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Date generale

Durata: Ianuarie 2019 – Decembrie 2021 (36 luni)

Buget: 4,9 milioane EUR, în contextul Cadrului Unic de Suport al UE 

pentru Moldova (2017-2020), acordat prin intermediul Instrumentului 

European de Vecinătate

Sfera de acțiune:

• Regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia

Sectoarele de intervenție:

- Infrastructura în apă și canalizare - Eficiența energetică

- Gestionarea deșeurilor - Mediul și schimbările climatice
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Obiectivele proiectului

Obiectivul general - Abilitarea cetățenilor prin participarea constructivă a 

OSC la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național

Obiective specifice:

• Cetățenii, bărbații și femeile în mod egal, sunt abilitați să contribuie într-

un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice; 

• Cetățenii sunt abilitați să participe în activitățile de supraveghere a 

proceselor de achiziție, gestionare și întreținere a infrastructurii publice;

• Cetățenii - inclusiv elevii din școlile publice - sunt informați cu privire la 

investițiile în domeniile AAC și MDS și alte aspecte de mediu relevante 

serviciilor publice locale.
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Beneficiarii proiectului

• Cetățenii (inclusiv elevii) din regiunile de dezvoltare Nord, Centru, Sud și 

UTA Găgăuzia - beneficiari finali ai acțiunii

• Organizațiile societății civile, în special la nivel local

• Reprezentanții mass-media

• Rețele ale OSC 

Parteneri implicați

• Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

• Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia)

• Consiliile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia)

• Reprezentanții APL I și APL II

• Consiliul Național al Organizațiilor Neguvernamentale
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Rezultatele anticipate (i)

• 1800 de cetățeni au participat la elaborarea a 25 de planuri locale 

aprobate de APL

• 1800 de cetățeni din 25 de APL sunt informați și participă la 

planificarea respectivă a serviciilor publice locale

• 600 de reprezentanți ai APL sunt instruiți cu privire la modul de aplicare 

a abordărilor participative în timpul proceselor de planificare

• 25 de comitete locale ale cetățenilor (CLC) sunt capacitate să 

monitorizeze achizițiile publice, gestionarea, operarea și întreținerea 

serviciilor publice locale, inclusiv AAC și MDS

• 1800 de cetățeni din 25 de APL sunt informați și participă la activități de 

supraveghere legate de achizițiile publice, gestionarea, operarea și 

întreținerea serviciilor publice locale
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Rezultatele anticipate (ii)

• 3200 de cetățeni - inclusiv elevii școlilor publice - cunosc aspectele ce 

țin de dezvoltarea durabilă, inclusiv in domeniul AAC, MDS și EE, 

precum și impactul asupra schimbărilor climatice

• Cetățenii din 25 de APL cunosc relevanța stabilirii tarifelor în baza de  

recuperare a costurilor pentru furnizarea serviciilor publice locale

• 240 de reprezentanți ai mass-mediei sunt instruiți cu privire la modul de 

sensibilizare la nivel local și regional a problemelor legate de 

dezvoltarea durabilă și serviciile publice locale, inclusiv MDS, EE, 

precum și impactul asupra schimbărilor climatice

• 18 OSC-uri și-au consolidat capacitatea în procesele de planificare 

participativă, monitorizarea proiectelor de investiții și organizarea de 

campanii de sensibilizare.
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Mecanisme de implementare

• Acțiune implementată prin gestiune indirecta cu GIZ

• Programul UE de granturi locale - acorduri de grant cu patru OSC 

regionale (câte una pe regiune de dezvoltare)

• Acord de grant cu un OSC în comunicare

• Contracte de grant cu OSC locale

• Dezvoltarea capacităților OSC regionale și locale

• Susținere în crearea rețelelor OSC

• Sinergii cu alte proiecte finanțate de UE
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Programul UE de granturi locale

Apel de concepte lansat de GIZ - https://bit.ly/2HafPRM

o Termen limită – 25 martie 

Suma grantului pentru OSC regional:

• RD Nord ≈ 1 mln EUR

• RD Centru ≈ 1 mln EUR

• RD Sud ≈ 800 mii EUR

• RD UTA Găgăuzia ≈ 400 mii EUR

Localitățile eligibile pentru granturi locale:

o Beneficiare ale investițiilor UE pentru infrastructura în domeniile 

prioritare (AAC, MDS, EE, mediul și schimbările climatice)

https://bit.ly/2HafPRM
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Structurile de gestionare a proiectului (i)

Comitetul Director al Proiectului

Membri - Delegația UE în RM, MARDE, CDR, Consiliul Național al ONG-

urilor, OSC contractate, GIZ

Funcții:

• Facilitarea cooperării între actorii proiectului, dar și cu alți parteneri

• Monitorizarea și evaluarea activităților

• Evaluarea riscurilor și oportunităților

• Recomandarea acțiunilor pentru îmbunătățirea proceselor

• Asigurarea transparenței și responsabilizarea partenerilor

Întruniri – cel puțin de 3 ori pe an
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Structurile de gestionare a proiectului (ii)

Grup consultativ și de control

Membri - Delegația UE în RM, MARDE, CDR, GIZ

Funcții:

• Garantarea unui tratament egal și asigurarea transparenței procesului 

de selectare și acordare a granturilor locale

• Evaluarea contestațiilor și reclamațiilor în procesul de selectare

• Responsabilizarea beneficiarilor de granturi
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Vă mulțumim pentru 

atenție!Informații de contact 

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Modernizarea Serviciilor Publice Locale

str. A. Bernardazzi, 66, et. 5

MD-2009 Chișinău

Republica Moldova

T + 373 22 228319

+ 373 22 000238

Proiect finanțat de 

Uniunea Europeană


