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    Regulamentul este compus din 5 Capitole: 

- Context; 

- Scopul și atribuțiile; 

- Componența; 

- Funcțiile Comitetului Director Local (CDL); 

- Dispoziții finale; 

- 3 Anexe. 



  Capitolul I – Context 

- Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

(BMZ) al Germaniei, prin intermediul Agenției de Cooperare 

Internaționale a Germaniei (GIZ), în colaborare cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, 

implementează proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale 

în Republica Moldova”. 

 Scopul proiectului 

- Îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor publice locale 

în Republica Moldova, totodată sprijinirea actorilor regionali și 

locali în corelarea nevoilor locale la prioritățile regionale și 

naționale. 



Servicii 
publice locale 

eficiente 

  

1. Programare și 
planificare 

integrată la nivel 
local 

2.  Îmbunătățirea 
cooperării între 

APLuri 

3. Investiții în 
optimizarea 

infrastructurii 
pentru prestarea 

serviciilor 
publice locale 

4. Consolidarea 
capacităților APL 
și a prestatorului 

de servicii 

5. Mobilizarea și 
sensibilizarea 

populației 

Realizarea acestui proiect – pilot se bazează pe  cinci piloni sau 
domenii de intervenție: 



Capitolul 2 - Scopul și atribuțiile 

- CDL va asigura o mai bună cooperare între principalele 

părți interesate în implementarea proiectului în particular, 

și a politicii de dezvoltare regionale, în general. 

-Va asigura monitorizarea principalelor acțiuni; 

- Va evalua riscurile și problemele și va oferi recomandări; 

- Va promova proiectul la nivel local; 

- Va audia și va aproba planul anual, rapoartele trimestriale, 

raportul final al proiectului; 

-Va asigura transparența și durabilitatea proiectelor prin 

implicarea activă a beneficiarilor. 



Capitolul III – Componența 

 

CDL – este alcătuit din Președinte, Vicepreședinte, Secretar 

și membrii. 

Președintele,vicepreședintele și secretarul sunt aleși prin 

votul majoritar ai membrilor CDL; 

Membrii sunt persoane desemnate de partenerii proiectului, 

care participă la reuniunile CDL având drept de decizie 

(reprezentanți MDRC, MM, GIZ, ADR Nord, APL de nivelul 

I și II,  IE, CSP, IP, SSE Florești, ONG, CLC). Anexa 1 



PREȘEDINTELE 

- Convoacă reuniunile CDL și conduce ședințele; 

- Propune agenda reuniunilor; 

- Reprezintă CDL în relațiile cu terții; 

- Semnează procesele – verbale al ședințelor. 

 

În lipsa președintelui atribuțiile respective sunt 

îndeplinite de către vicepreședintele CDL. 



Membrii CDL – atribuții 

 Participă la reuniunile CDL; 

 Discută aspecte relevante legate de implementarea 

proiectului; 

 Urmăresc îndeplinirea deciziilor  CDL. 

Desemnarea și înlocuirea membrilor se face de către 

conducătorul instituției partenere reprezentată în CDL, prin 

notificare transmisă Secretarului CDL. 

Membrii CDL nu sunt remunerați pentru activitatea 

desfășurată. 



Secretar CDL 

- Este ales de membrii la propunerea Președintelui CDL; 

- Asigură pregătirea logistică la reuniunile CDL;  

- Primește și după caz întocmește documentele suport 

relevante desfășurării reuniunilor CDL și asigură 

transmiterea acestora către membrii CDL;  

- Facilitează și monitorizează implementarea deciziilor CDL 

și asigură schimbul de informații între aceștia; 

- Asigură arhivarea, în format electronic și pe hârtie a tuturor 

documentelor referitoare la reuniunile CDL; 

- În caz dacă secretarul lipsește din anumite motive 

obiective, președintele CDL va desemna un membru al 

comitetului. 

 



Capitolul 4 – Funcționarea CDL 

-Ședințele CDL vor fi organizate trimestrial; 

-La necesitate, convocarea CDL poate fi solicitată de către 

1/3 din membrii la orice etapă a implementării;  

-Înainte de fiecare ședință a CDL va fi elaborat proiectul 

ordinii de zi cu posibile subiecte pentru discuții.  

       Anexa 2 

- Orice membru poate propune subiecte pentru ordinea de 

zi, care le va expedia secretarului pentru a fi incluse în 

proiectul ordinii de zi. 



Procesul de luare a deciziilor 

- Deciziile luate în cadrul ședinței CDL se aprobă cu 

majoritatea voturilor celor prezenți; 

 

- În cazul apariției unor divergențe de opinii, se 

înregistrează în procesul verbal iar președintele 

convoacă o ședință separată pentru a se ajunge la un 

consens. 



Procesul verbal al ședinței 

- Rezumatul discuțiilor și principalele decizii vor fi 

înregistrate în procesul verbal al ședinței în conformitate 

cu modelul  din  Anexa 3; 

- Procesul verbal al ședinței va fi distribuit de către 

secretar tuturor membrilor nu mai târziu de 10 zile 

lucrătoare din data ședinței respective; 

- Procesul verbal al ședinței va fi semnat de către 

președintele și secretarul CDL. 



Vă mulţumim pentru atenţie! 

Agenția de Dezvoltare Regională            Agenția de Cooperare  

Nord (ADR Nord)              Internațională a Germaniei (GIZ),  

RM, Bălți, Piața V. Alecsandri, 8A            RM, Chișinău, Bulgară 31a, 

T  + 373 231 6-19-80                           T  + 373 22 22-83-19   

F  + 373 231 6-19-80                               F  + 373 22 00-02-38   

adrnord@gmail.com    

  

 

 


