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RAPORT  

Privind implicarea IDIS “Viitorul” în acordarea 

suportului in implimentarea proiectului de servicii 

publice, in aprovizionarea cu apa si canalizare a Raionului 

Cahul și a raionului Leova.  
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Pilonul I.  
Planificarea și programarea integrată la nivel local 

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice 

 

•Elaborarea și transmiterea conceptului privind procedura de audieri/ consultări publice 

(04.07.2018) 

•Discuții cu dna. Gaibu Vasilita, Managerul de proiect pe domeniul EE in raionul 

Basarabeasca/ Arhitectul-șef al raionului Basarabeasca. Subiecte abordate: etapele și 

metodele de organizare a audierilor/consultărilor publice, metode de implicare a 

cetățenilor (06.08.2018)  

•Elaborarea anunțului (română și rusă) privind audierile publice în domeniul EE în 

raionul Basarabeasca (07.08.2018)  
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Pilonul I.  
Planificarea și programarea integrată la nivel local  

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice 

 

•Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice 

strategice ale Gavanoasa pe componenta AAC (21.08.2018) 

•Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice 

strategice ale Pelinei pe componenta AAC (21.08.2018) 

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile. 
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Pilonul I. 
Planificarea și programarea integrată la nivel local 

Activitatea 1.2.2. Sprijinirea APL în facilitarea consultărilor publice / audierilor publice 

 

•Participarea și facilitarea audierilor publice privind „Programul local de îmbunătățire a 

EE în rn. Basarabeasca, 2019-2021” și „Planul de acțiuni local în domeniul EE, 2019” 

(30.08.2018).   

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile, 

importanța informării tuturor primăriilor.  

•Participarea și facilitarea audierilor publice privind actualizarea planurilor economice 

strategice ale raionului Cahul pe componenta AAC (27.09.2018). 

Subiecte abordate: bune practici, reprezentativitatea din toate sectoarele și străzile, 

importanța informării tuturor primăriilor.  
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Pilonul II. 
Promovarea cooperării inter-comunitare 

Activitatea 2.1.2. Participarea la atelierul de lucru IMC 

 

•Participarea la atelierul de lucru privind cooperarea inter-comunitară (29.08.2018). 

Subiecte abordate: agrearea asupra unei abordări comune în ceea ce privește 

activitățile OSC pprivind facilitarea cooperării inter-comunitare; aspecte privind 

cooperarea specifică IMC; au fost discutate mecanismele de funcționare privind IMC și 

ale întreprinderii Floresti. Experții IDIS au furnizat informații cu privire la propria lor 

experiență în dezvoltarea cooperării IMC pe baza întreprinderilor create în Congaz 

(Congaz-Sularî), Gura Galbenei (Tulumba) și Ermoclia (Lumen-Ermoclia). 
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Pilonul III. Investiții în optimizarea infrastructurii  
pentru furnizarea serviciilor publice locale / Promovarea  
achizițiilor transparente, a construcției și a livrării serviciilor 

• Participarea la ședința de deschidere a ofertelor pentru serviciile de proiectare în 

cadrul proiectelor EE pentru Liceul Teoretic „Matei Basarab”, Basarabeasca (Lot 

SE 2). Evenimentul a avut loc la ADR Sud (10.08.2018) 

• Organizarea și desfășurarea seminarului privind „ Dezvoltarea capacităților CLC 

din com. Lebedenco în achizițiile publice și gestionarea contractelor în cadrul 

proiectului finanțat de UE în cadrul GIZ” (13.08.2018) 

• Participarea la ședința de deschidere a ofertelor privind construcția apeductului 

magistral Cahul- Lebedenco- Pelinei-Găvănoasa- Vulcănesti (satele) - Alexandru 

Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, 

Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, etapa I (15.08.2018) 

• Participarea la ședința organizată de GIZ pe componenta investițională și aspectele 

referitoare la contribuție (29.08.2018).  
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Pilonul V. 
Mobilizarea și conștientizarea populației 

• Participarea la ședința CLC Roșu privind „Prezentarea raportului de implementarea 

a proiectului, trimestrul II) (06.07.2018). 

• Participarea la ședința CLC Lebedenco privind „Prezentarea raportului de 

implementarea a proiectului, trimestrul II) (06.07.2018). 

 

Subiecte abordate: implicarea CLC în procesul de colectare a contribuției pentru 

lucrările de AAC. A fost sugerat faptul ca responsabilitățile CLC să fie divizate pe 

sectoarele în care trăiesc. A fost făcută o analiză referitor la colectarea contribuției 

în funcție de sector rezident și a fost determinat unde trebuie de atrasă atenția.  
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Pilonul V. 
Mobilizarea și conștientizarea populației 

• Organizarea și desfășurarea celui de al treilea focus grup în Leova (11.07.2018) 

• Organizarea și desfășurarea seminarului „Consolidarea capacităților organizaționale 

ale CLC” (17.08.2018).  

• Organizarea și desfășurarea seminarelor cu CLC: 

- or. Leova (18.09.2018) 

- Filipeni (18.09.2018) 

- Sărata Nouă (19.09.2018) 

- Hănăsenii Noi (19.09.2018) 

- Cupcui (21.09.2018) 

- Iargara (21.09.2018) 

 

Subiectele discutate: rolul IDIS în implementarea proiectelor finanțate de GIZ; 

regulamentul și funcționarea CLC.  
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Pilonul VI. 
Sprijin pentru RDC în monitorizarea și evaluarea  
proiectelor de servicii publice 

• Participarea la ședința nr.2  a Comitetului Director Local (10.07.2018). Experții 

IDIS au furnizat informații despre activitățile IDIS și lucrul cu CLC la nivel local.  

 

• Participarea la ședința Comitetului Director Local al proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a liceului C. Spătaru din Leova” (13.07.2018) 

 

• Participarea la ședința MADRM în cadrul căreia au fost discutate subiectele ce țin 

de platforma regională a OSC-urilor, cooperarea cu CLC (15.08.2018).  

• Participarea la ședința nr.3  a Comitetului Director Local al proiectului 

„Modernizarea serviciilor publice a localităților beneficiare de AAC din raionul 

Leova” (26.09.2018). Subiecte discutate: lucrul cu CLC din raionul Leova și 

metodele de stimulare a comunicării cu cetățenii.  



Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:  
 
 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 
(IDIS) “Viitorul” 

 
Chisinau, str. Iacob Hincu 10/1 , MD – 2005, 

Republica  Moldova 
Tel (373 22) 22 18 44, Fax (373 22) 24 57 14  

www.viitorul.org   
 

 

http://www.viitorul.org/
http://www.viitorul.org/

