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Experiența planificării strategice                                            

în domeniile AAC și EE în RDN 

În anul 2018 în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) au fost elaborate 

documente strategice în domeniile AAC și EE în 6 APL II, ce beneficiază 

de implementarea proiectelor de infrastuctură cu finanțare din fondurile 

UE: 
 

•În r-le Edineț, Drochia, Rîșcani și Fălești au fost elaborate Capitole de 

Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) încadrate în Strategiile de 

Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) raionale; 
 

•În mun. Bălți și r-l Sîngerei au fost elaborate Planuri Locale de Acțiune 

în domeniul Eficiență energetică (PLAEE) a clădirilor publice. 
 

Aceste documente strategice au fost elaborate cu suportul exeprților 

contractați de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ. 



• La momentul actual puține APL II dispun de Capitole de AAC a SDSE, 

precum și de PLAEE. 

• Strategiile locale din domeniile AAC și EE sânt documente integre de 

planificare sectorială la nivel raional/local ce stabilesc prioritățile, 

obiectivele și modalitățile de dezvoltare a sectoarelor respective; 

• Aceste strategii de nivel local reprezintă instrumente viabile de 

comunicare cu potențialii finanțatori în scopul atragerii fondurilor interne 

și externe în domeniile respective; 

• Sectoarele AAC, EE, precum și alte sectoare (MDS, etc.) reprezintă 

sectoare prioritare naționale, prin urmare strategiile din aceste domenii 

sânt absolut necesare pentru dezvoltarea infrastructurii locale; 

• Conform legislației naționale PLAEE raionale/municipale sunt 

documente obligatorii de planificare strategică din sectorul respectiv, 

fiind aprobate de către AEE; 

• Problema aprovizionării cu apă și canalizare este una stringență pentru 

Republica Moldova și este declarată ca prioritate națională de dezvoltare 

a infrastructurii locale. 

 

Importanța strategiilor                                                

din domeniile AAC și EE 



Etape în elaborarea                                           

Capitolului AAC din SDSE 

• Constituirea Grupului de Lucru în Planificare Strategică (GLPS) prin dispoziția 

Președintelui raionului; 

• Organizarea sedinței de inițiere nr. 1 a GLPS cu prezentarea metodologiei și 

procesului de elaborare a Capitolului AAC, prezentarea chestionarelor de 

colectare a datelor din sectorul AAC în localitățile raionului, discutarea 

obiectivelor de dezvoltare caracteristice sectorului AAC (1 zi); 

• Colectarea datelor din sectorul AAC în localitățile raionului și transmiterea 

acestora experțior (1 lună); 

• Organizarea atelierului de lucru nr. 2 a GLPS privind elaborarea obiectivelor și 

activităților cheie a documentului strategic (1 zi); 

• Elaborarea draftului Capitolului AAC de către experți (1 lună); 

• Organizarea ședinței nr. 3 a GLPS de prezentare a draftului Capitolului AAC, 

definitivarea obiectivelor și planului de acțiuni a Capitolului AAC (1 zi); 

• Organizarea consultărilor publice privind proiectului documentului elaborat (3-4 

ședințe în diferite micro-zone al raionului); 

• Aprobarea Capitolului AAC din cadrul SDSE prin decizia Consiliului raional. 

 



Etape în elaborarea                                              

PLAEE a clădirilor publice 

• Constituirea Grupului de Lucru în Planificare Strategică (GLPS) prin dispoziția 

Președintelui raionului / Primarului Municipiului; 

• Organizarea sedinței de inițiere a GLPS cu prezentarea metodologiei și 

procesului de elaborarea a PLAEE, prezentarea chestionarelor de colectare a 

datelor despre clădirile publice din subordinea APL II (1 zi); 

• Colectarea datelor despre clădirile publice din cadrul APL II și transmiterea 

acestora experțior (1 lună); 

• Procesarea datelor de către experți și prioritizarea clădirilor publice conform 

criteriilor stabilite de către experți (1 lună); 

• Organizarea ședinței GLPS de agreare/aprobare a listei prioritizate și obiectelor 

selectate pentru efectuarea unui pre-audit energetic (circa 10 obiecte selectate); 

• Efectuarea pre-auditului energetic de către experți (1 săptămână); 

• Organizarea ședinței GLPS pentru stabilirea listei finale a clădirilor publice; 

• Elaborarea draftului PLAEE a clădirilor publice (2 săptămâni); 

• Organizarea consultărilor publice privind proiectului documentului elaborat; 

• Aprobarea PLAEE a clădirilor publice prin decizia Consiliului municipal/raional. 

 

 



Oportunități de organizare a procesului de 

planificare strategică    

• Solicitarea APL de a beneficia de consultanță în organizarea 

procesului de elaborare a documentelor strategice din domeniile AAC 

și EE din partea instituțiilor competente; 

• Formarea Grupurilor locale de planificare strategică (GLPS) și 

instruirea membrilor acestor grupuri; 

• Contractarea experților competenți din domeniile AAC sau EE în baza 

contractelor de prestări servicii; 

• Implicarea ONG locale în procesul participativ de planificare 

sectorială; 

• Atragerea de fonduri în scopul asigurării procesului de planificare 

sectorială locală. 

 

 

 


