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APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE 
de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și  

de prestare a serviciilor publice locale necesare  
pentru stimularea dezvoltării economice locale 

 
Listă de Întrebări &Răspunsuri 

 

N/o ÎNREBARE RĂSPUNS REFERINȚE 

1. Dacă APL este la moment 

în proces de actualizare a 

strategiei de dezvoltare 

socio-economică locală 

poate aceasta constitui un 

impediment pentru 

depunerea proiectului? 

Acest lucru nu este un impediment, în cazul dat 

este necesar ca Aplicantul să facă referință la 

strategia raională sau orice alt document în care 

se menționează despre problema enunțată în 

proiect. Nu există nici o restricție ca să fie depus 

proiect în cadrul Apelului de propuneri de 

proiecte. 

Ghidul 

Aplicantului,  

2. Cum se confirmă existența 

și disponibilitatea de a 

cofinanța proiectul la etapa 

de depunere? Nu este 

necesar și transferul? 

Conform Ghidului aplicantului la etapa de 

depunere a proiectului la dosar este inclusă doar 

scrisoarea de garanție a APL privind 

disponibilitatea de co-finanțare. La etapa finală 

doar APL selectate în calitate de beneficiare 

până la semnarea Acordului de finanțare vor 

prezenta deciziile Consiliilor Locale sau 

Municipale cu privire la cofinanțarea proiectelor 

și vor face transferul resurselor financiare pe 

contul programului. 

Ghidul 

Aplicantului, 

Capitolul IV 

3. La depunerea proiectului 

este obligatoriu să avem 

proiectul tehnic sau se 

poate de participat având 

doar devizul de cheltuieli 

(pentru reparația unor 

drumuri locale)? 

Conform ghidului aplicantului vor avea un avantaj 
proiectele care dețin documentația tehnică de 
proiect. În cazul în care nu dețineți întreaga 
documentație tehnică, veți depune proiectul fără 
aceasta. Dacă proiectul va fi unul foarte important 
pentru dezvoltarea economică și acesta va fi 
selectat pentru finanțare la etapa următoarea va 
fi posibil de elaborat documentația necesară de 
proiect. Astfel, proiectele care sunt cu 
documentația tehnică pregătită vor începe 
implementarea în acest an, iar în cazul altor 
proiecte implementarea va începe mai târziu, din 
anul 2022, după ce va fi elaborată toată 
documentația tehnică  necesară realizării 
proiectului.  

Ghidul 

Aplicantului 

Capitolul IV 
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4. Dacă proiectul tehnic are 
mai mult de 3 ani de la 
elaborare este bine sau 
trebuie 
actualizat/expertizat?  

Este de dorit ca documentația tehnică de proiect 

să fie la zi cu costurile actualizate. În procesul de 

evaluare a proiectului vor fi implicați ingineri 

tehnici, care vor analiza documentația tehnică 

existentă. La moment nu este necesar de 

expediat online documentația tehnică, trebuie 

doar să confirmați existența documentelor 

tehnice, mai apoi experții vor lucra cu 

documentația disponibilă și vor înainta 

recomandări către Aplicanți.  

Ghidul 
Aplicantului 

5. Este posibil ca prin 
Prioritatea 1 legată de 
infrastructura drumurilor să 
depunem proiect pentru 
reabilitarea drumurilor 
naționale?  

Conform Ghidului aplicantului pot fi finanțate 

doar proiecte locale. 

Ghidul 
Aplicantului, 
Capitolul III 

6. Ar putea fi finanțat în cadrul 
Apelului de proiecte un 
proiect de reabilitare a 
drumului care este conectat 
cu un agent economic și 
care face conexiune cu un 
drum regional? 

Da, în Ghidul aplicantului pagina 4, Capitolul 3 

se menționează foarte clar că pot fi finanțate 

proiecte, de renovare a drumurilor locale, care 

asigură conexiunea cu drumurile regionale și 

naționale. În propunere trebuie să se țină cont și 

de asigurarea durabilității investițiilor prin 

asigurarea deservirii și menținerii serviciilor noi 

create. 

Ghidul 
Aplicantului, 
Capitolul III 

7. În cadrul Apelului dat ar 
putea fi finanțate proiecte 
de renovare și 
recondiționare a grupurilor 
sanitare din incinta 
grădinițelor de copii?  

Ca obiectiv al Apelului de propuneri de proiecte 

este dezvoltarea infrastructurii publice cu efecte 

asupra dezvoltării economice locale. Dacă puteți 

argumenta că aceste proiecte pot produce 

efecte și schimbrăi  asupra dezvoltării 

economice, atunci le puteți depune la acest 

program. Deci, foarte important este să ne 

conformăm cerințelor Ghidului de aplicare în 

care se stipulează că Apelul dat nu este pentru 

proiecte sociale, ci pentru proiecte cu impact 

economic. 

Ghidul 
Aplicantului, 
Capitolul III 

8. Ar putea fi finațate 
proiecte de asigurare a 
eficienței energetice în 
grădinițele de copii prin 
acțiuni de schimbare a 
fațadei și ferestrelor 
edificilor? 

Dacă aceste proiecte corespund cerințelor 

Ghidului Aplicantului și argumentează foarte clar 

eficiența și impactul economic, utilizarea 

eficientă a banilor publlici atunci aceste proiecte 

se pot încadra în Alelul dat de proiecte. 

Ghidul 
Aplicantului, 
Capitolul III 



 

 
 

Adresa: 
Moldova, Chișinău, str. Sciusev 104 

Telefon/fax: 
+373 22 804 005 

Pagini web: 
www.eu4cahul.md  www.eu4ungheni.md 

 

 

9. Lucrările de construcție a 
sistemului de canalizare 
au început mai mulți ani în 
urma din resursele 
financiare ale Fondului 
Ecologic Național. Din 
cauza lipsei de resurse 
financiare lucrările de 
construcție s-au oprit și 
procesul de construcție a 
rețelei de canalizare este 
tergiversat. În contextul 
sinergiei proiectelor poate 
fi aplicat proiectul de 
continuare a lucrărilor la 
sistemul de canalizare la 
Apelul de proiecte 
EU4Moldova: regiuni-
cheie? 

În situația în care este deja semnat un contract 

de grant cu un alt donator pentru lucrările de 

construcție a rețelei de canalizare și doar se 

reține disbursarea fondurilor financiare nu este 

posibil de solicitat finanțare din cadrul unui alt 

program, fiindcă acasta poate constitui un 

proces de dublă finanțare pentru același set de 

acțiuni și lucrări. Dubla finanțare a proiectelor 

este interzisă. Dacă proiectul Dv. s-ar referi la un 

sector nou de canalizare care nu este parte a 

proiectului FEN, atunci un astfel de proiect ar 

putea fi eligibil. 

În acest cotext este important și următorul 
aspect- orice proiect încadrul Apelului dat 
trebuie să aibă o finalitate și să fie funcțional la 
sfârșitul implementării. Nu sevor finanța proiecte 
intermediare, pentru sectoare mici, care nu au 
finalitate organizațională, funcțională, pentru 
beneficiari. 

Ghidul 
Aplicantului 
Capitolul IV 

10. În cazul în care în devizul 
de cheltuieli, formele 3,5,7 
sunt incluse mai multe 
tipuri de lucrări reflectate 
într-o sumă totală, nu sunt 
pe compartimente, cum 
facem ca să nu anexăm 
tot devizul de cheltuieli? 

La necesitate, dacă se intenționează ca dintr-

un deviz să înaintați doar o parte din lucrări 

de repartizare a cheltuielilor între mai multe 

lucrări care rezultă din același proiect tehnic, 

va fi nevoie să solicitați proiectantului să 

divizele lucrările stipulate într-un deviz. 

Ghidul 

Aplicantului 

Capitolul IV 

11. În cazul proiectelor de 
cooperare intercomunitară 
suma proiectului se 

mărește în numărul de 

parteneri? dependență de 
numărul de parteneri? 

Suma pentru un proiect rămâne aceeași 

chiar dacă sunt mai mulți parteneri.  
Ghidul 

Aplicantului  

Capitolul IV 
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12. Contribuția va fi 
repartizată între 
parteneri? 

În scopul sporirii mobilizării și 

responsabilității comunităților, dar și pentru 

asigurarea durabilității proiectelor, aplicanții 

vor co-finanța proiectele în proporție de cel 

puțin 20% din bugetul total al propunerii de 

proiect. La prezentarea proiectului 

Aplicantul va oferi dovada capacității de co-

finanțare, prezentând o Scrisoare de 

garanție cu menționarea resurselor 

financiare disponibile pentru cofinanțare, 

inclusiv: contribuția proprie a APL, 

contribuții ale partenerilor de proiect (în 

cazul proiectelor de cooperare 

intercomunitară), resurse financiare atrase 

de la alți donatori sau alte contribuții. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

13. La compartimentul de 
eficiență energetică, sunt 
menționate mai mult 
măsurile legate de 
iluminare. Activitățile de 
termoizolare a clădirilor 
sunt eligibile? 

Conform Ghidului Aplicantului sunt eligibile 

inițiativele de eficiență energetică care vor 

contribui la economisirea banilor publici și 

la optimizarea consumului de energie. 

Totodată, proiectele susținute urmează să 

asigure un impact economic clar determinat 

pentru stimularea dezvoltării sectoarelor 

economice prioritare, consolidarea și 

dezvoltarea lor, modernizarea structurilor 

economice existente și atragerea 

investițiilor prin promovarea soluțiilor 

integrate, eficiente și prietenoase mediului 

și mediului de afaceri. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 1 și 

2. 

14. Consiliul raional poate fi 
Aplicant în cadrul apelului 
de proiecte. 

Consiliul raional nu poate fi Aplicant în 

cadrul apelului de proiecte. Propunerea de 

proiect este înaintată spre finanțare de 

către APL de nivel I din raioanele Cahul și 

Ungheni. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 2. 

15. Dacă primăriile vor aplica 
cu un proiect comun, 
bugetul poate fi împărțit 
între primării.  

Bugetul este unic pentru co-parteneri, dar 

trebuie să corespundă planului de activități, 

realizat de co-parteneri. 

 

16. În cazul, când lucrările 
sunt planificate pentru doi 
ani consecutivi, cum va fi 
repartizată contribuția. 

Transferul co-finanțării din partea APL va fi 

realizat într-o tranșă sau în câteva tranșe, 

în MDL la rata UNORE din ziua transferului, 

în corespundere cu planul de implementare 

al investiției și prevederile acordului de 

finanțare. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 
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17. Primăria poate fi aplicant, 
și partener de câte ori în 
cadrul Apelului? 

Un APL de nivelul 1, poate fi aplicant numai 

o singură dată, dar poate fi co-partener în 

cadrul mai multor proiecte depuse la Apelul 

de proiecte. Nu sunt stabilite limitări pentru 

ca autoritățile publice locale să participe ca 

partener la mai multe proiecte depuse în 

cadrul prezentului apel de propuneri de 

proiecte, cu condiția să aibă capacitatea 

operațională și financiară necesară pentru 

a pune în aplicare proiectele selectate. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

18. Sunt proiecte unde nu 
este necesară 
documentația tehnică. În 
cazul acesta, dosarul ce 
acte conține? 

În cazul dat, dosarul de aplicare va include 

următorul set de documente elaborate în 

limba română: Propunerea de proiect; 

Formularul bugetului; Planul de acțiuni; 

Memorandumul de intenție (pentru 

localitățile care aplică la proiecte de 

cooperare intercomunitară); Scrisoare de 

garanție care confirmă angajamentul APL 

de a asigura o contribuție financiară de cel 

puțin 20% din bugetul total. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 6. 

19. Licitațiile de cine vor fi 
organizate și realizate.  

Programul va coordona procesul de 

implementare a proiectelor locale prin 

organizarea transparentă și deschisă a 

procedurilor de achiziții pentru lucrări sau 

procurare echipamente, monitorizarea și 

evaluarea lucrărilor, promovarea și 

comunicarea rezultatelor pentru publicul 

larg. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 7. 

20. Crearea și modernizarea 
sistemelor de canalizare 
este un domeniu eligibil în 
cadrul Apelului? 

Sistemele de aprovizionare cu apă și de 

canalizare adaptate la schimbări climatice 

este un domeniu eligibil. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 3. 

21. Construcția terenurilor 
sportive și a infrastructurii 
sportive presupune 
elaborarea documentației 
tehnice? 

Pentru construcția terenurilor sportive și a 

infrastructurii sportive este necesară 

documentația tehnica verificată de 

instituțiile de control pentru a fi posibilă 

lansarea procedurii de achiziții de către 

Programul  EU4Moldova: Regiuni-cheie.  

 

22. Agrementul, turismul sunt 
domenii eligibile în cadrul 
Apelului de proiecte? 

Planificarea și amenajarea spațiilor publice 

pentru îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor, dar și infrastructura 

urbană/rurală în zonele amplasării 

compacte a întreprinderilor existente și 

obiectivele turistice sunt domenii eligibile. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 3. 
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23. Pot fi depuse la apelul de 
proiecte, Aplicații cu 
solicitare de finanțare mai 
mică de 200.000 Euro? 

Da, pot fi depuse. Ghidul aplicantului 

prevede, că fiecare propunere selectată 

poate conta pe un suport financiar, care nu 

va depăși 200.000 EUR per proiect. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 1.  

24. Primăria beneficiază de 
finanțare din partea 
Fondului Ecologic. Aceste 
surse pot fi utilizate în 
calitate de finanțare în 
cadrul proiectului? 

Nu. Cheltuielile suportate înainte de 

semnarea acordului de finanțare sau 

activități deja acoperite financiar de un alt 

program de granturi/donatori nu sunt 

cheltuieli eligibile. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

25. În condițiile când în 
localitate a fost realizat un 
proiect axat pe construcția 
sistemului de 
aprovizionare cu apă, la 
Apelul de proiecte poate fi 
depus un proiect pentru 
finanțarea dezvoltării 
aceluiași domeniu? 

Proiectele depuse spre finanțare în cadrul 

prezentului Apel pot asigura continuitatea 

sau sinergia cu alte proiecte implementate 

în comunități, prin delimitarea clară a 

activităților per surse de finanțare și 

excluderea dublei finanțări a activităților. În 

acest caz este important ca din resursele 

proiectului finanțat de Program la sfârșitul 

perioadei de implementare să fie atinse 

rezultatele finale preconizate, care asigură 

utilizare în cazul infrastructurii comunitare 

precum și funcționalitate și capacitate de 

operare a serviciilor publice create sau 

îmbunătățite. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

26. Achiziționarea tractorului 
cu echipamentul necesar 
se încadrează în 
cheltuielile eligibile? 

Achiziționarea echipamentelor, utilajelor și 

accesoriilor este eligibilă conform condițiilor 

ghidului de aplicare.  

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

27. Pentru dotarea terenurilor 
sportive si a vestiarului ce 
documente tehnice se 
solicită (proiect tehnic sau 
doar deviz)? 

Pentru lucrări este necesară documentație 

tehnica verificată de instituțiile de control 

pentru a fi posibilă lansarea procedurii de 

achiziții de către Programul  EU4Moldova: 

Regiuni-cheie. 

 

28 Serviciile de salubrizare și 
amenajare a teritoriului, 
sunt un domeniu eligibil în 
cadrul apelului de 
proiecte?  

Este un domeniu eligibil cu condiția ca 

proiectul să contribuie la dezvoltarea 

economică locală. 

Ghidul 
Aplicantului, 
capitolul 4. 

 

 


