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INTRODUCERE 

 

Prezentul Ghid al Aplicantului este elaborat pentru lansarea Apelului de propuneri de proiecte 

de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și servicii publice necesare pentru 

impulsionarea dezvoltării economice locale, realizat în cadrul Programul EU4Moldova: Regiuni 

cheie. Ghidul descrie contextul lansării apelului de propuneri de proiecte, domeniile eligibile de 

finanțare, condițiile de aplicare, regulile și procedurile de înaintare a propunerilor de proiecte, 

criteriile de evaluare și selectare și modalitatea de contractare a implementării proiectelor în 

regiunile cheie Cahul și Ungheni. Apelul de propuneri de proiecte este implementat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu suportul financiar al Uniunii Europene.  

 

I. CONTEXT 

 

Programul EU4Moldova: Regiuni cheie se bazează pe Decizia Comisiei Europene de 

Implementare a Programului Anual de Acțiuni 2018 în favoarea Republicii Moldova și este 

finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). 

Obiectivul general al Programului de cinci ani rezidă în consolidarea coeziunii economice, 

teritoriale și sociale în Republica Moldova prin facilitarea dezvoltării locale socio-economice 

inteligente, verzi, inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea standardelor de trai ale 

cetățenilor în regiunile cheie: Cahul și Ungheni. Întru realizarea acestui obiectiv, Programul 

urmează să abordeze decalajul urban-rural din regiunile-cheie și disparitățile regionale, să 

stimuleze creșterea economică și crearea locurilor de muncă, să îmbunătățească accesul 

cetățenilor la servicii publice și utilități de calitate, ținând cont de schimbările climatice, 

recesiunea economică provocată de pandemie și factorii de risc naturali și perspectiva de gen în 

activitățile Programului. 

Propunerile de proiecte vor fi elaborate în mod participativ. Cele mai bune propuneri de proiecte 

vor fi identificate în baza unei proceduri de evaluare și selectare transparente și competitive. 

Comisia de Evaluare va evalua și selecta propunerile de proiect în bază procedurilor și criteriilor 

de evaluare, care vor fi ulterior propuse spre aprobare de către Consiliile Locale de Coordonare 

ale Programului. 

Scopul Apelului propunerilor de proiecte este acordarea suportului APL-lor din regiunile-

cheie Cahul și Ungheni în soluționarea celor mai importante probleme de dezvoltare a 

infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale necesare 

pentru stimularea dezvoltării economice locale într-o manieră participativă, incluzivă și 

eficientă. 

În cadrul acestui Apel vor fi susținute financiar propunerile de proiecte1, care contribuie la 

dezvoltarea infrastructurii publice de utilități și a serviciilor publice locale cu efecte asupra 

 
1 Propunerile de proiecte pot fi depuse de APL individual sau de un grup de APL-ri 
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impulsionării dezvoltării economice locale în regiunile cheie Cahul și Ungheni. 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. Prioritate maximă în cadrul Apelului este acordată 

proiectelor de cooperare intercomunitară rural-rural sau urban-rural, precum și intervențiilor 

bazate pe dezvoltarea economică locală. 

Bugetul total al Apelului propunerilor de proiecte este de 1.779.000 EUR.  

Prin intermediul unor proceduri transparente și competitive de evaluare vor fi selectate cel puțin 

opt (8) propuneri de proiecte pentru co-finanțare. Fiecare propunere selectată poate conta pe 

un suport financiar, care nu va depăși 200.000 EUR per proiect. 

 

II. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

Solicitanții de finanțare eligibili în cadrul Apelului propunerilor de proiecte sunt autoritățile 

publice locale de nivelul I din raioanele Cahul și Ungheni. Proiectele propuse spre finanțare 

trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate: 

• Propunerea de proiect este înaintată spre finanțare de către APL de nivel I din raioanele 

Cahul și Ungheni. 

• Propunerea corespunde domeniilor eligibile de finanțare (inclusiv dezvoltare economică) 

și derivă din documentele strategice de dezvoltare locală. 

• Propunerea de proiect prevede contribuție financiară obligatorie de cel puțin 20% din 

bugetul total al proiectului. 

• Minim 90% din bugetul solicitat este orientat spre executarea lucrărilor de construcție/ 

procurarea echipamentelor. 

• Cel puțin 90% din beneficiarii finali sunt locuitori ai localităților din raioanele Ungheni și 

Cahul. 

• Perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 de luni de la data semnării 

acordului de finanțare (dar nu mai târziu de Iunie 2023).  

Aceste criterii sunt condiții de eligibilitate de tip DA/NU: dacă toate condițiile sunt îndeplinite, 

propunerea de proiect este eligibilă pentru evaluare ulterioară. În cazul în care cel puțin unul din 

criterii nu este îndeplinit, propunerea nu este eligibilă. 

 

III. DOMENII ELIGIBILE 

 

Scopul Apelului propunerilor de proiecte este contribuirea la creșterea economică a regiunilor 

cheie Cahul și Ungheni prin modernizarea infrastructurii publice de utilități și a serviciilor publice 

locale cu aplicarea unor soluții integrate, eficiente, prietenoase mediului și mediului de afaceri. 

Domeniile eligibile de finanțare care duc la atingerea acestui scop sunt: 

• Infrastructura de drumuri locale (reabilitare și modernizare), conectarea localităților și a 

drumurilor locale la rețeaua de drumuri naționale și internaționale, mobilitatea urbană și 
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transport public local - soluții integrate, aplicații pentru transport eficient și 

congestionare rutieră redusă, ciclism, conectarea zonelor rurale cu centrele urbane, 

tehnologii verzi de mobilitate – închiriere auto-vehicule electrice/emisii reduse, biciclete 

/ trotinete). 

• Sisteme de aprovizionare cu apă și de canalizare adaptate la schimbări climatice (sisteme 

de alimentare cu apă potabilă, reabilitarea, extinderea, regionalizarea și modernizarea 

sistemelor, captarea apelor pluviale, prevenirea inundațiilor, adaptarea la schimbările 

climatice, soluții de infrastructură albastru-verde pentru a spori reziliența la schimbările 

climatice). 

• Inițiative de eficiență energetică care vor contribui la economisirea banilor publici și la 

optimizarea consumului de energie (iluminarea clădirilor publice, iluminatul public 

inteligent folosind senzori, amplificatoare de energie electrică cu consum redus și control 

la distanță). 

• Managementul deșeurilor solide (extinderea serviciilor, colectarea selectivă, reciclare, 

diminuarea volumelor de deșeuri colectate, compostare). 

• Planificarea și amenajarea spațiilor publice pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 

(facilități sportive și recreative – dotări și echipamente pentru teren de sport în aer liber, 

terenuri de fotbal, locuri de echitație, zone de agrement, facilități de practicare a 

sportului); 

• Infrastructura de utilitate publică conexă dezvoltării afacerilor și consolidării structurilor 

economice. 

• Infrastructura urbană/rurală în zonele amplasării compacte a întreprinderilor existente și 

obiectivele turistice. 

 

IV. BUGET 

 

Programul va oferi suport financiar de până la 200.000 EUR per propunere de proiect. 

Susținerea financiară, acordată de Program, va constitui maxim 80% din bugetul total al 

proiectului. În scopul sporirii mobilizării și responsabilității comunităților, dar și pentru 

asigurarea durabilității proiectelor, aplicații vor co-finanța proiectele în proporție de cel puțin 

20% din bugetul total al propunerii de proiect. Co-finanțarea va fi asigurată în formă 

monetară, contribuțiile nemonetare nu sunt acceptate (exceptând plata serviciilor de 

supraveghere tehnică a lucrărilor, cheltuieli legate de verificări, actualizări documente tehnice, 

ș.a.) 

 

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. În 

cazul proiectelor intercomunitare, Scrisoarea de garanție va fi oferită de Aplicant și parteneri. 

Deciziile finale de aprobare a co-finanțării (deciziile Consiliilor municipal / Locale) vor fi 

prezentate la etapa de semnare a Acordurilor de finanțare cu Programul EU4Moldova: regiuni-

cheie. 
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Conform cerințelor Programului co-finanțarea monetară a Aplicantului va fi transferată pe contul 

bancar al Programului. Astfel suma integrală a proiectului va fi administrată de Programul 

UE4Moldova: regiuni-cheie luând în considerație scutirea de TVA cu drept de deducere (inclusiv 

alte facilități fiscale conform Hotărârii de Guvern nr. 246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de 

aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și 

investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 

Moldova este parte). În cazul în care APL decide utilizarea unei părți a co-finanțării pentru plata 

directă a serviciilor (de exemplu: plata serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor, cheltuieli 

legate de verificări, actualizări documente tehnice, ș.a.) la aceste cheltuieli nu poate fi aplicată  

scutirea de TVA cu drept de deducere. 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.  

 

În procesul de implementare al proiectelor, cel puțin 90% din bugetul total vor fi direcționate 

cheltuielilor legate de executarea lucrărilor sau procurarea echipamentelor.  

Cheltuieli legate de aspectele tehnice de proiect (elaborarea, finalizarea documentației 

tehnice de proiect, actualizarea și verificarea documentației de proiect tehnic, actualizarea 

costurilor, expertiza tehnică, elaborarea studiilor de impact asupra mediului, plata 

serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor ș.a. lucrări/servicii similare) pot  fi acoperite 

din sursele alocate de Program in limita de max 10% din valoarea totală a propunerii de 

proiect. 

 

O Autoritate Publică Locală  poate depune, în calitate de Aplicant la  un singur proiect în cadrul 

prezentului apel de propuneri 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. 

 

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. 

 

NOTĂ: La momentul depunerii, propunerile de proiect care dispun de documentație 

tehnică de proiect elaborată sau în proces de elaborare vor avea un avantaj. Existența 

documentelor tehnice va permite estimarea corectă a bugetului cu specificarea tuturor costurilor 

solicitate și minimizarea riscurilor de la etapa de realizare. Orice alte cheltuieli 

suplimentare/neprevăzute apărute urmare a procedurilor de achiziții publice sau cheltuieli 

imprevizibile din procesul de implementare urmează a fi acoperite din bugetul Aplicantului și a 

partenerilor de implementare.  

 

Cerințe față de elaborarea bugetului: 

• Bugetul trebuie să fie realist, cost-eficient și să corespundă planului de activități anexat la 

propunerea de proiect;  

• Este elaborat în format Excel în corespundere cu formularul propus de Program; 
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• Suportul financiar solicitat din partea Programului  nu va depăși valoarea maximă de 

200.000 EUR; 

• Bugetul se elaborează lei moldovenești (MDL), conform formularului de buget prezentat 

în Anexa 2;  

• Costurile vor fi reflectate luând în considerație scutirea de TVA cu drept de deducere;  

• Co-finanțarea este menționată și clar justificată; 

• Perioada maximă de implementare a proiectului și valorificare a resurselor financiare este 

de 24 luni (de la data semnării acordului de finanțare dar nu mai târziu de Iunie 2023). 

 

Cheltuielile eligibile: 

• Cheltuieli pentru realizarea lucrărilor de infrastructură comunitară și achiziționarea 

echipamentelor, utilajelor și accesoriilor; 

• Cheltuieli legate de aspectele tehnice de proiect (elaborarea, finalizarea documentației 

tehnice de proiect, actualizarea și verificarea documentației de proiect tehnic, actualizarea 

costurilor, expertiza tehnica, elaborarea studiilor de impact asupra mediului, plata 

serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor ș.a. lucrări/servicii similare). Studii pentru 

asigurarea sustenabilității financiare a investiției 

• Cheltuielile contractate și efectuate din momentul  semnării acordului de finanțare pentru 

implementarea proiectelor și pe toată durata valabilității acordului de finanțare. 

 

Cheltuieli neeligibile: 

• Plăți legate de achitarea datoriilor, dobânzilor și plăților aferente creditelor; 

• Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și arbitraj; 

• Cheltuielile suportate înainte de semnarea acordului de finanțare sau activități deja 

acoperite financiar de un alt program de granturi/donatori; 

• Procurarea bunurilor interzise în baza regulamentelor UNDP, inclusiv produse de lux, 

produse de tutun, alcool, bunuri la mâna a doua, jocuri de noroc, armament, produse 

militare și produse cu impact negativ asupra mediului înconjurător, pornografie, 

substanțe supuse interdicțiilor internaționale (pesticide, ierbicide etc.), încălcarea 

drepturilor omului, munca forțată și munca copiilor;  

• Pierderi din cauza fluctuațiilor cursului valutar; 

• Cheltuieli administrative (salarii, utilități, oficiu, consumabile, comunicații, etc.). 

 

V. EVALUAREA ȘI SELECTAREA PROIECTELOR 

 

Propunerile de proiecte vor fi evaluate printr-un proces constituit din câteva etape după cum 

urmează: 

• Verificarea eligibilității; 

• Evaluarea tehnică și financiară realizată de Comisia de evaluare; 

• Clasarea propunerilor de proiecte eligibile conform punctajului acumulat; 

• Clarificări adiționale pentru propunerile de proiecte pre-selectate; 

• Aprobarea listei proiectelor selectate de către Consiliile Locale de Coordonare; 

• Pregătirea și semnarea acordurilor de finanțare cu APL-le selectate.  

 

Etapa I. Verificarea eligibilității 
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La această etapă analiza proiectelor se va axa pe: 

• Corespunderea propunerii de proiect criteriilor de eligibilitate enunțate în Capitolul III din 

Ghidul de aplicare (componentele A,B și C); 

• Depunerea dosarului de aplicare în termenii stabiliți; 

• Prezența tuturor anexelor și documentelor menționate la Capitolul IV al prezentului Ghid. 

 

Proiectele care corespund acestor cerințe vor fi transmise la etapa II de evaluare. 

 

Etapa II. Evaluarea tehnică și financiară 

După verificarea eligibilității, Comisia de selectare va realiza evaluarea generală a propunerilor 

de proiecte din perspectiva relevanței, rezultatelor obținute și impactului economic, fezabilității 

(tehnice, economice, financiare, etc.), sustenabilității, cooperării intercomunitare și caracterului 

inovativ. Evaluarea se va realiza în baza criteriilor de evaluare după cum urmează:  

 

Tabelul 1. Criterii de  evaluare a dosarelor  

# Criterii de evaluare  Punctaj 

maxim 

1. Relevanța și gradul de pregătire a APL pentru implementare 

(relevanța problemei și a soluției de modernizare a infrastructurii publice 

la necesitățile locale sau a regiunii cheie, corespunderea cu scopul și 

obiectivele Apelului de proiecte, gradul de pregătire tehnică pentru 

implementare) 

15 

1.1. Propunerea de proiect propusă de către Aplicant răspunde nevoilor 

urgente ale comunității/comunităților locale, și este prevăzut spre 

implementare de strategiile de dezvoltare la nivel local și regional. 

5 

1.2. Proiectul este însoțit de tot pachetul de documente tehnice necesare 

pentru fundamentarea soluțiilor alese și a costurilor iar documentația 

tehnică de proiect a fost elaborată în ultimii 3 ani. 

5 

1.3.  Planul de Acțiuni clar, logic si realizabil.  5 

2. Rezultatele și impactul social-economic clar determinat 20 

2.1. Proiectul stimulează dezvoltarea economică locală și contribuie la efecte 

economice durabile (de exemplu, oportunități de afaceri directe / 

indirecte, crearea de locuri de muncă și atragerea investițiilor) 

10 

2.2.  Rezultatele sunt specifice, măsurabile, realizabile, realiste, limitate în 

timp 

5 

2.3. Măsurile selectate generează efecte sociale pozitive (de exemplu, acces 

nelimitat la infrastructură, condiții mai bune pentru toate categoriile de 

populație (persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, copii și tineri etc.)). 

5 

3. Fezabilitatea 10 

3.1. Măsurile selectate sunt fezabile din punct de vedere tehnic, economic și 

financiar 

10 

4. Sustenabilitatea (capacitatea de a asigura menținerea rezultatelor după 

finalizarea sprijinului donatorilor și a contribuției comunitare) 

15 

4.1. Sustenabilitate financiară: sunt planificate acțiuni de asigurare a  finanțării 

post-grant a infrastructurii modernizate  

10 
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# Criterii de evaluare  Punctaj 

maxim 

4.2 Sustenabilitatea instituțională: sunt prezentate mecanisme instituționale 

de  gestionare post-grant a rezultatelor proiectului 

5 

5. Acoperirea teritorială și cooperarea intercomunitară 10 

5.1. Proiectul se bazează pe cooperarea intercomunitară ”rural-rural” 

sau ”urban-rural” în modernizarea infrastructurii comunitare sau 

crearea/dezvoltarea de servicii publice locale (este prezentat 

memorandumul de inițiere a cooperării intercomunitare) 

5 

5.2. Partenerii de proiect intenționează să  coopereze în gestionarea 

serviciului public susținut prin investițiile proiectului (este prezentată 

intenția de cooperare intercomunitară în gestionarea serviciului public 

îmbunătățit) 

5 

6. Impactul de mediu 20 

6.1 Soluțiile investiționale propuse corespund mecanismului de redresare și 

reziliență, contribuie la reducerea emisiilor de carbon, promovează  

soluții integrate, eficiente și prietenoase mediului. 

10 

 

6.2 Soluțiile investiționale propuse promovează economia circulară și 

contribuie la atingerea unui impact de mediu pozitiv sau neutru. 

10 

 

7. Caracterul inovativ al propunerii de proiect 10 

7.1 Abordarea de implementare a proiectului este inovativă.  5 

7.2 Abordarea de implementare a proiectului ar putea fi reprodusă ulterior 

pentru alte localități. 

5 

TOTAL 100 

 

NOTĂ: Atenție sporită în procesul de evaluare tehnico-financiară a proiectelor se va acorda 

analizei documentației tehnice de proiect. În acest scop Programul va analiza documentele 

tehnice prezentate de aplicanți, oferind recomandări pentru asigurarea conformității 

propunerilor cu cerințele de calitate. Analiza va permite și identificarea gradului de pregătire al 

aplicanților pentru implementarea proiectelor, ceea ce va influența punctajul acordat și stabilirea 

priorităților de finanțare. 

 

Etapa III. Clasarea propunerilor de proiecte eligibile conform punctajului acumulat 

În urma evaluării tehnico-financiare, fiecare propunere de proiect va acumula un punctaj mediu 

de calificare acordat de Comisia de Evaluare. Acest punctaj va sta la baza aranjării/clasării 

propunerilor eligibile conform punctajului acumulat. Proiectele cu punctajul cel mai înalt vor fi 

selectate și incluse într-o listă preliminară de proiecte selectate pentru finanțare. 

 

Etapa IV. Clarificări adiționale pentru propunerile de proiecte pre-selectate 

La necesitate, pentru propunerile de proiecte care au acumulat cel mai mare punctaj ar putea fi 

solicitate clarificări adiționale sau anumite documente confirmative suplimentare.  

 

Etapa V. Aprobarea listei proiectelor selectate, de către Consiliile Locale de Coordonare 

Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare va fi aprobată de către Consiliile Locale de 

Coordonare.  
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Etapa VI. Pregătirea și semnarea acordurilor de finanțare 

Până la semnarea Acordurilor de finanțare, APL-urile din lista celor desemnate câștigătoare vor 

prezenta Programului confirmarea finală a co-finanțării din bugetul local sau alte surse (donatori, 

APL partenere). În cazul proiectelor de cooperare intercomunitară vor fi prezentate deciziile 

tuturor Consiliilor Locale implicate în parteneriatul intercomunitar. În acest caz contractul de 

finanțare va fi semnat între Program și Aplicant, iar Aplicantul va avea semnat Acordul de 

cooperare cu toți partenerii cooperării intercomunitare. 

După semnarea acordurilor de finanțare va fi lansat procesul de implementare a proiectelor. 

VI. PROCEDURA ȘI TERMENII DE DEPUNERE A DOSARULUI

După lansarea Apelului de proiecte vor fi organizate două evenimente online de informare 

pentru reprezentanții APL și potențialii parteneri din raioanele Cahul și Ungheni. În cadrul acestor 

evenimente participanții vor fi informați cu referire la domeniile eligibile de finanțare, condițiile 

de aplicare, conținutul dosarului de aplicare, procedura de evaluare, selectare și alte aspecte 

procedurale de aplicare și aspecte legate de implementarea proiectelor. Ulterior, în fiecare 

regiune-cheie vor fi organizate activități de ghidare și mentorat pentru comunități în care vor fi 

explicate cerințele de completare corectă a documentelor de aplicare la acest Apel și acordată 

asistența consultativă necesară privind procedurile de participare în concurs. 

Dosarul de aplicare va include următorul set de documente elaborate în limba română: 

• Propunerea de proiect - Anexa 1;

• Formularul bugetului, - Anexa 2;

• Planul de acțiuni - Anexa 3;

• 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;

• Documente tehnice de proiect și alte materiale relevante aplicației.

Informațiile despre Apelul de proiecte cu Ghidul de aplicare, formularele pentru elaborarea 

propunerii de finanțare, a bugetului ș.a. vor fi plasate pe pagina web: 

https://sc.undp.md/viewtenders2/ pe pagina Programului de pe rețelele de socializare, fiind 

distribuite și prin alte platforme media. 

Dosarele complete se depun în formă electronică la următoarea adresă: 

sergiu.plesca@undp.org Termenul limită de depunere a proiectelor este 14 Iunie 2021. 

Cerințe fata de depunerea electronica a dosarelor: 

• Subiectul mesajului va indica "Aplicație Apel propuneri proiecte dezvoltare infrastructură

comunitară utilități, prestare servicii publice locale necesare pentru stimularea dezvoltării

economice locale"

• Limita documentelor atașate per mesaj nu va depăși 20 Mb.

• Fiecare mesaj va prezenta lista atașamentelor.

https://sc.undp.md/viewtenders2/
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• Formatul recomandat pentru atașamente este PDF ( Formularul bugetului, - Anexa 2 se 

va depune în varianta Excel). 

 

VII. MECANISME DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE A 

PROIECTELOR 

 

După semnarea acordurilor de finanțare va avea loc informarea publicului cu privire la rezultatele 

Apelului propunerilor de proiecte. 

 

Implementarea proiectelor în comunitățile selectate din regiunile cheie Cahul și Ungheni va avea 

loc cu respectarea cerințelor Programului EU4Moldova: regiuni-cheie. 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. În același timp, Aplicantul 

va fi responsabil de asigurarea serviciilor de supraveghere tehnică conform legislației în vigoare, 

monitorizarea și evaluarea proiectului implementat în comunitate, va participa la colectarea 

indicatorilor de progres..  

 

În procesul de implementare se va ține cont și de cerințele de asigurare a vizibilității finanțării 

din partea Uniunii Europene. Activitățile de comunicare și vizibilitate vor fi coordonate cu echipa 

Programului EU4Moldova: regiuni-cheie.  

 

VIII. INFORMAȚII ADIȚIONALE 

 

Propunerile prezentate în cadrul acestui apel trebuie să includă activități, ce vor fi realizate în 

decurs de 24 luni de la data semnării acordului de finanțare.  

 

Punctul de contact pentru APL implementatoare de proiecte este oficiul Programului EU4 

Moldova: regiuni cheie, str. Șciusev, 104, Chișinău, MD-2012. 

 

Informații suplimentare pot fi oferite prin contactarea persoanelor de referință din cadrul 

Programului: email: sergiu.plesca@undp.org 

 

Toate întrebările privind Apelul de proiecte le puteți transmite la adresa de e-mail până la data 

de 11 Iunie  2021.  

 

Subiectul mesajului trebuie să fie “...” (Apel proiecte dezvoltare infrastructură comunitară utilități 

și prestare servicii publice locale necesare pentru stimularea dezvoltării economice locale- 

întrebări). Proiectele vor fi implementate în corespundere cu cerințele PNUD.  

 

mailto:sergiu.plesca@undp.org

