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AGENDA
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Marți, 

29 martie 2022 Activitate

SESIUNE DE INFORMARE

Privind cerințele de participare la Apelul de propuneri de proiecte

LINK ZOOM https://undp.zoom.us/j/4078614599?pwd=TDU5cUNWdHVTekg4dkxmeC9XR0FqUT09

Moderator: Natalia LIPCA, specialistă dezvoltare rurală, Programul EU4Moldova: Regiuni 

cheie

14:00 - 14:15

Cuvânt de salut:

● Alexandru PELIVAN, manager de program, Programul EU4Moldova: Regiuni cheie

● Ana CERNEVA, Director executiv Rețeaua Națională LEADER din Moldova

14:15 – 14:30

● Natalia LIPCA, specialistă dezvoltare rurală, Programul EU4Moldova: Regiuni cheie

Prezentare documentelor de aplicare la Program:

- Ghidul Solicitantului

- Cererea de finanțare

- Formularul de buget

14:30 - 15:00 Întrebări și răspunsuri 

https://undp.zoom.us/j/4078614599?pwd=TDU5cUNWdHVTekg4dkxmeC9XR0FqUT09


DATE DESPRE APEL
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Dala limită de depunere a dosarelor: 29 aprilie 2022, ora 16:00

Potențiali aplicanți: Grupurile de Acțiune Locală* din care fac parte comunități rurale din

Cahul sau Ungheni

Mărimea granturilor: până la 2 granturi a câte 50,000 Euro

Beneficiarii finali: cel puțin 50% din beneficiarii finali trebuie să fie locuitori din comunitățile

rurale ale raioanelor Ungheni sau Cahul

Documentația de suport: https://sc.undp.md/tnddetails2/2062/

Persoana de contact: Natalia Lipca, Specialistă dezvoltare rurală  natalia.lipca@undp.org

*MO nr 117-1121, Art. 127, Legea Nr. 50 din 09.04.2021 cu privire la grupurile de acțiune locală    
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126245&lang=ro

https://sc.undp.md/tnddetails2/2062/
mailto:natalia.lipca@undp.org
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126245&lang=ro


SCOPUL:

Programul de granturi mici pentru Grupurile de Acțiune
Locală (GAL) are ca scop sprijinirea GAL din care fac parte
comunitățile rurale din raioanele Ungheni și Cahul, în
implementarea proiectelor și inițiativelor de dezvoltare a
zonelor rurale și creare locurilor de muncă.

* EU4MD utilizează abordarea LEADER ca metodă și instrument de program
menit să sprijine intervențiile de dezvoltare a zonelor rurale și crearea
locurilor de muncă la nivel local – oferind granturi în sprijinul creării,
funcționării și conducerii GAL-urilor din comunitățile vizate și implementării
proiectelor și priorităților de dezvoltare rurală ale acestora.

5



CRITERII DE ELIGIBILITATE
▪ Propunerea este depusă de un Grup de Acțiune Locală din care fac parte comunitățile rurale din 

raioanele Cahul sau Ungheni;

▪ Solicitantul a depus o singură propunere de proiect;

▪ Propunerea de proiect implică costuri administrative, plafonul maxim fiind 7,000 EUR;

▪ Propunerea de proiect prevede contribuția obligatorie de cel puțin 20% din bugetul total;

▪ Bugetul solicitat de la Program nu depășește 50 000 EUR per propunere de proiect;

▪ Prioritățile indicate în propunerea de proiect sunt incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a 
GAL sau sunt relevante pentru abordarea impactului COVID-19;

▪ Cel puțin 30% din suma solicitată pentru finanțare este destinată implementării măsurilor de 
susținere a dezvoltării economice și creării locurilor de muncă locale în comunitățile rurale din 
Ungheni și Cahul;

▪ Cel puțin 50% din beneficiarii finali trebuie să fie locuitori din comunitățile rurale ale raioanelor 
Ungheni sau Cahul.

3/29/2022
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DOMENII/ PRIORITĂȚI
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▪ Dezvoltare durabilă a economiei locale și crearea locurilor de muncă la nivel local;

▪ Îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

▪ Sprijinirea recuperării comunităților și a întreprinderilor de pe urma crizei COVID-19;

▪ Consolidarea rezilienței comunităților în situații de criză (activități care să prevină dezastrele
naturale, urgențele sanitare precum COVID-19, inclusiv criza refugiaților);

▪ Renovarea și /sau modernizarea infrastructurii rurale, inclusiv infrastructură sociala și culturală
sprijinirea dezvoltării turismului rural și promovarea patrimoniului local;

▪ Contribuția la crearea și dezvoltarea clusterelor, ca model de competitivitate regională și
dezvoltare economică locală;

▪ Promovarea inițiativelor de dezvoltare care susțin în mod efectiv dezvoltarea „verde” cu un nivel
scăzut de emisii de carbon;

▪ Promovarea transformării digitale a zonelor rurale prin abordări inovative (Smart Village).
Etc.



ETAPE DE EVALUARE
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Etapa I. Determinarea eligibilității

Etapa II. Evaluarea tehnică și financiară

Etapa III. Ierarhizarea propunerilor de proiecte eligibile conform punctajului 

obținut 

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

Etapa V. Aprobarea proiectelor, semnarea contractelor, lansarea spre implementare

Notă. În cazul în care se solicită % minim sau maxim (a se vedea criteriile 1.4, 1.5), un % mai mare va aduce mai multe puncte. Astfel,
propunerile vor acumula puncte după cum urmează: Criteriile 1.4: 30% - 49.9% aduc 16 puncte, 50% - 69.9 % - 18, 70% sau mai mult –
20 puncte. Criteriile 1.5: 50% aduc 8 puncte, 50,1% - 79,9%-9 puncte, 80% sau mai mult – 10 puncte.



# CRITERII DE EVALUARE PUNCTE

1 Criterii generale de evaluare
60

Puncte

1.1 Propunerea este descrisă bine și obiectivele acesteia sunt stabilite clar? 10

1.2 Planul de acțiune este conceput pentru a fi finalizat cu succes în termen de un an? 10

1.3 Propunerea este relevantă în legătură cu răspunsul la impactul COVID-19? 10

1.4
Propunerea este concepută astfel ca să includă peste 30% din activități menite să susțină
dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă în zonele rurale din Ungheni și Cahul?
(% mai mare aduce mai multe puncte, 70% - maximum)

20

1.5
Propunerea include activități în care peste 50% dintre beneficiarii finali sunt locuitori ai 
comunităților rurale din raioanele Ungheni sau Cahul?
(% mai mare aduce mai multe puncte, 80% - maximum)
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2 Criterii pentru evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL
40

Puncte

2.1
Documentul de strategie corespunde criteriilor transversale de bază (echilibrul de 

gen, durabilitatea ecologică și incluziunea socială)?
15

2.2
Sunt prioritățile strategice selectate clare și relevante pentru obiectivele strategice și 

pentru acțiunile (măsurile) locale colectate și ideile de proiect?
5

2.3 Bugetul estimat este relevant pentru măsurile și proiectele planificate? 5

2.4
Planurile de implementare sunt relevante pentru valorile, nevoile, misiunea, viziunea 

și prioritățile GAL?
5

2.5 Sunt strategia și proiectele selectate inovatoare? 10



3
Criterii pentru evaluarea planului de implementare  a GAL cu durata de un an, prezentat 

spre finanțare

100

Puncte

3.1 Relevanța 1 – Planul se concentrează pe economie rurală și dezvoltare durabilă? 10

3.2

Relevanța 2 – Soluțiile propuse sunt eficiente pentru a răspunde nevoilor localnicilor, 

inclusiv grupurilor vulnerabile, în special pentru a reduce efectele crizei COVID-19 asupra 

acestor grupuri?

20

3.3
Rezultate și impact - Planul facilitează un impact direct, rapid și larg la nivel local, cu 

rezultate clare și măsurabile și potențial de replicabilitate?
25

3.4
Fezabilitate - Sunt măsurile selectate fezabile ținând cont de caracteristicile tehnice, 

financiare, sociale, de mediu puse la dispoziție și de pregătire instituțională?
25

3.5
Criteriile de sustenabilitate – Potențialilor beneficiari au capacități pentru menținerea 

rezultatelor după finalizarea sprijinului donatorilor și a contribuției comunitare?
20
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CONȚINUTUL DOSARULUI
✓ Cererea de Finanțare (Anexa A),Planul de activități (Anexa B),Formularul de buget (Anexa C);
✓ Acordul de constituire al GAL, semnat de toți membrii;
✓ Strategia de Dezvoltare Locală a GAL, aprobată de către organele de conducere ale GAL, valabilă pe 

perioada de implementare;
✓ Decizia de înregistrare a Organului Executiv al GAL sau, după caz, Decizia de înregistrare a GAL emisă

de Agenția Servicii Publice conform Legea 50/2021 sau dovada depunerii dosarului pentru înregistrare;
✓ Decizia Consiliului de administrație al GAL de confirmare a aprobării participării la Programul de 

granturi mici pentru GAL și prioritățile de finanțare selectate;
✓ Raportul anual al GAL pentru 2021 și o copie a procesului-verbal al ședinței Adunării Generale care 

confirmă aprobarea acestuia;
✓ Scrisoare de garanție care confirmă angajamentul GAL de a asigura o contribuție financiară de cel

puțin 20% din bugetul total al proiectului;
✓ CV-urile echipei de proiect. 
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PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI
❑Toate documentele aferente unui proiect vor fi transmise într-un singur email. Subiectul

mesajului va indica: "EU4MD: Regiuni-cheie. Programul de Granturi mici pentru GAL, ediția 2022".

❑Pentru depunerea electronică a aplicației, vă recomandăm următoarele:

o Descărcați Ghidul Solicitantului și toate anexele acestuia de pe site-ul Programului;
o Urmăriți periodic site-urile Programului pentru a verifica eventualele modificări ale ghidului și răspunsurile la întrebările frecvente;
o Limita documentelor atașate per mesaj nu va depăși 20 Mb; 
o Fiecare mesaj va prezenta lista atașamentelor;
o Asigurați-vă că toate anexele obligatorii sunt completate și semnate corespunzător de persoana care are capacitatea legală să facă 

acest lucru.

Aplicațiile se vor transmite în format electronic, la următoarele adrese de email: 

natalia.lipca@undp.org și viorica.didilica@undp.org

Data limită de transmitere a dosarului este 29 aprilie 2022, Ora 16:00

IMPORTANT: Aplicațiile transmise după termenul limită de depunere nu vor fi acceptate spre evaluare.

mailto:natalia.lipca@undp.org
mailto:viorica.didilica@undp.org
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▪ Bugetul trebuie să fie realist, eficient din punctul de vedere al costurilor propuse și să

corespundă activităților din cererea de finanțare;

▪ Structurat pe două capitole: cheltuieli de program și cheltuieli administrative

▪ Costurile în buget vor fi reflectate luând în considerație scutirea de TVA cu drept de

deducere;

▪ Perioada maximă de implementare a proiectului și valorificare a resurselor financiare

este de 12 luni (de la data semnării acordului de finanțare)

▪ Cofinanțarea nu va depăși valoarea grantului.

CERINTE PENTRU ELABORAREA BUGETULUI

Forma 
de Buget
Anexa C

Anexa_C_-_Buget.xlsx

https://undp.sharepoint.com/:x:/r/sites/EU4MOLDOVAFocalRegionsProgramme/Shared%20Documents/COMPONENT%201/Activitatea%201.4.2_%20Rural%20Development_LAGs/1.4.2%20LAGs/Local%20Action%20Groups/LAGs%20Small%20Grant%20Programme,%202022/Ghid%20publicat/Anexa_C_-_Buget.xlsx?d=w6030793028fe4f8bae553eb6d05c7a7d&csf=1&web=1&e=T72mae
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▪ Acord de Grant de valoare mică (LVGA) va fi semnat între GAL și UNDP

▪ GAL va fi responsabil pentru întreaga coordonare și implementare a proiectului și va asigura comunicarea

cu Programul EU4Moldova/ UNDP, beneficiarii și partenerii de proiect.

▪ GAL va organiza o competiție deschisă pentru selectarea micro-proiectelor dezvoltate în conformitate cu

prioritățile strategice

▪ După încheierea procedurii de selecție a microproiectelor, vor fi semnate acorduri separate între GAL și

beneficiari.

▪ GAL va fi responsabil pentru desfășurarea achizițiilor, în conformitate cu procedurile de ahiziție

prestabilite

ABORDAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA
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Rezultatele Programului de granturi mici pentru 

GAL, Ediția 2020
❖ 4 GAL-uri din regiunile cheie Ungheni si Cahul au beneficiat de suport

financiar nerambursabil în valoare de 200 000 Euro pentru implementarea a
47 de micro-proiecte/ initiative de dezvoltare locală.

❖ 27 companii locale ( din domenii diverse precum: turism, agro-alimentar,
zootehnic, comert, producerea mobile, servii transport, frizerie etc.) au
beneficiat de suport financiar pentru dezvoltarea afacerilor, (inclusive 10
conduse de femei), care a generat 27 de locuri de munca (inclusiv 5 femei).

❖ 20 de proiecte implementate in 16 localitati rurale, vizand imbunatatirea
accesului la servicii publice ( educationale, sociale, culturale) precum si
solutionarea unor probleme de infrastructura locala (iluminat public,
amenajarea spatiilor publice- teren de joaca, parcari pentru biciclete, mobilier
urban etc).
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Rezultatele Programului de granturi mici pentru GAL, 

Ediția 2020
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Vă mulțumim!


