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Apelul de propuneri este implementat în cadrul fondului de granturi mici finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul programului polonez de 

cooperare pentru dezvoltare – Polish Aid 
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Acronime: 
ONG/ONP – Organizație neguvernamentală/non-profit 

A2S – proiectul Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltarea comunitară durabilă 

A2S+ – Ediția Acces pentru succes+ 2020 

СВМ – Măsurilor de Consolidare a Încrederii (Confidence Building Measures) 

Solidarity Fund PL în Moldova – Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica 

Moldova 

 

 

1. Ediția Acces pentru Succes+ 2020, informații cu caracter general 

Ediția A2S+ este lansată de către Solidarity Fund PL în Moldova în iulie 2020, cu suportul financiar al Polish Aid, 

în cadrul direcției de dezvoltare – Consolidarea încrederii dintre comunități și stabilirea relațiilor de cooperare 

dintre ambele maluri ale Nistrului, ca continuitate a acțiunilor implementate în cadrul proiectului A2S1. 

A2S+ are drept scop susținerea partenerilor locali de pe ambele maluri ale Nistrului pentru consolidarea 

cooperării și încrederii, prin asigurarea sustenabilității parteneriatelor create și dezvoltate în cadrul proiectului 

A2S, pentru dezvoltarea locală. 

Procesul de consolidare a parteneriatelor include trecerea anumitor etape în dezvoltarea lor. În cadrul 

proiectului A2S, a fost adoptată o abordare în etape, pentru a construi parteneriate între reprezentanții 

comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Constituire (2017-2019) – 

etapa de creare a 

parteneriatelor cu câte un 

reprezentant de pe 

fiecare mal 

Dezvoltarea (2019) – consolidarea 

capacităților și susținerea parteneriatelor 

create prin schema de grant A2S și 

finanțarea proiectelor de dezvoltare locală 

implementate de parteneriate. Bugetul 

total al cofinanțării: aprox. 342 500 EUR. 

Consolidarea (2020) – etapa de 

continuare a oferirii suportului 

pentru activitatea partenerilor din 

cadrul A2S în baza apelului de 

propuneri 

Baza pentru dezvoltarea încrederii între comunitățile celor două maluri ale Nistrului este susținerea platformei 

de dezvoltare locală construită în cadrul A2S, care implică toate părțile interesate din cadrul comunităților, 

bazată pe utilizarea resurselor locale și dezvoltarea potențialului local, favorizând astfel obținerea rezultatelor 

concrete în comunitățile locale.  

Abordarea Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul CBM 

Abordarea Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul CBM se bazează pe principii inovatoare care vizează 

activizarea proceselor de apropiere a comunităților, a reprezentanților APL, sectorului civic și a mediului de 

afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și a parteneriatelor create ca urmare a interacțiunii lor.  

Principii Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul CBM 

• Principiul dezvoltării comunităților „din interior”2;  

 
1 Proiectul A2S a fost implementat în perioada martie 2017 – iunie 2020, de către Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu AO EcoContact (Chișinău), 

AO Moștenitorii (Bălți) și OO Ecospectr (Bender),  finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” 
(80%) și de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul Programului de cooperare pentru dezvoltare „Asistența Poloniei” (20%). 
2 Dezvoltarea comunității de jos în sus, în baza resurselor și a potențialului local. 
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• Apartenența proceselor de dezvoltare locală comunităților locale; 

• Principiul responsabilității egale între parteneri în cadrul procesului de implementare a proiectelor; 

• O abordare strategică pentru dezvoltarea parteneriatelor orientată spre o cooperare pe termen lung;  

• Principiul instituționalizării interacțiunii intersectoriale; 

• Principiul valorificării potențialului local al comunităților prin interacțiune intersectorială;  

• Principiul participării egale a partenerilor locali.  

 

Bugetul total al apelului de propuneri a Ediției A2S+ este de 450 000, 00 MDL.  

 

2. Obiectivele generale și specifice ale apelului de propuneri 

Obiectivul general este: consolidarea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectului A2S prin implementarea 

inițiativelor comune pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea nivelului de trai al populației din comunitățile 

de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Obiectivele specifice sunt:  

− susținerea parteneriatelor create în implementarea proiectelor și inițiativelor care sprijină realizarea 

Planului de dezvoltare locală bazat pe resurse; 

− dezvoltarea instituțională a organizațiilor nou create în cadrul A2S; 

− consolidarea experienței de implementare a proiectelor de parteneriat; 

− dezvoltarea parteneriatelor locale, regionale, naționale. 

3. Entitățile eligibile să participe la apelul de propuneri 

Sunt eligibile să participe Parteneriatele constituite din minim 2 reprezentanți ai comunităților de pe  ambele 

maluri ale râului Nistru, participanți ai Proiectului A2S. 

Criteriile de eligibilitate a Parteneriatelor sunt următoarele: 

- La Parteneriat trebuie să participe reprezentanții comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru 

(câte un/mai mulți reprezentanți de pe fiecare mal); 

- Reprezentanții comunităților, care constituie Parteneriatul, trebuie să fie participanții Proiectului A2S; 

- Membrii Parteneriatului pot participa doar la un Parteneriat în cadrul apelului de propuneri; 

- Parteneriatul a depus o singură aplicație. 

 

4. Termenul de depunere a aplicațiilor  

Aplicațiile sunt depuse online până pe 24 august 2020, ora 17:00. 

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară prezentarea aplicației imprimate pe suport de hârtie!  

 

5. Procedura de aplicare și documentele necesare 

Depunerea aplicațiilor în cadrul prezentului apel de propuneri se realizează online accesând formularul de 

cerere. 

1. Formularul cererii de aplicare completat online Anexa 1 – Modelul formularului de cerere; 

2. Bugetul pentru implementarea activităților conform Anexa 2 – modelul bugetului; 

3. Declarația completată, semnată de participanții Parteneriatului, conform modelului – Anexa nr.3 la 

Regulile de participare la concursul de finanțare a proiectelor (în format .pdf); Cererea trebuie semnată 
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de către persoanele împuternicite și ștampilată de fiecare partener al proiectului (reprezentanții 

comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru), astfel confirmând consimțământul de a colabora în 

vederea implementării proiectului, precum și rolurile și obligațiile Partenerilor-participanți la program. 

 

Fiecare aplicant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației și un cod de înregistrare pentru 

aplicația depusă. 

Formularul de cerere nu poate depăși 5 pagini. 

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la apelul de propuneri, Vă rugăm să contactați 

Coordonatorul de Proiect, Ana Chihai: ana.chihai@solidarityfund.md, 068262297. 

6. Condiții formale pentru parteneriatele care solicită cofinanțare 

Vor fi evaluate pe bază de conținut, doar aplicațiile care întrunesc următoarele condiții: 

− aplicația este depusă în termenul prestabilit (vezi punctul 4); 

− aplicația este prezentată de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul 3); 

− aplicația este completată conform modelelor tip și conține toate anexele și documentele necesare (vezi 

punctul 5);  

− aplicantul a depus o singură aplicație (vezi punctul 3);  

− membrii parteneriatului participă doar la un Parteneriat în cadrul apelului de propuneri (vezi punctul 3); 

− formularul de cerere nu depășește 5 pagini (vezi punctul 5); 

− aplicația prevede contribuția obligatorie – de cel puțin 10% din bugetul total (vezi punctul 7); 

− bugetul solicitat în aplicația depusă nu depășește limita cofinanțării eligibile (vezi punctul 7). 

 

7. Condiții financiare 

 

În cadrul A2S+, aplicantul poate solicita o cofinanțare ce nu va depăși 90% din valoarea totală a activităților 

planificate. 

Valoarea cofinanțării variază în dependență de numărul comunităților din cadrul parteneriatului: 

Parteneriat Valoarea cofinanțării, MDL 

2 comunități  până la 100 000,00  

3 comunități  până la 150 000,00 

4 sau mai multe comunități până la 200 000,00  

 

În cadrul apelului de propuneri A2S+, vor fi cofinanțați partenerii locali în limita bugetului disponibil. 

Costurile administrative trebuie să reprezinte până la 15% din suma de cofinanțare. 

Contribuția proprie obligatorie din partea parteneriatului trebuie să constituie cel puțin 10% din bugetul total 

planificat pentru implementare (orice contribuție suplimentară este binevenită). Se va accepta doar 

contribuția proprie financiară. 

Finanțarea se va oferi doar pentru proiecte, care întrunesc condițiile menționate mai jos: 

mailto:ana.chihai@solidarityfund.md
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• Activează în baza declarației de parteneriat, care este semnată de toți partenerii proiectului și 

reglementează rolurile și obligațiile fiecărui partener participant la proiect; 

• Include mecanisme de participare a comunității locale; 

• Include componenta activităților în comun și schimbului de experiență între reprezentanții 

comunităților de pe ambele maluri ale râului Nistru, participante la proiect; 

• Contribuie la realizarea Planului de dezvoltare locală în baza resurselor elaborate în cadrul A2S și/sau 

se axează pe una din următoarele priorități tematice: 

- Inițiative axate pe dezvoltarea culturii și sportului la nivel local, inclusiv: muzică, artă; 

- Inițiative axate pe mediul înconjurător; 

- Dezvoltarea economiei locale și turismului (susținerea inițiativelor în domeniul 

antreprenorialului social, promovarea turismului rural (de ex: agroturism, trasee tematice, 

indicatoare, etc,), susținerea dezvoltării infrastructurii de afaceri în localitățile rurale și 

reabilitarea infrastructurii; 

- Inițiative axate pe modernizare social; 

- Inițiative axate pe tineret. 

8. Perioada de implementare până la 20 noiembrie 2020. 

9. Costurile eligibile și neeligibile  

Costurile eligibile sunt divizate în costuri administrative și costuri de program. 

Vor fi considerate costuri eligibile cheltuielile care corespund următoarele principii: 

− sunt necesare pentru implementarea activităților; 

− sunt suportate respectând principiul rentabilității, adică asigură realizarea sarcinilor la un nivel 

profesional înalt, cu utilizarea optimă a resurselor financiare; 

− vor fi gestionate de aplicant în perioada indicată la punctul 8; 

− vor fi prezentate în conturile aplicantului pentru a putea fi identificate și verificate; 

− vor fi confirmate prin documentele originale relevante; 

− vor fi efectuate după data semnării contractului de finanțare. 

 

Costurile administrative țin de gestionarea activităților și funcționarea echipei de management, și vor 

constitui 15% din suma cofinanțării, și pot include în special: 

− remunerarea managerului/managerilor și a altui personal administrativ, împreună cu costurile 

suplimentare suportate în legătură cu îndeplinirea rolurilor menționate mai sus din cadrul activităților; 

− servicii de contabilitate; 

− rechizite de birou; 

− costuri bancare; 

− costuri de transport; 

− costuri de întreținere a echipamentului de birou; 

− costuri poștale; 
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Costurile de program – minimum 85% din suma cofinanțării trebuie să fie predestinate pentru gestionarea 

activităților planificate: 

− cheltuieli, legate de acțiunile concrete, implementate în cadrul proiectului; 

− costuri de achiziționare a echipamentelor și mobilier; 

− costuri de modernizare a spațiilor și clădirilor de importanță economică, socială, istorică și culturală; 

− costuri de  creare, renovare/extindere/modernizare a serviciilor publice locale; 

− costuri ce suportă crearea și dezvoltarea meșteșugăritului popular; 

− costuri ce suportă menținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural local; 

− costuri ce sprijină dezvoltarea turismului rural; 

− cheltuieli pentru alimentare și cazare; 

− cheltuieli pentru transport și călători, inclusiv costul biletului, costul închirierii mijlocului de transport, 

costul combustibilului și parcării; 

 

 Următoarele costuri se consideră neeligibile și nu vor fi finanțate în cadrul apelului de propuneri: 

− costurile suportate înainte și după termenul de implementare indicat în contract; 

− cumpărarea sau închirierea bunurilor imobiliare (terenuri, clădiri); 

− datorii, penalități; 

− alcool, tutun, substanțe narcotice, arme; 

− cheltuieli legate de finanțarea campaniilor electorale și propagandei politice;  

− rambursări în alte proiecte ce au fost implementate;  

− cheltuieli  ce constituie dubla finanțare acelorași activități; 

− costuri fixe de întreținere a biroului (de ex. chirie, cheltuieli de energie, evacuarea deșeurilor, încălzire, 

apă și canalizare); 

− costurile de completare a formularului de cerere;  

− pierderile aferente cursului de schimb; 

− amenzi, penalități şi costuri legate de litigii; 

− cheltuieli legate de finanțarea actelor teroriste și activităților criminale; 

− cheltuieli de mediatizare; 

− alte cheltuieli ne bugetate; 

− cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material; 

− premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale; 

− procurare materialului săditor și substanțe de consum curent, predestinate creșterii plantelor; 

− animale vii precum și materie de consum curent predestinată creșterii animalelor. 

 

10. Procedura de evaluare a aplicațiilor 

Fiecare aplicație prezentată este înregistrată de Solidarity Fund PL în Moldova. Solicitanții sunt informați prin 

e-mail despre depunerea documentelor.  

Procesul de evaluare va cuprinde trei etape: 

Aplicațiile sunt evaluate și selectate în conformitate cu ”Manualul de sub-grantare” al Solidarity Fund PL în 

Moldova.  
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Evaluarea formală 

Aplicațiile trebuie să întrunească condițiile formale (a se vedea punctul 6). Solidarity Fund PL în Moldova  vor 

exclude de la procesarea ulterioară aplicațiile care nu întrunesc condițiile formale descrise la punctul 6. 

Rezultatele evaluării formale vor fi publicate pe site-ul Solidarity Fund PL în Moldova 

(www.solidarityfund.md). 

 

Evaluarea de conținut 

Evaluarea de conținut a aplicațiilor, va fi efectuată de comisia de evaluare. La această etapă, fiecare aplicație 

este evaluată separat de cel puțin doi membri ai Comisiei de evaluare, pe baza următoarelor criterii: 

− argumentarea selectării priorităților tematice spre finanțare (ponderea în evaluare - 20 puncte); 

− descrierea parteneriatului și a cooperării partenerilor de pe ambele maluri ale Nistrului (20 puncte); 

− cooperarea cu partenerii locali (15 puncte); 

− activitatea și rezultatele participanților la parteneriate în 2019 (20 puncte); 

− bugetul și cost eficiența aplicației (15 puncte); 

− inovație și valoare adăugată (10 puncte). 

 

Evaluarea de conținut constă în: 

− atribuirea unui punctaj pentru fiecare criteriu stipulat mai sus;  

− prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației;  

− emiterea unei recomandări privind acceptarea sau respingerea aplicației.  

 

În urma evaluării individuale efectuate de membrii Comisiei de evaluare, este întocmită lista aplicațiilor cu 

punctajul total atribuit.  

Solidarity Fund PL în Moldova are dreptul să sugereze modificări și/sau îmbunătățirea aplicației și va anunța 

solicitanții despre deciziile luate prin e-mail. 

Procesul de evaluare, selectare și aprobare a aplicațiilor spre finanțare se desfășoară pe baza clauzelor de 

imparțialitate și confidențialitate. 

 

11. Condițiile de contractare și finanțare 

Cofinanțarea va fi acordată în baza contractului de finanțare semnat între Solidarity Fund PL în Moldova și 

parteneriatele selectate. 

Pentru semnarea contractului de finanțare și transferarea primei tranșe, aplicantul trebuie să prezinte:  

− extras  din registrul de stat a persoanelor juridice, la data prezentării, extrasul trebuie să aibă cel mult 

un an de la data emiterii; 

− confirmarea contului bancar cu balanța 0 (zero) MDL. 

Anexe: 

Următoarele documente sunt anexate la apelul de propuneri din cadrul A2S+: 

1. Modelul formularului de cerere; 

2. Modelul bugetului; 

3. Declarație privind consimțământul de a colabora în vederea implementării proiectului, precum și 

rolurile și obligațiile Partenerilor-participanți la program. 

http://www.solidarityfund.md/
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