
 

 

  

 

 

APEL DE PROPUNERI 

Pentru Grupuri de Acțiune Locală 

Privind acordarea asistenței tehnice în procesul de actualizare 
a Strategiilor de Dezvoltare Locală 

   

Data publicării: 23 februarie 2021 

Data limită: 15 martie 2021 

REGULI DE PARTICIPARE 

I. INFORMAȚIA GENERALĂ 

Solidarity Fund PL în Moldova împreună cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL), în 

parteneriat strategic cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și a Mediului invită GAL-urile din 

Republica Moldova să participe la apelul de propuneri privind actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 

(SDL) a GAL-ului.  

II. SUPORTUL OFERIT 

GAL-urile selectate vor beneficia de asistența tehnică și suportul experților în dezvoltare locală în procesul 

de ajustare/actualizare Strategii de Dezvoltare Locală. Procesul va fi unul participativ, în baza unui plan 

individual de actualizare a Strategiei elaborat de expert în parteneriat cu managementul și membrii GAL. 

Solidarity Fund PL în Moldova și RNL planifică acordarea suportului pentru aproximativ 15 GAL-uri pe 

parcursul perioadei martie – septembrie 2021. 

III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 

Apelul este destinat GAL-urilor cu experiență în implementarea proiectelor de dezvoltare locală prin 

intermediul apelurilor de propunere locale care au sprijinit realizarea priorităților în conformitate cu 

Strategiile de Dezvoltare Locală (Plan Strategic de Acțiune) a GAL-ului. 

IV. TERMENUL DE DEPUNERE A APLICAȚIILOR 

Termenul de depunere a aplicațiilor este 15 martie 2021, ora 12:00.  

Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii aplicației. 

NOTĂ: Nu este solicitată sau necesară imprimarea și prezentarea aplicațiilor imprimate pe suport de hârtie 

și/sau transmise prin email! 
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V. PROCEDURA DE APLICARE ȘI DOCUMENTELE NECESARE 

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

cerere, care poate fi completat în una din limbile: română sau rusă.  

Pe ultima pagină a formularului de cerere veți anexa următoarele documente: 

1. Strategia de Dezvoltare Locală actuală; 

2. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrare la care s-a aprobat și argumentat participarea 

la actualul apel de propuneri. 

Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a solicita alte documente necesare în procesul de 

evaluare.  

VI. PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECTARE 

Aplicații depuse vor fi evaluate din punct de vedere a condițiilor formale: 

▪ Aplicația online a fost completată în termenul prestabilit (vezi punctul IV); 

▪ Aplicația este depusă de o entitate eligibilă să participe la apelul de propuneri (vezi punctul III); 

▪ Aplicația conține toate anexele și documentele necesare (vezi punctul V); 

Ulterior, aplicațiile care au întrunit condițiile formale vor fi trece la etapa evaluării de conținut, care se va 

realiza prin prisma următoarelor criterii: 

Nr 

d/o 

Denumirea  

criteriilor de evaluare 
Conținutul criteriilor de evaluare  

Importanța 

criteriilor 

1 Experiența de implementare a SDL 

Nr apeluri gestionate; Nr de aplicații 

recepționate; Nr de microproiecte susținute; 

Experiența de colaborare în cadrul FDR 2020; 

Lecții învățate privind implementarea SDL 

30% 

2 Experiența echipei manageriale 

Componența echipei manageriale; Experiența 

de lucru a echipei manageriale cu SDL; 

Motivația echipei manageriale de implicare în 

procesul de actualizare a SDL; Componența 

echipei de actualizare SDL 

15% 

3 Deschidere GAL  

Nr microproiectelor implementate de către 

non-membri GAL; Nr de membri noi ai GAL-

ului; Parteneriatele locale și alte activități de 

dezvoltare ale GAL-ului în 2019-2020; 

Extinderea teritorială a GAL-ului 

25% 

4 Prezența tinerilor în organele GAL 

Nr total al membrilor cu vârsta ≤ 35 ani; Nr 

membrilor cu vârsta ≤ 35 ani în organele GAL; 

Nr membrilor cu vârsta ≤ 35 ani susținuți de 

GAL (ca beneficiari ai finanțării în 2019-2020) 

5% 

5 Activitatea organelor GAL 

Nr de ședințe organizate de Consiliul de 

Administrare; Nr de ședințe organizate de 

Adunarea Generală; Scopul ședințelor; Nr 

membrilor prezenți în aceste ședințe 

5% 

6 Echilibru între localități 
Nr de localități cu 0 aplicații în FDR 2020; Nr 

de localități cu 0 microproiecte în FDR 2020 
5% 

https://form.jotform.com/210492762273355
https://form.jotform.com/210492762273355
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7 Microproiectele de succes 
Cele mai reușite microproiecte susținute de 

GAL în 2019-2020 
10% 

8 Colaborarea cu RNL si alte GAL-uri 

Activități de colaborare cu alte GAL-uri și RNL - 

schimb de experiență și promovarea abordării 

LEADER 

5% 

 TOTAL  100% 

Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanți ai Solidarity Fund PL în Moldova, Rețeaua Națională 

LEADER, MADRM, și după caz reprezentanților MADRM sau experților de dezvoltare locală.  

Perioada de examinare, evaluare, precum și decizia privind acordarea suportului nu va depăși termenul de 

30 zile calendaristice. 

VII. CONDIȚIILE DE COLABORARE 

Colaborarea va fi formalizată în baza unui acord de înțelegere semnat între GAL-uri și Solidarity Fund PL în 

Moldova la care va fi anexat planul individual de actualizare a SDL. 

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

managerul unității Managementul Datelor și Cunoștințelor, Ecaterina Vieru: 

ecaterina.vieru@solidarityfund.md, 060 161 683.  

În același timp, echipa de implementare va selecta cele mai frecvente întrebări cu privire la apel, și va publica 

răspunsul la acestea pe pagina web www.solidarityfund.md.  

 

Această activitate este organizată de către Solidarity Fund PL în Moldova împreună cu Rețeaua Națională 

LEADER din Republica Moldova (RNL), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și 

Mediului, cu suportul Uniunii Europeană și Polish Aid. 
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