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Acronime și abrevieri 

 

APL – Autoritate Publică Locală 

CL – Consiliul Local  

FNDRL – Fondul Național de Dezvoltare Regională 

FS – Fondul de Sinergie 

GLI – Grup Local de Inițiativă 

MIDRM – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova 

MAEP – Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia 

MFDPR – Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polonia 

ONG – Organizație nonguvernamentală 

PRU – Program de Revitalizare Urbană  

SFPL în MD – Solidarity Fund PL în Moldova 

 

1. Conceptul Fondului de Sinergie 

Fondul de Sinergie (FS) este un instrument al Solidarity Fund PL in Moldova (SFPL in MD), finanțat de 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru 

dezvoltare – Polish aid și este implementat în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale al Republicii Moldova și Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii 

Polonia. Scopul Fondului este de a consolida abordarea de revitalizare urbană în Republica Moldova drept 

instrument eficient de dezvoltare urbană integrată, prin cofinanțarea proiectelor implementate de 

autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii locali.  

FS vine in sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și Locală (FNDRL) și presupune 

cofinanțarea din surse publice și externe împreună cu contribuția APL a unui proiect integrat de revitalizare 

urbană, cu potențial de a deveni proiect-model. Sinergia se va manifesta prin cofinanțarea din sursele SFPL 

în MD a proiectelor care au fost selectate în cadrul apelului competitiv al FNDRL, Programul 2 „Dezvoltare 

Urbană”, domeniul de intervenție 2.3 „Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice”. 

Fondul de Sinergie – ediția 2021 este un fond pilot care intenționează să susțină abordarea integrată de 

revitalizare urbană și să consolideze componenta economică și socială a proiectelor depuse la FNDRL. 

Fondul se pliază cu cerințele FNDRL, iar în caz de necesitate va fi adaptat pentru a atinge obiectivele 

fondului – finanțarea proiectelor integrate – model de revitalizare urbană. 

Finanțarea obținută din FNDRL va fi preponderent utilizată pentru investiții în infrastructură. Fondurile SFPL 

în MD sunt prevăzute pentru finanțarea activităților ce vor contribui la dezvoltarea economică, coeziunea 

socială și implicarea civică. Un proiect integrat presupune că componentele economice și civice ale 

proiectului trebuie să fie conectate și integrate cu ideea de proiect depusă în cadrul FNDRL. În același timp, 

după caz, componenta economică și civică trebuie să posede capacitatea de a fi implementată independent 

de activitățile și termenii stabiliți pentru componenta de infrastructură a proiectului integrat. 

Finanțarea oferită în cadrul FS va fi subiect al unui contract de finanțare separat care va prevedea termeni 

și referințe ce pot fi diferite decât cele prevăzute în cadrul FNDRL. 
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2. Entități eligibile să participe la concursul FS – ediția 2021/2022 

a. Sunt eligibile să participe la apel, primăriile orașelor și municipiilor care: 

• dețin un Program de Revitalizare Urbană valabil la data depunerii Notelor Conceptuale la 

etapa - I, aprobat și elaborat conform prevederilor Liniilor Directoare.1  

• au fost selectate  în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare 

din FNDRL, programul 2 „Dezvoltare Urbană”, domeniul de intervenție 2.3. „Revitalizare 

urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice”. 

 

b. Entitățile eligibile pot participa la apelul curent în parteneriat cu: 

• unul sau mai mulți parteneri civici locali (de ex: ONG și/sau grup local de inițiativă (GLI) 

și/sau grup informal de locuitori); 

• unul sau mai mulți parteneri din mediul de afaceri. 

 

c. Aplicarea și condițiile de cofinanțare: 

• FS – ediția 2021/2022 este aplicabilă pentru anul 2022. 

• În cadrul apelului, aplicanții pot solicita cofinanțare pentru o singură aplicație. 

• Suma cofinanțării proiectelor integrate din fondurile FS – ediția 2021/2022 este de până 

la 500 000,00 MDL pentru un aplicant. 

• Contribuția financiară a APL-urilor va constitui minim 20% din suma solicitată din FS – 

ediția 2021/2022. 

• În cadrul apelului de implementare a proiectelor integrate de revitalizare urbană FS – 

ediția 2021/2022 vor fi cofinanțate până la 4 proiecte2. 

• Bugetul total al apelului  FS – ediția  2021/2022 este până la 2 000 000,00 MDL3. 

 

 

3. Procedura de selectare a proiectelor spre finanțare 

a. SFPL în MD va oferi suport pentru elaborarea notei conceptuale pentru proiecte integrate 

de revitalizare urbană (consultanță, recomandări pentru redactarea notei conceptuale) în 

perioada ianuarie – februarie 2021. 

b. SFPL în MD va evalua notele conceptuale (conform procedurii descrise în p. 11) și va oferi 

scrisoare de garanție pentru finanțarea aplicațiilor selectate. 

c. Aplicanții vor include activitățile eligibile pentru finanțare din FS – ediția 2021/2022 în 

dosarul de finanțare către FNDRL pe care îl vor depune în termenul stabilit de MADRM. 

 
 

1 Linii Directoare, mai 2018, www.madrm.gov.md 
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urban%C4%83%20%C3%AEn%
20Republica%20Moldova.docx  
2 Numărul final al proiectelor ce vor fi cofinanțate va depinde de rezultatele evaluării SFPL în MD și aprobării spre finanțare din 
cadrul FNDRL. 
3 Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a ajusta bugetul total al programului FS– ediția 2021/2022. 

http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urbană%20în%20Republica%20Moldova.docx
http://www.madrm.gov.md/sites/default/files/Linii%20directoare%20privind%20revitalizarea%20urbană%20în%20Republica%20Moldova.docx
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d. MADRM va analiza aplicațiile și va selecta proiectele conform procedurii stabilite în 

Manualul Operațional FNDRL 4și documentele conexe.   

e. MADRM va anunța aplicanții și SFPL în MD despre decizia finală de finanțare (estimativ 

aprilie – mai 2021).  

f. Proiectele care vor fi acceptate spre finanțare din FNDRL pot fi propuse spre accedere la 

etapa a doua de selectare din cadrul FS – ediția  2021.  

g. Aplicanții care vor fi selectați pentru etapa a doua a FS – ediția  2021 vor pregăti aplicația 

completă de finanțare  și o vor depune în termenii stabiliți de SFPL în MD (după procedura 

și termenii  descriși în punctul 4). 

h. Solidarity Fund PL în Moldova își rezervă dreptul de a modifica decizia de finanțare, în 

dependență de calitatea aplicației (numărului de punctaj obținut în urma evaluării de către 

comitetul de evaluare - minim 65 puncte) finale depuse în cadrul Fondului de Sinergie – 

ediția 2021.  

i. Termenii și condițiile de finanțare vor fi negociate între SFPL în MD și aplicanții selectați și 

se vor conține în contractele de finanțare. 

 

4. Procedura de aplicare  

Procedura de aplicare la FS – ediția 2021 presupune două etape:  

I. Depunerea notelor conceptuale, 

II. Depunerea aplicației complete de finanțare. 

 

I. Procedura de depunere a notelor conceptuale:  

• Aplicanții vor depune prima versiune a notei conceptuale pentru proiecte integrate de revitalizare 

urbană către SFPL în MD prin e-mail, la adresa SPF@solidarityfund.md, până la 04.02.2021; 

•  SFPL în MD va oferi comentarii, recomandări de redactare/îmbunătățire a notei conceptuale până 

la 08.02.2021; 

•  Aplicanții vor revizui nota conceptuală conform recomandărilor și vor depune nota conceptuală 

finală către SFPL în MD prin e-mail, la adresa SPF@solidarityfund.md până la 11.02.2021, ora 12.00; 

• Nota conceptuală poate fi completată în limbile română, rusă sau engleză; 

• Este acceptată doar versiunea electronică a notei conceptuale;  

• Fiecare aplicant va primi prin e-mail confirmarea depunerii notei conceptuale; 

• SFPL în MD va evalua notele conceptuale și va anunța aplicanții despre rezultatele selecției până la 

15.02.2021; 

• SFPL în MD va oferi o scrisoare de garanție de finanțare pentru aplicanții selectați până la 

15.02.2021; 

• Aplicanții vor include activitățile eligibile din FS – ediția 2021 în dosarul depus la FNDRL și vor anexa 

scrisoarea de garanție. Dosarul de finanțare către FNDRL va fi depus în termenii stabiliți de MADRM. 

 
 

4 Manualul Operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională:  
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/MO%20FNDRL%2004.08.2020%20apr
obat%20CNCDR-2.pdf R-2.pdf (gov.md) 

mailto:SPF@solidarityfund.md
mailto:SPF@solidarityfund.md
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/MO%20FNDR%2004.08.2020%20aprobat%20CNCDR-2.pdf
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/MO%20FNDR%2004.08.2020%20aprobat%20CNCDR-2.pdf
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/MO%20FNDR%2004.08.2020%20aprobat%20CNCDR-2.pdf
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II. Procedura de depunere a aplicației complete de finanțare (Etapa – II):  

 

a. APL-urile vor depune aplicația completă, care va conține: 

1. Formularul aplicației de finanțare (Anexa nr.1); 

2. Bugetul completat (Anexa nr.2); 

3. Programul de revitalizare urbană actual la data depunerii Notei conceptuale în cadrul etapei – I 

(după caz, deciziile consiliului local de modificare a programului); 

4. Decizia / Dispoziția de desemnare a persoanei curente responsabile de revitalizarea urbană și a 

contabilului care va fi responsabil de implementarea proiectului din punct de vedere financiar;  

5. Scrisoarea de garanție privind cofinanțarea în care se va indică denumirii proiectului propus spre 

implementare și denumirea Fondului de sinergie în cadrul căruia va avea loc cofinanțarea 

(respectiv, Decizia Consiliului Local de cofinanțare se va prezenta mai târziu); 

6. Alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat (partener/i civic și partener/i din mediul de 

afaceri, după caz).  

 

b. Termenii și condițiile de depunere a aplicației complete de finanțare: 

• Aplicația completă de finanțare se acceptă doar în format electronic pe adresa 

SPF@solidarityfund.md  

• Termenii și procedura de aplicare: 

1. Transmiterea Regulamentului de participare și modelului Formularului de aplicare de către SFPL 

în MD până pe 11.02.2022; 

2. Depunerea primei versiuni a Formularului de aplicare de către aplicanți până pe - 24.02.2022; 

3. Comentarii/sugestii de îmbunătățire de la SFPL în Moldova până pe - 2.03.2022; 

4. Depunerea Formularului de aplicare final - 07. 03.2022; 

5. Evaluarea și selectarea participanților finali – 11.03.2022; 

6. Semnarea contractelor de cofinanțare pe 21.03.2022; 

• La necesitate aplicațiile de finanțare selectate vor fi ajustate conform recomandărilor SFPL; 

• Activitățile enumerate în formularul Aplicației complete de finanțare vor fi incluse în Contractul de 

finanțare în Anexa nr. 1 și în Anexa nr.2 „Buget” cu detalierea finanțării. 

• Aplicația completă de finanțare poate fi completată în limbile română sau rusă; 

• Se acceptă doar versiunea scanată și vizibilă a documentelor anexate; 

• Fiecare aplicant va primi prin e-mail confirmarea depunerii aplicației și un cod de înregistrare.  

 

5. Condiții specifice  

Se va oferi cofinanțare doar pentru proiectele care satisfac cumulativ condițiile de mai jos: 

• Proiectul este selectat și aprobat spre finanțare în cadrul apelului competitiv de selectare a 

proiectelor pentru finanțare din FNDRL în baza Hotărârii de Guvern;  

• Include activități ce contribuie la dezvoltare economică și îmbunătățirea indicatorilor economici 

în zona de revitalizare urbană / a orașului și sunt conectate cu componenta de infrastructură a 

proiectului integrat; 

mailto:SPF@solidarityfund.md
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• Include activități ce contribuie la coeziunea socială, îmbunătățirea indicatorilor sociali și 

implicarea civică în zona de revitalizare urbană / a orașului și sunt conectate cu componenta de 

infrastructură a proiectului integrat; 

• Activitățile planificate au o durată de maxim 9 luni; 

• Sunt implementate în zonele de revitalizare, conform Programului de Revitalizare Urbană; 

• Încurajează schimbul de experiență și transfer de cunoștințe între parteneri și alte părți 

interesate. 

 

6. Condiții financiare  

• Costurile administrative pot constitui cel mult 15% din suma solicitată din FS – ediția 2021; 

• Contribuția financiară a APL-ului constituie minim 20% din suma solicitată în cadrul FS – ediția 

2021 (orice contribuție suplimentară financiară este apreciată); 

• Fondurile solicitate vor fi transferate în două tranșe în conformitate cu contractul de finanțare 

semnat între APL și SFPL în MD;   

• Coordonatorul și contabilul proiectului finanțat în cadrul FS – ediția 2021 trebuie să aibă o relație 

juridică cu aplicantul (APL) și să dețină experiență și competențe necesare de gestionare a 

proiectelor. Acestea își pot îndeplini atribuțiile în baza unui contract de prestări servicii sau în baza 

unui acord de voluntariat sau acord adițional la contractul de muncă de bază. Este recomandabil 

ca coordonatorul procesului de implementare să fie persoana desemnată responsabilă de 

Revitalizarea Urbană.  

• Aplicantul nu poate subcontracta realizarea întregului proiect și/sau unei serii de activități ale 

proiectului;  

• Activitățile proiectului pot implica reacordarea finanțării(lor) în cazul în care sunt strict necesare 

implementării eficiente a proiectului (ex. concurs de micro granturi pentru locuitorii 

localității/zonei). 

 

7. Costurile eligibile   

Costurile eligibile sunt divizate în costuri administrative și costuri de program. Vor fi considerate costuri 

eligibile cheltuielile care îndeplinesc următoarele condiții: 

● sunt necesare pentru implementarea activităților ce contribuie la dezvoltarea economică, 

coeziunea socială și implicarea civică; 

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

profesional înalt, cu utilizarea optimă a resurselor financiare; 

● cheltuielile ce țin de costurile eligibile vor fi efectuate prin intermediul contului IBAN deschis 

exclusiv pentru FS 2021  pentru a putea fi identificate și verificate; 

● vor fi confirmate prin documentele confirmative originale relevante; 

● vor fi efectuate după data semnării contractului de finanțare. 

 

Costurile administrative țin de gestionarea proiectului și pot include în special: 

• remunerarea personalului antrenat în implementarea activităților, cum ar fi: coordonatorul 

procesului de implementare; servicii de contabilitate; alt personal administrativ, împreună cu 
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costurile suplimentare suportate în legătură cu îndeplinirea rolurilor menționate mai sus în cadrul 

proiectului. 

 

Costurile de program pot include în special: 

• costuri rezultate din acțiuni specifice întreprinse în cadrul proiectului, inclusiv cheltuieli de achiziție 

a produselor, echipamentelor, costuri de închiriere a sălilor de conferințe, de redecorare și 

renovare a spațiilor și clădirilor publice utilizate pentru implementarea activităților, atât timp cât 

acestea sunt prevăzute în PRU; 

• costurile de personal – remunerarea persoanelor implicate în mod esențial în implementarea 

proiectului (exceptând coordonatorul de proiect și alt personal administrativ), împreună cu 

costurile suplimentare în legătură cu îndeplinirea rolurilor menționate mai sus în cadrul proiectului 

(de exemplu: responsabilul tehnic, arhitectul etc.); 

● costuri de investiții în infrastructură dacă acestea sunt necesare activităților ce contribuie la 

dezvoltarea economică, coeziunea socială și implicarea civică și constituie maxim 30% din suma 

solicitată din FS – ediția 2021. În cazul în care costurile de infrastructură depășesc plafonul stabilit, 

acest fapt devine subiect de negocieri individuale între aplicant și SFPL în MD; 

• costuri de traducere, instruire și imprimare; 

• toate costurile legate de branding și marcare prevăzute de donator (în special plăci de informare). 

 

8. Costuri neeligibile  

Următoarele costuri nu vor fi finanțate în cadrul apelului curent, fiind considerate neeligibile: 

● Costuri de program ce prevăd doar lucrări de infrastructură; 

● Costurile suportate înainte și după datele indicate în contractul de cofinanțare; 

● Cumpărarea sau închirierea bunurilor imobiliare (terenuri, clădiri); 

● Datorii, penalități, amenzi și costuri legate de litigii; 

● Alcool, tutun, substanțe narcotice, arme; 

● Cheltuieli legate de finanțarea campaniilor electorale și propagandei politice;  

● Rambursări în alt proiecte implementate de către aplicant;  

● Cheltuielile în cadrul altor proiecte implementate de către aplicant; 

● Costuri fixe de întreținere a biroului (de ex. chirie, cheltuieli de energie, evacuarea deșeurilor, 

încălzire, apă și canalizare); 

● Costurile de completare a aplicației de finanțare;  

● Pierderile aferente cursului de schimb; 

● Cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material;  

● Premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale; 

● Cheltuieli legate de finanțarea actelor teroriste; 

● Alte cheltuieli ne bugetate. 

 

9. Cooperarea cu partenerii locali 

Pentru realizarea scopului și activităților de proiect, aplicantul va iniția colaborări cu cel puțin un partener 

civic local (ONG și/sau GLI și/sau grup local informal de cetățeni) și cel puțin un partener din mediul de 

afaceri. Parteneriatele pot fi formalizate, opțional, prin scrisoare de intenție, acord de parteneriat etc.  
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Rolurile și atribuțiile fiecărui partener vor fi detaliate în aplicația completă ce va fi depusă de aplicanții 

eligibili pentru etapa a doua. Parteneriatele stabilite pot fi luate în considerare la etapa de evaluare a 

proiectelor, inclusiv la etapa de negociere a contractului de finanțare.  

 

10. Activități de proiect  

Aplicanții care vor fi selectați spre finanțare în cadrul FS-2021 vor implementa activitățile de proiect după 

cum este descris în formularul de aplicare și bugetul proiectului (anexe ale contractului de finanțare). 

Modificările intervenite în realizarea proiectului vor fi coordonate în mod obligatoriu cu Coordonatorul de 

proiect din cadrul SFPL în Moldova și vor fi agreate conform termenilor și condițiilor stipulate în contractul 

de finanțare. 

Aplicantul, care devine partener de implementare din momentul semnării contractului de finanțare cu SFPL 

în Moldova este responsabil de realizarea proiectului. Aplicantul va desemna un Coordonator de proiect 

care va coordona implementarea activităților, monitorizarea și raportarea proiectului conform contractului 

de finanțare.  

 

11. Condiții și criterii de evaluare  

FS – ediția 2021 este un program pilot de sinergie între fondurile publice (FNDRL) și externe (SFPL în MD) 

și prevede, inclusiv condiții externe de evaluare. 

a. Pentru etapa I de aplicare, se prevede evaluarea formală și de conținut: 

Evaluarea formală prevede că:  

• Notele conceptuale au fost depuse conform modelului oferit de SFPL în MD; 

• Notele conceptuale au fost depuse în termenii stabiliți de SFPL în MD (punctul 4); 

• Notele conceptuale prevăd informații și măsuri în conformitate cu cerințele concursului FS – ediția 

2021. 

Evaluarea de conținut se va efectua după următoarele criterii: 

● Coerența notei conceptuale cu scopul sinergiei și proiectului depus la FNDRL;  

● Proiectul are un caracter integrat (echilibru între componentele infrastructură, economică și 

socială); 

● Proiectul prevede măsuri relevante pentru dezvoltare economică; 

● Proiectul prevede măsuri relevante pentru coeziunea socială și implicare civică;   

● Proiectul corespunde cu PRU local; 

● Proiectul corespunde criteriilor și principiilor de revitalizare urbană; 

● Proiectul deține potențial de a deveni proiect-model de revitalizare urbană. 

 

b. Etapa a II-a de aplicare  include la fel evaluarea  formală și de conținut, după criteriile stipulate mai 

jos: 

Evaluarea formală se va efectua după următoarele criterii: 

• Aplicația completă de finanțarea a fost recepționată în termenul prestabilit (indicat în p. 4); 

• Aplicația completă de finanțarea conține toate actele solicitate în p. 4, II (formular de aplicare, 

buget); 
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• Proiectul aplicantului a fost selectat spre finanțare în cadrul FNDRL, Programul 2.3. Revitalizare 

Urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice5; 

• Aplicația completă de finanțare se încadrează în limita de cuvinte (unde este menționat); 

• Repartizarea bugetului corespunde condițiilor financiare (distribuirea procentuală minim solicitată 

a costurilor administrative, costurilor de program și a contribuției proprii); 

• Corespunderea aplicației complete de finanțare cu Nota Conceptuală depusă la etapa I. 

 

Evaluarea de conținut se va efectua după următoarele criterii: 

1. Proiectul propus este un proiect integrat de revitalizare urbană (10 puncte): 

• Coerența dintre proiectul depus la FS-2021 și proiectul depus la  FNDRL;  

• Caracterul integrat de revitalizare urbană al proiectului (echilibru dintre componenta de 

infrastructură, economică și social-civică). 

 

2. Coerența proiectului cu PRU local (10 puncte): 

• Corespunderea proiectului cu PRU local (obiective, indicatori, portofoliul de proiecte); 

• Proiectul deține potențial pentru a deveni „proiect-model” de Revitalizare Urbană; 

 

3. Necesitatea implementării proiectului (8 puncte): 

• Argumentarea necesităților de implementare a proiectului; 

• Impactul realizării proiectului. 

 

4. Distribuirea bugetului (10 punte): 

• Alocare rezonabilă a fondurilor între liniile de buget; 

• Contribuția APL mai mare decât cea solicitată. 

 

5. Componenta economică (12 puncte): 

• Activități de dezvoltare economică clare și realizabile; 

• Activități care au potențial de a contribui la dezvoltarea economică a zonei; 

• Modul de implementare al activităților bine definit. 

 

6. Componenta social-civică (12 puncte): 

• Activități de dezvoltare socială/impact civic clare și realizabile; 

• Activități care au potențial de a contribui la dezvoltarea socială și coeziunea civică a zonei; 

• Modul de implementare al activităților bine definit, cu implicarea comunității locale. 

 

7. Alte componente (de ex. infrastructură) (8 puncte): 

• Surse de cofinanțare identificate pentru alte componente; 

 
 

5 Decizia de selecție a proiectelor din cadrul FNDRL, Programul 2.3. Revitalizare Urbană și dezvoltarea infrastructurii 
spațiilor publice va fi publicată de MADRM. 
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• Importanța și relevanța finanțării activităților din această categorie.  

 

8. Parteneriate (8 puncte) 

• Modul de participare și rolul partenerilor este bine definit; 

• Acordurile de parteneriate sunt formalizate. 

 

 

9. Vizibilitatea și promovarea  (7 puncte): 

• Activități clare privind vizibilitatea și promovarea proiectului inclusiv promovarea abordării 

de Revitalizare Urbană . 

 

10. Prevederea și atenuarea riscurilor (5 puncte) 

• Identificarea riscurilor; 

• Acțiuni propuse de atenuare a riscurilor. 

 

11. Continuitatea proiectului (5 puncte) 

• Continuitatea proiectului bine stabilită; 

• Relevanța activităților de sustenabilitate; 

• Implicarea ulterioară a partenerilor. 

 

12. Experiența anterioară de cooperare cu SFPL în MD (5 puncte) 

• Calitatea implementării proiectelor cofinanțate de SFPL; 

• Respectarea procedurilor, termenilor și condițiilor de implementare a proiectelor 

cofinanțate de SFPL.  

 

12. Procedura de selectare la etapa I   

La etapa I de depunere a aplicației,  fiecare notă conceptuală finală prezentată este înregistrată de SFPL în 

MD. Aplicanții sunt informați prin e-mail despre depunerea aplicației.  

 

Pentru evaluarea aplicațiilor, SFPL în MD va crea un comitet de evaluare (Comitetul). Evaluarea va fi 

efectuată de Comitet pentru fiecare aplicație și prevede:   

● Corespunderea aplicației cu criteriile stabilite (punctul 11);  

● Prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației; 

● Propunerea aplicaților care sunt eligibile pentru etapa a doua și care vor beneficia de scrisoare de 

garanție de finanțare a proiectului integrat. 

 

13. Procedura de selectare la etapa II 

Procedura de depunere și selecție a formularelor de aplicare la etapa a II-a va fi inițiată după anunțarea pe 

canelele oficiale ale MIDRM a rezultatelor concursului de finanțare FNDRL, Programul 2.3. „Revitalizare 

urbană și dezvoltarea infrastructurii publice”. 

Entitățile eligibile pentru etapa a II sunt aplicanții care au obținut finanțare în cadrul FNDRL, Programul 2.3. 

„Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii publice” și au fost selectați în etapa I a FS-2021.  
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Aplicația completă de finanțare este înregistrată de SFPL în MD. Aplicanții sunt informați prin e-mail despre 

depunerea aplicației.  

Pentru evaluarea aplicațiilor, SFPL în MD va crea un comitet de evaluare (Comitetul). Evaluarea va fi 

efectuată de Comitet pentru fiecare aplicație și prevede:   

● Evaluare conform criteriilor formale și de conținut (p. 11, b);  

● Prezentarea unor observații/comentarii pe marginea aplicației; 

● Luarea deciziei de finanțare a aplicațiilor care vor acumula punctaj maxim. 

 

Aplicanții vor fi informați prin email despre rezultatul evaluării și lista proiectelor selectate va fi afișată pe 

pagina de facebook și website-ul SFPL în MD.  

La necesitate și de comun acord, Aplicația de finanțare și Bugetul proiectelor selectate vor fi ajustate, fiind  

parte componentă a Contractului de finanțare.  

Imediat după semnarea contractului de finanțare, APL-ul va deschide un cont IBAN destinat exclusiv 

proiectului, care ulterior va fi introdus în Contractul de finanțare.   

 
 

14. Alte condiții    

Alte clauze și condiții cu referire la implementarea proiectelor ce vor fi selectate spre finanțare vor fi 

stipulate în contractul de finanțare ce va fi semnat între aplicant și SFPL în MD. Aceste clauze și condiții 

includ, însă nu se limitează la: condițiile de contractare și finanțare; cerințe contabile aferente finanțării; 

protecția mediului înconjurător; branding, marcare și promovare, informare; proceduri de raportare și 

control, ș.a. SFPL în MD are dreptul să negocieze îmbunătățirea aplicației înainte de semnarea Contractului 

de cofinanțare.  
 

Anexe: 

Următoarele documente sunt anexate la prezentul regulament: 

1. Formularul aplicației complete de finanțare 

2. Formularul bugetului de proiect 


