
   

 

                                    

 

 

 

 

 

APEL DE PROPUNERI 

 

 
DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR CU LOCALITĂȚI RURALE 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI PILOT 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

 

 

 

Apelul este organizat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență, fiind finanțat din fondurile programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al 

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone - Polish Aid.  

Scopul apelului este de a identifica parteneri locali pentru lansarea și desfășurarea unui șir de acțiuni menite 

să contribuie la consolidarea capacităților de protecție civilă în țară. Autoritățile publice locale, organizațiile 

non guvernamentale și grupurile de pompieri voluntari din localitățile rurale pot aplica pentru intervenții 

de creștere a capacităților echipelor de pompieri locale precum și pentru investiții de infrastructură în 

cadrul Posturilor Teritoriale de Salvatori și Pompieri Voluntari. 
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REGULI DE PARTICIPARE 
 

Acronime și abrevieri: 

APL – Autoritate Publică Locală 

APRM – Asociația Pompierilor din Republica Moldova  

IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  

ONG – Organizație non guvernamentală 

PTSP – Post Teritorial de Salvatori și Pompieri   

PTSPV – Post Teritorial de Salvatori și Pompieri Voluntari   

SFPL în MD – Solidarity Fund PL în Moldova 

1. Context:  

Apelul este organizat în contextul demarării de către SFPL în Moldova a proiectului pilot „Consolidarea 

capacităților de protecție civilă în Republica Moldova” implementat în parteneriat cu Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență (IGSU). Acesta își propune să consolideze capacitățile de protecție civilă prin 

crearea unui mediu favorabil pentru funcționarea și dezvoltarea Posturilor Teritoriale de Salvatori și 

Pompieri Voluntari (PTSPV), ca elemente indispensabile ale sistemului de protecție civilă din țară.   

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului sunt: 

• Crearea unui cadru de reglementare favorabil pentru funcționalitatea si dezvoltarea PTSPV;  

• Pilotarea standardelor de instruire, infrastructură și operaționale în comunitățile rurale selectate;  

• Îmbunătățirea instruirilor și capacităților operaționale ale PTSPV selectate;  

• Consolidarea implicării comunității și a încrederii publicului în activitățile PTSPV. 

Proiectul este conceput ca unul pilot care servește la evaluarea cadrului de reglementare și a experienței 

actuale de funcționare a PTSPV (inclusiv a capacităților tehnico-materiale și umane), pentru a furniza soluții, 

a le testa, precum și cu scopul de a proiecta standarde aplicabile în domeniu. Proiectul va fi implementat 

în parteneriat cu comunitățile rurale selectate in cadrul acestui apel. Acesta va fi implementat atât la nivel 

central, prin proiectarea unui cadru și a unor standarde de reglementare mai favorabile, cât și la nivel local 

pentru a testa soluții în practică. Odată reușite, soluțiile ar putea fi multiplicate în următoarele faze ale 

proiectului. 

2. Scopul apelului:   

Prin lansarea unui apel public, SFPL în MD își propune identificarea într-un mod transparent și imparțial a 

partenerilor pentru acțiunile planificate în proiect și anume: 

1. Acțiuni de fortificare a capacităților operaționale a 7 echipe de pompieri voluntari prin participarea 

la cursuri standardizate de instruire; 

2. Investiții în infrastructură ce presupun construcția unui post de pompieri voluntari în baza 

standardelor provizorii aprobate și reconstrucția și readaptarea (socială și/sau de infrastructură), 

inclusiv dotarea cu echipamente suplimentare, a minim 3 PTSPV în conformitate cu standardele 

aprobate. 

3. Parteneri eligibili: 
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Apelul de propuneri este deschis pentru APL-urile, ONG-urile și grupurile de pompieri voluntari din 

localitățile rurale care, în parteneriat cu APL: 

• intenționează să dezvolte un PTSPV;  

• au în comunitate un PTSP funcțional la momentul depunerii aplicației; 

• dispun de capacități financiare, operaționale și de resursă umană ce pot fi antrenate în activitatea 

postului a pompierilor voluntari; 

• sunt dispuși să inițieze parteneriate cu localitățile din vecinătate; 

• sunt deschise pentru a colabora în cadrul proiectului pentru a contribui la crearea unui cadru 

favorabil pentru creșterea și dezvoltarea securității populației la nivel local. 

4.  Condițiile de finanțare: 

• Suma cofinanțării proiectului este: 

o de până la 2 000 000,00 MDL pentru construcția unui post de pompieri voluntari. Buget 

total: 2 000 000,00 MDL; 

o de până la 300 000,00 MDL pentru reconstrucția și readaptarea posturilor de pompieri 

voluntari. Buget total: 900 000,00 MDL. 

o de până la 100 000,00 MDL pentru echipamente și alte cheltuieli legate de 
funcționalitatea PTSPV. Buget total: 700 000,00 MDL. 
 

• Contribuția financiară va constitui minim 20% din suma solicitată; 

• Perioade de implementare: i) iunie 2022 - noiembrie 2022 și ii)  decembrie 2022 - aprilie 2023.  

5. Procedura de depunere aplicației:  

Aplicația va fi depusă online prin completarea Formularului de cerere (Anexa nr. 1 – Formularul de 

cerere online) cu anexarea următoarelor documente:   

o Scrisoarea de intenție;  

o Alte documente relevante (ex: acorduri de parteneriat cu APL, (partener/i civic și partener/i 

din mediul de afaceri, după caz). 

• Termenul limită de depunere a aplicației online este 22 mai 2022, inclusiv; 

• Dosarele pot fi completate în limbile română și rusă; 

• Fiecare aplicant va primi pe e-mail o confirmare a recepționării aplicației și un cod de înregistrare 

pentru aplicația depusă (codul va fi trimis pe adresa e-mail indicată în formular, în termen de max. 

72 de ore de la recepționarea formularului de cerere/aplicației); 

• Rezultatele apelului vor fi publicate pe site-ul oficial al organizației www.solidarityfund.md. 

6. Costurile eligibile și neeligibile:  

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 în perioada indicată la punctul 4;  

• vor fi prezentate în conturile solicitantului pentru a putea fi identificate și verificate;  

• vor fi confirmate prin documentele originale relevante;  
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• vor fi efectuate după data semnării contractului de finanțare.  

 

Sunt considerate costuri eligibile următoarele:  

• costuri de renovare/extindere/modernizare a spațiilor și clădirilor;  

• costuri de renovare/extindere/modernizare și dezvoltare a infrastructurii locale;  

• costuri de amenajare și dotare a posturilor de pompieri;  

• costuri de achiziționare a materialelor de construcții, echipamentelor și utilajelor;  

• costuri aferente procesului de pilotare;  

• costuri de expertiză;  

• costuri legate de prestarea și executarea serviciilor necesare implementării nemijlocite a 

proiectului;  

• alte costuri relevante procesului pilot.  

 

Sunt considerate costuri neeligibile și nu vor fi finanțate în cadrul proiectului următoarele:  

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

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

• datorii, penalități;  

• băuturi alcoolice, tutun, substanțe narcotice, arme;  

• cheltuieli legate de finanțarea campaniilor electorale și propagandei politice și de orice altă 

natură;   

• rambursări în alte proiecte ce au fost implementate de către solicitant;   

• cheltuieli ce constituie dubla finanțare a acelorași activități;  

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

încălzire, apă și canalizare);  

• pierderile aferente cursului de schimb;  

• amenzi, penalități și costuri legate de litigii;  

• cheltuieli legate de finanțarea actelor teroriste și activităților criminale;  

• alte cheltuieli neindicate în buget;  

• cheltuieli în scop de caritate sau ajutor material;  

• premii, cadouri și alte forme de stimulente financiare și materiale.  

7. Procedura de selectare a partenerilor: 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate în cadrul a două etape:   

I. Etapa de pre-selectare: presupune evaluarea formală a aplicațiilor. Toate aplicațiile trebuie să 

întrunească condițiile formale, după cum urmează: 

• Aplicația a fost depusă în termenul prestabilit (pct. 5); 

• Aplicația conține toate anexele solicitate (pct. 5); 

• Aplicantul corespunde parțial sau deplin criteriilor de eligibilitate (pct. 3); 

• Maxim 12 aplicații care întrunesc criteriile formale vor fi acceptate pentru următoarea etapă. 

II. Etapa de selectare: presupune efectuarea vizitelor în teritoriu și examinarea de conținut a 

aplicațiilor în cadrul grupului de evaluare.  
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Aplicațiile, împreună cu chestionarele din teren vor fi examinate în cadrul unui grup de evaluare format din 

3 reprezentanți SFPL în MD, 2 reprezentanți IGSU și 1 expert în domeniul protecției civile contractat de SFPL 

în MD. Aplicațiile vor fi evaluate individual de către fiecare membru al grupului de evaluare iar decizia finală 

va fi luată în comun. 

Criterii de evaluare: 

 

Conformitatea (20 de puncte) 

- Corespunderea obiectivelor aplicației cu obiectivele proiectului; (10 puncte)  

- Corespunderea profilului activităților aplicantului cu domeniul de activitate menționat. (10 

puncte)   

 

Motivarea (20 de puncte) 

- Motivarea participării la proiect. Argumentarea motivului pentru care participarea la proiect 

este importantă pentru solicitant și aşteptările acestuia în urma participării la proiect; (10 

puncte)  

- Motivarea de a contribui la dezvoltarea domeniului. (10 puncte)  

 

Experienţa de activitate în domeniu (15 de puncte) 

- Experienţă în soluţionarea problemelor legate de securitatea comunitatară pentru care 

solicitantul intenţionează să acționeze (atât activităţi de proiect, cât și diferite inițiative și 

acţiuni); (10 puncte)  

- Resurse disponibile – echipa, resursele materiale, tehnice. (5 puncte)  

 

Colaborarea în comunitate (15 puncte) 

- Partenerii locali: autorităţi locale, entităţi economice, alți reprezentanţi ai comunităţii, etc.; (5 

puncte)  

- Experienţa cu alți parteneri locali în implementarea proiectelor sau iniţiativelor; (5 puncte)  

- Cererea depusă este susţinută de reprezentanţii comunităţii locale: autorităţile publice locale, alți 

reprezentanţi ai comunităţii, entităţile economice etc. (5 puncte)  

   

Disponibilitatea financiară a APL pentru colaborare ( maxim 35  puncte) 

- până  la 20 % din bugetul activităților selectate; (15 puncte) 

- până la 25 % din bugetul activităților selectate; (20 puncte) 

- 30 %  și mai mult din bugetul activităților selectate; (30 puncte) 

  

Procedura de selectare a partenerilor este planificată pentru perioada 23 mai 2022 - 5 iunie 2022 

 

8. Alte condiții:    

Alte clauze și condiții cu referire la implementarea proiectelor (partea investițională) va fi negociată 

individual cu partenerii locali selectați si condițiile vor fi stipulate în contractul de finanțare ce va fi negociat 

si semnat între partener 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 Moldova își rezervă dreptul 
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să modifice bugetul proiectului și să negocieze îmbunătățirea aplicației înainte de semnarea Contractului 

de cofinanțare.  

 

Anexe: 

1. Formularul de cerere 


	Cuprins:

