
    

 

 

 

 

 

 
 
 
TERMENI DE REFERINȚĂ PRELIMINARI  
 
FONDUL DE SINERGIE PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ │EDIȚIA 2023-2024 
 

 

Vă rugăm să tratați informațiile din termenii de referință preliminari ca fiind cu caracter informativ și nu definitive. 
Informații detaliate, condițiile finale de aplicare, evaluare și selectare, precum și implementare vor fi publicate în 
Termenii de Referință ai FSDU la momentul lansării oficiale a FSDU. 

 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE FOND 

Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în Moldova) intenționează să lanseze în luna martie 2023 Fondul de Sinergie 
pentru Dezvoltare Urbană (FSDU) – ediția 2023-2024. Obiectivul general al FSDU este de a susține eforturile 
partenerilor la nivel central, regional și local în dezvoltarea integrată a orașelor din Moldova.  

La 30.11.2022 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR) și Solidarity Fund PL în 
Moldova (SFPL in Moldova) au semnat o Notă de Înțelegere pentru consolidarea parteneriatului și coagularea 
eforturilor de a realiza prin sinergie proiecte integrate de dezvoltare urbană. 

În cadrul FSDU – ediția 2023-2024 se prevede oferirea cofinanțării pe toate măsurile de intervenție pentru proiectele 
de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, finanțate din sursele Fondului Național de 
Dezvoltare Regională și Locală  (FNDRL), ediția – noiembrie 2022. 

Cofinanțarea presupune oferirea surselor financiare pentru componentele economică și social-civică, precum și 
pentru intervențiile de infrastructură de scară mică ale proiectelor de dezvoltare urbană, selectate spre finanțare 
din sursele FNDRL. Astfel, toate activitățile cofinanțate de SFPL în Moldova sunt complementare și intenționează să 
aducă valoare adăugată proiectului finanțat din sursele FNDRL. 
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CONDIȚII GENERALE DE COFINANȚARE  

1. Entități și proiecte eligibile pentru cofinanțare din FSDU  

1.1. Sunt eligibile să depună dosarul de cofinanțare din FSDU: 

1.1.1. Autoritățile Publice Locale (APL) sau Unitățile de Implementare a Proiectelor (UIP) din orașele cu statut 
de pol de creștere, conform HG 916/2020 care au fost promovate la Etapa IV  în cadrul Concursului de 
finanțare din sursele FNDRL (Depunerea Cererilor de finanțare), pe măsurile: 2.1 Conectivitate și 
mobilitate urbană; 2.2 Competitivitate și susținerea activităților economice; 2.4 Modernizarea 
infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități publice;  

1.1.2. APL-urile sau UIP-urile ale orașelor care au fost promovate la Etapa IV  în cadrul Concursului de finanțare 
din sursele FNDRL (Depunerea Cererilor de finanțare), pe măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea 
infrastructurii spațiilor publice și dețin un Program de Revitalizare Urbană valabil și aprobat (conform 
Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea 
economică și socială a orașelor, publicat de MIDR1). 

1.2. Sunt eligibile pentru a fi cofinanțate proiectele propuse de entitățile eligibile care întrunesc următoarele 
condiții: 

1.2.1. Permit conceptualizarea și implementarea componentelor economice și social-civice aferente 
proiectului depus spre finanțare din FNDRL; 

1.2.2. Prevăd activități complementare și de suport pentru proiectul depus spre finanțare din sursele FNDRL; 

1.2.3. Toate componentele proiectului constituie un proiect integrat de dezvoltare urbană. 

2. Termeni și condiții de aplicare  

2.1. APL-urile/UIP-urile care doresc să aplice la FSDU vor completa dosarul de cofinanțare, care include: 
Formularul de aplicare și Bugetul pentru implementarea activităților planificate, conform modelelor ce vor 
fi publicate în anunțul de lansare oficială a FSDU. 

2.2. Modelul de pre-formular de aplicare este publicat separat (format Word). 

2.3. Dosarul de cofinanțare constituie o anexă opțională a Cererii de finanțare din cadrul concursului de finanțare 
în FNDRL (etapa IV) și va fi depus împreună cu aceasta, conform Ghidului de aplicare la concursul de 
selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, publicat de MIDR; 

2.4. Termenul de depunere a Dosarului de cofinanțare din FSDU coincide cu termenul de depunere a Cererii de 
finanțare din sursele FNDRL, în dependență de tipul de apel și măsură de intervenție (apel pe listă sau 
competitiv) și este anunțat de MIDR și ADR-uri. SFPL în Moldova își rezervă dreptul de a modifica termenul 
de depunere a dosarului de cofinanțare o dată cu lansarea oficială a FSDU. 

2.5. Perioada de implementare a unui proiect din cadrul FSDU este de maxim 17 luni, însă nu poate depăși 
termenul de 31 octombrie 2024.  

2.6. Suma solicitată din sursele FSDU per proiect se va încadra în limita maximă de aproximativ 700, 000 MDL2 
(TBC). 

 
1 https://midr.gov.md/files/shares/Ghid_concurs_ora__e_poli_de_cre__tere.pdf  
2 SFPL în Moldova își rezervă dreptul de a decide suma finală oferită spre cofinanțare.  
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2.7. Contribuția financiară a APL-ului/UIP-ului va constitui minim 20% din suma solicitată din cadrul FSDU. 

2.8. Costurile administrative pot constitui cel mult 20% din suma solicitată în cadrul FSDU. 

2.9. Bugetul unui proiect cofinanțat din FSDU va respecta proporția investițiilor, în care prioritate au 
componentele economică și social-civică, iar cea de infrastructură de scară mică nu poate depăși 30% din 
costurile de program. 

2.10. Cofinanțarea componentei economice prevede activități care vor contribui la creșterea indicatorilor 
economici (cu titlu informativ, însă fără a se limita la: creșterea numărului de agenți economici în oraș/zona 
de intervenție; apariția noilor locuri de muncă; îmbunătățirea condițiilor de activitate a agenților economici 
din zona de intervenție; diversificarea serviciilor oferite de agenții economici; etc.). 

2.11. Cofinanțarea componentei social-civice prevede activități care vor contribui la dialog și participare 
comunitară, coeziune socială (cu titlu informativ, însă fără a se limita la: consultații publice, evenimente 
social-culturale, iarmaroace, festivaluri locale, oferirea microfinanțărilor pentru inițiative locale, crearea 
grupurilor locale de inițiativă, asociațiilor de locatari, etc.). 

2.12. Cofinanțarea infrastructurii de scară mică prevede achiziții de bunuri și servicii, menite să servească buna 
implementare a componentelor economice și social-civice sau să completeze în volum mic lucrările de 
infrastructură majoră finanțate din sursele FNDRL. 

2.13. Dosarul de cofinanțare va fi supus evaluării formale și de conținut.  
2.14. SFPL în Moldova va crea un comitet de evaluare pentru evaluarea dosarelor depuse și propunerea 

proiectelor spre finanțare. 
2.15. După evaluarea formală și de conținut, dosarul de cofinanțare va fi supus evaluării impactului activităților 

de proiect asupra mediului și corespunderii cerințelor tehnice, reieșind din prevederile Cadrului de 
management de mediu și social SFPL în Moldova și cadrului legal național. Scopul acestei evaluări constă în 
prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului și a sănătății populației de la activitățile planificate la 
nivel local și regional, cât și asigurarea utilizării sustenabile a resurselor.  

2.16. Din procesul de oferire a cofinanțării vor fi excluse entitățile care au fost aprobate spre finanțare și/sau cu 
care au fost semnate contracte de finanțare dacă o hotărâre judecătorească definitivă, un act administrativ  
sau un ordin (dispoziție, decizie, hotărâre) privind aplicarea sancțiunii disciplinare a fost luată împotriva 
acestor entități sau a persoanelor care le reprezintă sau dețin putere de control sau de decizie sau împotriva 
membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere dintr-o serie de motive care vor fi 
publicate în Termenii de Referință ai FSDU.   

2.17. Entitatea aprobată spre cofinanțare va completa Declarația de conformitate privind executarea 
contractului de finanțare până la semnarea contractului de finanțare cu SFPL în Moldova. 

2.18. Contractul de finanțare între entitatea aprobată spre cofinanțare și SFPL în Moldova va prevedea condiții 
și termenii de finanțare și implementare a proiectului. 

 

În cazul apariției unor întrebări și/sau neclarități cu privire la termenii de referință preliminari ai FSDU, vă rugăm să 
expediați un email la adresa: maria.axenti@solidarityfund.md. 


