
Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea  Comitetului de evaluare și supraveghere a 

Programului „DAR 1+3” 

 

 

Comitetul de evaluare și supraveghere (în continuare – Comitet) este instituit în 

scopul examinării și aprobării cererilor de finanțare și pentru supravegherea și evaluarea 

modului de desfășurare a activităților în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 

1+3” (în continuare - Program). 

 

1. Componența Comitetului  

Secretarul general al Guvernului, președinte al Comitetului  

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor 

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii  

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Șef al Biroului relații cu diaspora – secretar al Comitetului 

Reprezentantul Congresului Autorităților Locale din Moldova 

Reprezentantul  partenerilor de dezvoltare/donatorilor 

 

Comitetul este instituit conform Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.801/2018.  

 

Comitetul este format din 9 membri dintre care unul este președinte.  

Atribuțiile de președinte al Comitetului sunt exercitate de către Secretarul general al 

Guvernului. Președintele Comitetului, pe perioada absenței, poate fi înlocuit de către un 

Secretar general adjunct al Guvernului. 

 

Fiecare membru al Comitetului va completa și semna, o declarație de imparțialitate. 

Declarațiile vor fi înaintate secretariatului Comitetului în vederea plasării acestora la 

dosar. 

 

Pe lângă Comitet funcționează și un Secretariat tehnic, format din  reprezentanți ai 

BRD.  
 

2. Atribuțiile Președintelui Comitelui 

- convoacă, coordonează și conduce ședințele Comitetului; 

- reprezintă Comitetul în relațiile cu alți parteneri implicați în implementarea 

Programului. 

 



3. Ședințele Comitetului: 

Comitetul se întrunește în ședințe ordinare, convocate de președintele Comitetului o 

dată în semestru sau în ședințe extraordinare, la solicitarea președintelui Comitetului sau la 

propunerea oricărui membru al Comitetului. Membrii Comitetului, obligatoriu, sunt 

informați (e-mail) referitor la convocarea ședințelor ordinare sau extraordinare. Ședința 

Comitetului se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puțin 7 membri. Deciziile 

Comitetului sunt aprobate cu majoritatea simplă a celor prezenți la ședință. 

La ședințele Comitetului vor participa fără drept de vot, secretarul  Comitetului și 

responsabilii de Program din cadrul BRD.  

În vederea asigurării transparenței decizionale, pot participa în cadrul ședințelor 

Comitetului în calitate de observatori, reprezentanți ai Președinției, deputați ai 

Parlamentului, invitați din mediul academic, mass-media, reprezentanți ai societății civile, 

reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare/donatorilor ș.a., la solicitarea acestora. 

4. Atribuțiile Comitetului 

Comitetul aprobă: 

- Apelul de aplicare la Program (termenii și conținutul), 

- Ghidul aplicantului la Program, 

- Regulamentul Comitetului de evaluare și supraveghere. 

Proiectele înaintate BRD de către solicitanți, vor fi evaluate și selectate în cadrul 

ședințelor Comitetului.  

Ședințele sunt conduse de către Președintele Comitetului. Deciziile Comitetului se 

aprobă cu votul majorității simple. 

Comitetul va examina și aproba lista proiectelor selectate pentru a primi finanțare în 

cadrul Programului DAR 1+3. Totodată, poate solicita Secretariatului tehnic clarificări 

suplimentare.  

Membrii Comitetului pot face cunoștință, la solicitarea acestora, cu formularele de 

aplicare, cu dosarele proiectelor aprobate sau respinse (cu motivele  respingerii) la orice 

etapă de  implementare a Programului. 

După finalizarea procedurii de evaluare și selectare a proiectelor, membrii 

Comitetului au obligația de a semna  Procesul-verbal al ședinței. În cazul în care un membru 

al comitetului se abține să semneze procesul- verbal al ședinței, acesta urmează să facă 

mențiunea cu privire la motivul refuzului semnării acestuia.  

Membrii Comitetului au obligația de examinare și aprobare a deciziilor privitor la 

contestațiile înaintate în rezultatul evaluării proiectelor. 

 

5. Atribuțiile Secretariatului tehnic   

Secretariatul tehnic asigură activitatea Comitetului, pregătirea ședințelor Comitetului 

și de comun acord cu membrii acestuia, stabilește data și ora ședinței.  

Secretariatul tehnic va examina cererile de finanțare a proiectelor din cadrul 

prezentului Program și va evalua Formularele de aplicare (proiectele propuse) prin prisma 



criteriilor descrise în Ghidul de aplicare Drept urmare, va prezenta Comitetului de evaluare 

și supraveghere un raport de evaluare a proiectelor în temeiul căruia se va aproba lista 

proiectelor înaintate spre finanțare și o listă de proiecte de rezervă. 

 Toți membrii Secretariatului tehnic vor semna o declarație de imparțialitate și 

confidențialitate.   

Secretariatul tehnic va asigura: 

- verificarea conformității propunerii de proiect cu cerințele și în termenii stabiliți în 

Ghid și Apelul lansat în cadrul Programului,  

- completarea Registrului de evidență a  cererilor de finanțare  și păstrarea acestuia în 

cadrul BRD, 

- verificarea criteriilor de eligibilitate și administrative a propunerii de proiect stabilite 

în Ghid și Apel, inclusiv daca toate anexele și documentele de suport sunt menționate în 

formularul de aplicare,  

-informarea beneficiarilor cu privire la sesiunea de finanțare, procedura de depunere 

a cererilor, stadiul de finanțare și altă informație utilă cu privire la instrumentarea dosarelor 

de finanțare, 

- coordonarea procedurii preliminare semnării Acordului de grant cu beneficiarii, 

 - monitorizarea implementării proiectelor selectate, convergența obiectivului general 

al Programului și a obiectivelor specifice ale propunerilor de proiect.  

- colectarea rapoartelor analitice şi financiare trimestriale şi finale privind utilizarea 

mijloacelor alocate în cadrul Programului DAR 1+3 de către Cancelaria de Stat, 

- păstrarea și gestionarea documentelor aferente implementării Programului         

„DAR 1+3”. 

 

Secretariatul tehnic poate solicita clarificări sau adresa întrebări după caz. 

 

Secretariatul tehnic va informa periodic Comitetul despre: 

- implementarea  proiectelor; 

- utilizarea mijloacelor financiare alocate; 

- prezentarea rapoartelor analitice şi financiare trimestriale şi finale privind  

desfășurarea activităților și utilizarea mijloacelor financiare alocate ș.a. 

 

 

6. Prevederi finale 

Prezentul Regulament se aplică sesiunilor de depunere a proiectelor în anul 2019. 

Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărârea Comitetului. 

 

 


