
 

 

Proces verbal nr. 1. din 26 mai 2021 

al ședinței Comitetului de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul  

Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2021 

                                                                                            

 

Membrii Comitetului: 

1. Liliana IACONI – Secretar general al Guvernului Republicii Moldova, președinte al 

Comitetului; 

2. Iuliana Drăgălin – secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

3. Ivan Gheorghiu – secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

4. Ghenadie Iurco – secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; 

5. Viorel Pană – șef al direcției investiții publice, Ministerul Finanțelor, delegat prin ordin cu 

drept de vot; 

6. Anna Gherganova – șef al direcției politici ocupaționale și de reglementare a migrației, 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, delegat prin ordin cu drept de vot; 

7. Valeria Ieșeanu – specialistă planificare și dezvoltare parteneriate, PNUD Moldova; 

8. Irina Luncașu – expert, Congresul Autorităților Locale din Moldova; 

9. Nadejda Zubco – secretar al Comitetului, șef al Biroului relații cu diaspora 

 

Ordinea de zi 

 

- Aprobarea listei de proiecte câștigătoare în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește 

„DAR 1+3” înaintate de către autoritățile publice locale; 

- Aprobarea listei de proiecte necâștigătoare în cadrul Programului Diaspora Acasă 

Reușește „DAR 1+3”. 

 Context: 

În urma Apelului lansat pentru aplicare la Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”  

(15 februarie – 21 martie  2021), 74 de propuneri de proiecte au fost depuse de către autoritățile 

publice locale pentru a obține finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat.  

 

28 de proiecte au indicat ca parteneri de dezvoltare/donatori PNUD Moldova/Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare/Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală (în continuare 

PNUD/SDC/MiDL), care oferă suport financiar autorităților publice locale prin intermediul 

asociațiilor de băștinași, după formula 1+1 (contribuția PNUD/SDC/MiDL) este echivalentă cu 

contribuția colectată din diasporă). 

         Examinarea dosarelor la etapa de preselecție, a exclus din concurs 32 de proiecte din 

următoarele motive:  

- 13 aplicanți nu au respectat cerințele HG 801/2018 și Regulamentului privind implementarea 

proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește DAR (lipsa partenerului de dezvoltare, 

lipsa angajamentului de finanțare din partea partenerilor indicați, lipsa prioritizării și validării ideii 



de proiect cu diaspora și cu comunitatea locală, nerespectarea formulei de finanțare, buget nerealist 

ș.a.). 

- 19 aplicanți nu au fost acceptați spre finanțare de către PNUD/MiDL deoarece nu au întrunit 

criteriile de finanțare. 

 

         Membrilor Comitetului de evaluare și supraveghere al proiectelor au fost înaintate spre 

examinate și evaluare 42 de proiecte. 

 

          Reieșind din punctajul acordat de către evaluatori (conform grilei de evaluare), se recomandă 

de a fi declarate câștigătoare și a obține finanțare nerambursabilă în cadrul Programului ,,DAR 1+3,, 

ediția 2021, 21 de aplicații în valoare de 4 888 314 lei (din bugetul de 5 mil lei alocat conform Legii 

bugetului 2021) dintre care 7 aplicații sunt susținute de PNUD/SDC/MiDL ca partener de dezvoltare, 

cu buget în valoare de 696 290 lei (38 822,97 dolari americani) acoperit din sursele proiectului 

PNUD/SDC/MiDL.  

           

Anexa 1 

Lista proiectelor recomandate pentru a obține finanțare nerambursabilă  din bugetul de stat 

în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3,, 

 
Localitatea Denumirea proiectului Punctajul mediu 

acumulat 

Contribuția 

Guvernului (lei) 

1.  Primăria s. Sireți 

r-nul Strășeni 

,,Amenajarea și dotarea terenurilor de 

joacă a grădinitelor din s.Sireți,, 

93,2 250000 

2.  Primăria s. Filipeni 

 

r-nul Leova 

,,Reabilitatea iluminatului stradal în 

satul Filipeni: siguranța și inovare prin 

iluminare eficientă și protejarea 

mediului ambiant,, 

90,0 249999 

3.  Primăria s. Izbiște 

r-nul Criuleni 

,,Reconstructia Oficiului Medicilor de 

Familie din s. Izbiște,, 

89,4 250000 

4.  Primăria s. Tănătari 

r-nul Căușeni 

,,Apa – Izvorul vieții,, 89,4 250000 

5.  Primăria com.Ciorești 

r-nul Nisporeni 

,,Servicii comunale de calitate pentru un 

mediu curat și sănătos,, 

88,7 249680 

 

6.  Primăria s. Cărpineni 

r-nul Hîncești 

,,Mobilizarea diasporei și a cetățenilor 

din com.Cărpineni prin implicarea 

tuturor actorilor comunitari în 

reabilitarea drumului de pe strada M. 

Gorki,, 

88,6 250000 

7.  Primăria or. Edineț 

 

,,Împreună  cu băștinașii contribuim  la 

crearea condițiilor mai bune de 

educație a  copiilor  in  Gradinița 

Garofita din  satul Alexăndreni,, 

88,1 
250000 

8.  Primăria or. Călărași 
,,Izolarea termică a Școlii Sportive 

Specializate de Rezerve Olimpice din 

or. Călărași,, 

86,4 
250000 



9.  Primăria s. Palanca 

r-nul Ștefan Vodă 

,,Un parc modern al băștinașilor 

edificat  prin implicarea fiecărui 

pălăncean,, 

86,3 250000 

10.  Primăria s. Avdarma 

UTA Găgăuzia 

,Reabilitarea străziilor în satul 

Avdarma – oportunități sporite pentru 

dezvoltarea social–economică,, 

86,1 230000 

 

11.  
Primăria or. 

Dondușeni 

,,Conservarea energiei termice la 

grădinița de copii SOLNÎȘCO or. 

Dondușeni,, 

86,1 237710 

12.  
Primăria or. Cahul 

 

,,Pentru Cahul prin artă,, 85,0 250000 

13.  Primăria com. Lozova 

r-nul Strășeni 

,,Îmbunătățirea nivelului de trai în 

mediul rural, prin crearea zonei de 

odihnă și agrement în parcul din 

comuna Lozova,, 

85,0 249500 

 

14.  Primăria com. Sipoteni 

r-nul  Călărași 

,,Construcția  garajului și locurilor de 

parcare a  autospecialei  Postului de 

Pompieri și Salvatori  Voluntari  din 

com. Sipoteni, r-nul Călărași cu 

implicarea Diasporei,, 

84,7 250000 

15.  Primăria s. Mihăileni 

r-nul Rîșcani 

,,Modernizarea iluminatului public în s. 

Mihăileni,, 

84,6 250000 

16.  Primăria s. Selemet 

r-nul Cimișlia 

,,Valorificarea potențialului turistic 

local cu suportul diasporei din satul 

Selemet,, 

83,7 200000 

17.  Primăria com. 

Boșcana 

r-nul Criuleni 

,,Modernizarea serviciilor publice 

locale prin procurarea unui tractor 

multifuncțional în com.Boșcana r-nul 

Criuleni,, 

83,4 250000 

18.  Primăria  Vorniceni, 

r-nul. Strășeni 

,,Vornicenenii aduc lumina acasă – 2,, 

 

82,3 180000 

19.  Primăria com.Cucoara,  

r-nul Cahul 

,,Terenul cu bucurii pentru părinți și 

copii!,, 

81,8 150000 

20.  Primăria com. Seliște 

r-nul Nisporeni 

 

,,Amenajarea unui teren de joacă și 

odihnă pentru copii și maturi în s. 

Păruceni, com.Seliște,, 

81,3 191450 

21.  Primăria s. Ciuciulea 

r-nul Glodeni 

,,Valorificarea oportunităților locale 

pentru transformarea cu suportul 

băștinașilor s. Ciuciulea într-o localitate 

Pro bussines,, 

80,9 199975 

 

TOTAL  
4 888 314 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21 proiecte nu sunt acceptate spre finanțare, deoarece au acumulat punctaj minim în urma 

evaluării. Lista acestora este redată în Anexa 2. 

                                                                                                                                      (Anexa 2) 

Lista proiectelor care nu sânt recomandate pentru finanțare în cadrul Programului 

 Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3 

                                                                                                                                  

 
Localitatea Denumirea proiectului Punctajul mediu 

acumulat 

Contribuția 

Guvernului (lei) 

1.  Primăria s. Mereni 

r-nul Anenii Noi 

,,Îmbunătățirea condițiilor de agrement 

și sport pentru comunitatea satului 

Mereni – crearea pistei multifuncționale 

pentru alergare, ciclism,, 

78,9 
249000 

2.  Primăria s. Scoreni 

r-nul Strășeni 

,,Crearea condițiilor pentru creșterea 

atractivității turistice a satului Scoreni,, 

78,8 
150000 

3.  Primăria com. 

Mirzești 

r-nul Orhei 

,,Amenajarea zonei de odihnă din 

com.Mîrzești,, 

78,0 
250000 

4.  Primăria comunei 

Drăgușenii Noi  

raionul Hîncești 

,,Reparația exterioară a Casei de Cultură 

din Drăgușenii Noi,, 

77,7 
250000 

5.  Primăria s. Logănești 

r-nul Hîncești 

,,Modernizarea parcului La popas prin 

implicarea comună,, 

77,2 
250000 

6.  Primăria s. Crihana 

Veche 

r-nul Cahul 

„Teren de sport accesibil pentru toți” 76,6 
219675,5 

7.  Primăria  

com.Valea Mare,  

r-nul Ungheni 

"Restaurarea și рrеlungirеа trotuarului 

ре роrțiuпеа de drum centrul s. Valea 

Маrе" 

75,9 199999,96 

8.  Primăria s. Ghididgici 

mun.Chișinău 

 

,,Amenajarea unui parc – zonă de 

agrement consolidat cu o alee de 

sculpturi tematice din istoria satului și un 

teren de sport,, 

75,0 230000 

9.  
Primăria or. Cimișlia ,, Împreună pentru un oraș mai iluminat 

și mai verde,, 
73,9 

250000 

10.  Primăria Copceac 

r-nul Ștefan Vodă 

,,Incluziune prin activități de 

antreprenoriat social,,  

 

73,0 
250000 

11.  Primăria com. Pepeni 

r-nul Sîngerei 

,,Îmbunătățirea mediului ambiant prin 

amenajarea tomberoanelor individuale în 

comuna Pepeni,, 

72,4 
250000 



12.  Primaria s. Cobusca 

Nouă 

r-nul  Anenii Noi 

,,Reparația capitală a blocului alimentar 

în IP Gimnaziul Cobusca Noua,, 

72,4 
250000 

13.  Primăria s. Copceac,  

UTA Găgăuzia 

,,Restaurarea trotuarelor din satul 

Copceac pentru a asigura accesul la 

instituțiile sociale publice și la 

întreprinderile mici,, 

72,3 
250000 

14.  Primăria s. Pelivan 

rnul Orhei 

,,Amenajarea parcului – Pelivan – Casa 

Mea,, 

71,8 
240668 

15.  Primăria s. Cărbuna 

r-nul Ialoveni 

,,Ameliorarea unei porțiuni de drum în s. 

Cărbuna,, 

67,9 
181853 

16.  Primăria s.Cobîlea,  

r-nul Soldănesti 

,,Trotuare sigure pentru  Cobîlea,, 

 

64,9 
226061 

17.  
Primăria or. Ceadîr 

Lunga 

,,Diaspora pentru îmbunătățirea stării 

ecologice a mun.Ceadir Lunga,, 
64,0 

250000 

18.  Primăria S.Dubăsarii 

Vechi, 

r-nul Criuleni 

,,Sport + Odihnă = Comunitate 

sinitoasă!,, 
63,1 

236000 

19.  Primăris s. Ivancea 

r-nul Orhei 

,,Amenojorea scuarului cu scena de vară 

din satul Brănești comuna Ivancea, 

roionul Orhei,, 

63,0 
250000 

20.  Primăria s. Puhăceni 

r-nul Anenii Noi 

,, Amenajarea noii scene și a teritoriului 

adiacent din Scuarul complexului 

sportiv pentru utilizarea acestui spațiu 

ca teren de dansuri și festivități în aer 

liber în s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi,, 

62,6 
250000 

21.  Primăria s. Buțeni 

r-nul Hîncești 

,,Consolidarea legăturilor dintre APL, 

diaspora din s. Buțeni prin reparația în 

variantă albă a sectoarelor de drum 

Poiana și Dragan,, 

62,6 
249273,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S-a decis: 

- În rezultatul evaluării, Comitetul de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul 

Programului  Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3,,  aprobă 21 propuneri de proiecte, 

care au acumulat punctajul maxim și pentru care sunt necesare resurse financiare în sumă 

de 4 888 314 lei din bugetul de 5 mil lei alocat pentru Programul „DAR 1+3,, (Anexa 1). 

- Comitetul de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul Programului  Diaspora 

Acasă Reușește „DAR 1+3,,  declară necâștigătoare 21 de proiecte ca urmare a 

punctajului minim acumulat în urma evaluării (Anexa 2). 

 

 

Au semnat: 

 

__________________________   Liliana IACONI,  Președintele Comitetului 

 

________________________  Iuliana Drăgălin, secretar de stat, Ministerul Economiei și  

                                                                                 Infrastructurii 

 

________________________  Ivan Gheorghiu, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii şi    

                                                                               Cercetării 

 ______________________  Viorel Pană – șef al direcției investiții publice, Ministerul Finanțelor 

________________________  Ghenadie Iurco, secretar de stat, Ministerul Agriculturii,         

Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

________________________  Anna Gherganova – șef al direcției politici ocupaționale și de   

                                                                           reglementare a migrației, Ministerul Sănătății,           

                                                     Muncii și Protecției Sociale 

 

________________________  Valeria Ieșeanu, specialistă planificare și dezvoltare parteneriate,      

                      PNUD Moldova 

 

________________________  Irina Luncașu, expert, Congresul Autorităților Locale din Moldova 

 

 

_________________________ Nadejda Zubco,  Secretar al Comitetului, șef al Biroului relații  

                  cu diaspora 

 

 
Ex. Diana Cucoș 

Tel.250524 

 

 


