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GLOSAR  
 

Glosar de termeni 

Partener lider aplicant Aplicantul principal - Autoritate publică locală de nivelul I, eligibilă pentru 
Apelul de grant, responsabilă de implementarea și gestionarea 
proiectelor 

Partener aplicant Parteneri de proiect – Guvernul , diaspora și partenerii de dezvoltare care 
participă la implementarea proiectului propus de Aplicantul principal își 
asumă angajamentul să contribuie la implementarea proiectului cu surse 
financiare și prin participare activă la acțiunile prevăzute în proiect 

Diasporă Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste 

hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova şi 

descendenții lor, precum și comunitățile formate de aceștia. 

 În sensul prezentului Ghid semnifică: asociațiile și membrii diasporei, 
asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în 
străinătate sau ale celor reveniți în țară 

Asociația diasporei Asociere benevolă, formată cu/și pentru persoanele originare din 
Republica Moldova stabilite în străinătate, pentru apărarea drepturilor, 
intereselor acestora, pentru promovarea identității naționale ș.a. 
Tipologia asociațiilor diasporei este complexă și diversă, în funcție de 
statutul juridic, modelul de gestionare a activităților și a domeniilor de 
activitate în țările de destinație 

Asociații de băștinași Asociere benevolă a persoanelor care s-au născut într-o localitate din 
Moldova, dar care, la momentul actual, locuiesc și activează în afara 
acesteia, în țară sau peste hotare și doresc să își susțină localitatea de 
origine și să contribuie prin toate mijloacele posibile la dezvoltarea locală 

Cerere de finanțare Formular de aplicare, precum și copiile documentelor suplimentare 
solicitate și declarațiile pe propria răspundere 

Acord de parteneriat Acord semnat de către două sau mai multe părți, la inițiativa partenerului 
lider aplicant, în care sunt specificate sarcinile și angajamentele asumate 
pentru implementarea propunerii de proiect 

Ghidul aplicantului Ghid care oferă informații practice cu privire la procedura de aplicare, 
precum și la criteriile de eligibilitate și selectare a beneficiarilor 
programului de granturi 

Grup de inițiativă Grup neformal, creat la nivel de comunitate din localnici activi și 
interesați să contribuie la dezvoltarea localității 

Cofinanțare Partea de finanțare care trebuie asigurată de către fiecare dintre părțile 
implicate  prin surse financiare (_bănești) 

Grafic de implementare a 

proiectului  

Instrument de planificare, ilustrare grafică a programului de activități al 
unui proiect, care ajută la coordonarea și monitorizarea sarcinilor 
acestuia 

Cheltuieli eligibile  Cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea 

nerambursabilă în cadrul programului de granturi 

Cheltuieli neeligibile 
Cheltuieli care nu pot fi luate în considerare la finanţarea nerambursabilă 

în cadrul programului de granturi 
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Acord de grant 
Acord încheiat, în condițiile legii, între instituția care oferă finanțare 

(denumită în continuare autoritate finanțatoare) și un beneficiar 

(autoritatea publică locală selectată) 

Beneficiar  Autoritate publică locală de nivelul I selectată să primească grant în 

cadrul Programului 

Transfer de cunoștințe și 

know-how 

Transmitere a experiențelor/cunoștințelor de către o persoană/grup de 

persoane într-un anumit domeniu către alt grup de persoane/instituții 

interesate. 

Know-how este un termen preluat din limba engleză, care desemnează 

cunoștințe specifice, deținute de o persoană sau un grup de persoane 

Vizibilitate Măsuri de promovare de către  parteneri și  finanțatori a activităților de  

implementate în cadrul proiectului local 

Secretariat tehnic  Echipă formată din  reprezentanți ai Biroului relații cu diaspora, care va 

oferi suportul administrativ/logistic și va evalua formularele de aplicare, 

la prima etapă, prin prisma criteriilor descrise în prezentul Ghid 

Comitetul de evaluare  Organ colegial, al cărei componență este descrisă în Hotărârea 

Guvernului nr.801/2018, care va examina, va selecta și va aproba cererile 

de finanțare a proiectelor din cadrul prezentului Program 

Contribuția diasporei  Surse financiare colectate de către autoritatea publică locală de la  

asociațiile de băștinași, asociațiile/membrii diasporei pentru 

implementarea proiectului 

Formula de finanțare „1+3” Bugetul total al proiectului este format din mijloace financiare din partea: 

1) diasporei; 

2) autorităților publice locale; 

3) Guvernului,  prin prezentul Program; 

4) donatorilor/partenerilor de dezvoltare 

Proiect local Complex de activităţi specifice, programate în conformitate cu un plan de 

activităţi, în scopul rezolvării unei probleme locale, selectate cu 

participarea comunității, care urmează a fi implementat într-un interval 

de timp definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice şi financiare 

Parteneri de dezvoltare/ 
donatori 
 

Parteneri de implementare a proiectului depus de Aplicantul principal, 

care participă prin cofinanțare la realizarea proiectului 
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INTRODUCERE 

Procesele migraționale au un impact semnificativ atât asupra dezvoltării țării de origine, cât și a celei de 
destinație.  Republica Moldova nu este o excepție în acest sens. Cel puțin o pătrime din cetățeni se află în 
prezent la studii sau la muncă în afara țării. Sutele de mii de moldoveni care au emigrat reprezintă un capital 
uman foarte valoros pentru Moldova, iar o bună parte au declarat că vor să mențină legături strânse cu 
localitatea de origine, unde au rămas părinții, copiii și rudele. Astfel, Diaspora Republicii Moldova împărtășește 
interesul de a rămâne conectată și de a interveni în evoluția proceselor socioeconomice din țară.  
 
Diaspora a demonstrat, în repetate rânduri, că poate contribui la dezvoltarea țării de origine atât prin remitențe,  
cât și prin transferul de cunoștințe, tehnologii, abilități și know-how acumulate peste hotare. Totodată, este 
necesară o colaborare mai activă a Guvernului cu diaspora, în vederea valorificării potențialului și a participării 
sale în toate procesele de planificare și dezvoltare locală, de la identificarea, în comun, a unei probleme la nivel 
local până la identificarea unei soluții și redresarea acesteia. 
 
Pentru susținerea unor astfel de inițiative comune de dezvoltare, Guvernul Republicii Moldova a lansat 
Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”.  Acest program va fi implementat de Cancelaria de Stat, prin 
intermediul Biroului relații cu diaspora, și este dedicat mobilizării potențialului uman și financiar al diasporei 
pentru dezvoltarea socioeconomică locală a Republicii Moldova. Programul oferă autorității publice locale 
instrumente pentru a încuraja și a stimula implementarea, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, 
asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară, a unor 
proiecte în localitățile din Republica Moldova, cu susținerea financiară din partea Guvernului și a altor parteneri. 
 
Prezentul Ghid prezintă procedura de aplicare și selectare a proiectelor locale, finanțate în cadrul Programului 
Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”(Hotărârea Guvernului nr.801/2018). 

 

I. CONTEXTUL 
 

1.1. OBIECTIVELE  
 

Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” are următoarele obiective specifice:  

▪ stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman 
și financiar din diasporă;  

▪ păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea 
programelor și a proiectelor de dezvoltare locală;  

▪ sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea socioeconomică la 
nivel local. 

 
1.2.  BUGETUL ȘI FINANȚAREA 

 
Programul este deschis pentru aplicare autorităților publice locale  de nivelul I, care au rolul de partener lider 
aplicant (PLA) și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare 
locală. Valoarea totală a unui proiect de dezvoltare locală nu va fi mai mică de 300 mii lei.  
Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza principiului de cofinanțare, conform 
formulei „1+3”, având următorii parteneri:  
 
1) diaspora; 
2) Guvernul Republicii Moldova; 
3) autoritățile publice locale; 
4) partenerii de dezvoltare/donatorii.  
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Partenerul lider aplicant este responsabil să asigure cofinanțarea pentru proiect conform formulei „1+3” 
descrise mai sus. Dacă cel puțin unul dintre partenerii menționați va lipsi din această formulă, proiectul depus 
nu va fi eligibil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuția diasporei:  
Întrucât scopul general al Programului este valorificarea potențialului diasporei pentru dezvoltarea localităților 
din Moldova, o cerință esențială pentru depunerea proiectului spre finanțare în cadrul acestuia este 
angajamentul financiar al diasporei de a susține proiectul.  
 Dovada contribuției diasporei va putea fi prezentată sub forma unui angajament  din partea partenerului lider 
aplicant (conform modelului din anexă), cu indicarea sumei prognozate, care nu va constitui mai puțin de 10% 
din valoarea totală a proiectului. Dacă contribuția diasporei deja a fost colectată, pot fi prezentate și alte dovezi.  
Contribuția autorităților publice locale:  
Administrația publică locală de nivelul I, în calitate de partener lider aplicant, va trebui să vină obligatoriu cu o 
contribuție financiară de cel puțin 10% din valoarea totală a bugetului proiectului. Aceasta poate să provină din 
sursele bugetului local de ambele nivele.  
 
Guvernul:  
Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat, va oferi suport financiar sub formă de grant din bugetul de stat, 

în contextul prezentului Program. Suma alocată va constitui cel mult 50% din valoarea totală a bugetului 

proiectului local și nu va depăși 250,000 MDL1.  

Notă: În cazul în care suma totală solicitată pentru implementare în propunerea de proiect, este mai mare decât 

costul final de implementare a proiectului, conform devizului final de cheltuieli și a documentației tehnice, suma 

alocată din sursele Guvernului nu poate fi depășită.  

 Contribuția va fi oferită partenerului lider aplicant, după evaluarea și selectarea competitivă a dosarelor de 
aplicare. 
 
 
 
 
 _______________________________ 
1 Suma maximă va fi stabilită anual, în limitele alocațiilor bugetare. 
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Partenerii de dezvoltare/donatorii 
Pentru a beneficia de grant din partea Guvernului în cadrul prezentului Program, partenerul lider aplicant este 
obligat să identifice o a patra sursă de cofinanțare, conform formulei „1+3”. În sensul acestui Ghid, „parteneri 
de dezvoltare/donatori” semnifică  o sursă de cofinanțare, alta decât cea menționată mai sus, care va fi orientată 
spre implementarea proiectului local depus. Disponibilitatea imediată a acestor resurse financiare este 
obligatorie. Potențiali donatori la această categorie pot fi: organizațiile internaționale, misiunile diplomatice 
străine în Republica Moldova, donatorii privați din Moldova sau din străinătate, guvernele altor state etc.  
 
Notă2: Proiectele înaintate de autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de băștinași/diasporă, 
grupuri  locale de inițiativă înregistrate sau în proces de înregistrare (cu condiția de a se înregistra până la 
semnarea acordului de grant), în scopul cooperării comune și atragerii acestora în dezvoltarea localității de 
origine vor putea beneficia de suport financiar și din partea PNUD Moldova. În acest caz, se va considera că 
PNUD Moldova este donator/partener de dezvoltare (conform prezentului Ghid) și va fi respectat criteriul 
cofinanțării din partea unui donator. Suportul financiar al donatorului (PNUD) va fi oferit în baza principiului 1+1, 
unde suma grantului oferit de PNUD asociației de băștinași va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din 
diasporă, prin mijloacele descrise în prezentul Ghid. În acest caz se va acorda finanțare directă asociației de 
băștinași, care va fi responsabilă de administrarea grantului obținut, conform procedurilor PNUD. Această 
prevedere nu se va aplica în alte cazuri.  
 

1.3. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE 
 
Eligibilitatea aplicațiilor 
La concurs pot participa autoritățile publice locale de nivelul I , conform   HG 801/2018. Astfel, pentru a beneficia 
de finanțare din partea Guvernului (bugetul de stat),  fiecare proiect urmează  să întrunească cumulativ 
următoarele condiții: 
- să se refere la o problemă prioritară prevăzută de Strategia de dezvoltare locală;  

-să includă unul dintre următoarele domenii eligibile: servicii publice locale,  dezvoltare economică, dezvoltare 

socială, gospodăria comunală, protecția mediului ș.a.; 

-să fie însoțit de un plan de acțiuni privind implementarea proiectului clar și logic; 

-să fie fezabil din punct de vedere tehnic, financiar și de protecție a mediului;  

- să propună un buget realist; 

-să fie rezultatul unei prioritizări și validări comune de către localități și diasporă; 

-să propună o perioadă maximă de implementare ce nu  depășește 12 luni, iar resursele financiare din bugetul 

de stat sa fie atrase până în luna decembrie a fiecărui an de gestiune; 

 -să nu urmărească obținerea de profit. 
 
Sunt încurajate să depună proiecte pentru concurs autoritățile publice locale de nivel I care pot justifica o 
contribuție  cumulativă din partea la toți partenerii de cel puțin 50% din valoarea totală a proiectului  
(autoritatea publică locală, diaspora, donatori locali/internaționali și parteneri de dezvoltare, asociațiile de 
băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți). 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
2 Prevedere valabilă doar în anul 2019. Finanțarea Asociațiilor de Băștinași se va realiza de către PNUD Moldova, cu suportul financiar al Guvernului 
Elveției, în limita fondurilor disponibile. 
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Domenii eligibile pentru aplicare la Program 
 
Programul „DAR 1+3” va susține proiectele în cadrul cărora autoritățile publice locale, în calitate de 
coordonatori locali, vor folosi mecanismele și platformele existente de atragere și evidență a resurselor 
financiare din diasporă și vor contribui cu resurse financiare proprii la realizarea unui proiect de dezvoltare 
locală. 
Domeniile de eligibilitate pentru finanțarea activităților din Program sunt: 
 
1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);  

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);  

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);  

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);  

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);  

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);  

7) protecția socială (servicii sociale și de sănătate).  

 
Notă: Imobilul care urmează a fi reparat/ renovat trebuie să fie în proprietatea  APL. 
 

Eligibilitatea cheltuielilor  
Sunt eligibile cheltuielile în mijloace bănești, efectuate pentru implementarea proiectului, inclusiv cheltuieli 
pentru drepturile de autor, responsabil tehnic, cheltuieli operaționale de gestionare a proiectului, de elaborare 
a documentației tehnice etc.  
Mijloacele financiare alocate din bugetul de stat nu sunt scutite de plata TVA. 
 

II. DEPUNEREA DOSARELOR 
 

2.1. REGULILE DE APLICARE 
 
În procesul de depunere a formularelor de aplicare vor fi respectate următoarele reguli:  

▪ partenerul lider aplicant (APL) va fi cel care va transmite dosarul în cadrul Programului; 

▪ autoritatea publică locală poate beneficia de un singur grant în cadrul unui apel lansat în cadrul acestui 
Program; 

▪ admisibilitatea modificării sau actualizării dosarelor înainte de data expirării termenului de aplicare 
indicată în apel. După expirarea acestui termen nu vor mai fi admise depuneri repetate; 

▪ proiectele vor fi transmise pe formularele standarde de aplicare (atât textul, cât și anexele);  

▪ proiectul va fi elaborat în limba de stat; 

▪ bugetul proiectului se va estima în valută națională.  
 

2.2. PROCEDURA DE APLICARE 
 
Aplicanții vor transmite formularul de aplicare (cu toate anexele solicitate) atât on-line (opțional), cât și pe 
suport de hârtie (obligatoriu).  
Transmiterea proiectelor în format electronic 
Proiectele în format electronic vor fi expediate la adresa www.brd.gov.md/rubrica DAR1+3.  

http://www.brd/
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Transmiterea proiectelor în original: 
Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original în 2 
exemplare, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau personal, într-un plic sigilat, la 
adresa indicată în apelul lansat în cadrul Programului.  
 
Plicul în care va fi livrat formularul de aplicare va avea următoarea informație scrisă clar pe partea exterioară:  

▪ denumirea și adresa destinatarului; 
▪ titlul Programului;  
▪ numele/denumirea aplicantului. 

 
2.3. DOSARUL DE APLICARE 

 
Dosarul de aplicare în cadrul programului de finanțare va include următoarele documente obligatorii conform 
succesiunii menționate mai jos:  
 

▪ formularul tipizat de aplicare pentru finanțare, inclusiv anexele: 

- bugetul detaliat al proiectului (costurile proiectelor se estimează în baza actelor normative în vigoare, 
se justifică și se prezintă în mod detaliat pe articole și alineate de cheltuieli);  

- scrisoarea de intenție privind  aplicarea la Program și angajamentul privind plata contribuției pentru 
proiect, semnată de primar; 

- fundamentarea economico-financiară a proiectului;  

- planul de implementare a proiectului (pe luni); 

- procesul-verbal și lista participanților la validarea propunerii de proiect de către Consiliul de 
administrare al asociației de băștinași, dacă există în localitate (a se vedea anexa nr. 2); 

- procesul-verbal și lista participanților la prioritizarea ideii de proiect în cadrul grupului local de 
inițiativă; 

- rezultatele prioritizării proiectului de către diasporă pe rețelele de socializare și alte mijloace (a se 
vedea anexa nr. 3); 

- scrisoare/scrisorile de confirmare a cofinanțării din partea donatorilor/partenerilor de dezvoltare, 
după caz; 

- scrisoarea care confirmă angajamentul  de colectare a contribuției din partea diasporei, descrisă în 
bugetul proiectului, semnată de  persoană responsabilă din cadrul autorității publice locale;  

- declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate de persoană responsabilă din 
cadrul autorității publice locale. 

 
 
Costurile proiectelor se estimează în baza actelor în vigoare, se justifică și se prezintă în mod detaliat pe articole 
și alineate de cheltuieli.  
 
În cadrul bugetului proiectului, cheltuielile directe legate de desfășurarea activităților de dezvoltare locală se 
separă de cheltuielile administrative, care constituie  maximum 10% din valoarea proiectului.  
 

2.4. TERMENUL-LIMITĂ 
 
Dosarul poate fi depus până la data indicată în apel. Dosarele depuse după termenul-limită nu vor fi examinate.  
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2.5. CLARIFICĂRI 
 

În procesul de depunere, potențialii aplicanți pot adresa întrebări de clarificare, în scris sau prin e-mail, la adresa 
brd@gov.md, nu mai târziu de 7 zile până la expirarea termenului de aplicare.  
 
Răspunsurile vor fi expediate cel târziu cu 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea formularelor de 
aplicare. Biroul relații cu diaspora nu va mai da explicații după expirarea acestui termen.   
 
Întrebările relevante și pentru alți aplicanți vor fi publicate pe pagina: www.brd.gov.md/rubrica DAR1+3. 
Astfel, este recomandat tuturor aplicanților să consulte pagina web oficială a Biroului relații cu diaspora pentru 
a vedea răspunsurile oferite.   
 

III. EVALUAREA ȘI SELECTAREA APLICAȚIILOR 
 

3.1.  PROCESUL DE EVALUARE 
 
Proiectele depuse în cadrul unui apel lansat în cadrul acestui Program vor fi selectate și evaluate în câteva etape: 
 
etapa 1: verificarea primară a eligibilității;  
 
etapa 2: evaluarea tehnică și financiară; 
 
etapa 3: clasamentul și pragul de trecere. 
 
Procesul de evaluare va fi realizat de Comitetul  de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul Programului. 
În activitatea sa, Comitetul va fi susținut de secretariatul tehnic, care va oferi suportul administrativ, tehnic, 
informațional și logistic. Toți membrii Comitetului și secretariatului tehnic vor semna o declarație de 
imparțialitate și confidențialitate.  
 
Verificarea primară a eligibilității 
 
Această etapă va fi realizată de secretariatul tehnic și presupune verificarea și confirmarea următoarelor: 

▪ propunerea de proiect (remisă în original pe suport de hârtie) este livrată conform cerințelor și în 
termenele stabilite în Apelul  de lansare a Programului; 

▪ propunerea de proiect corespunde criteriilor de eligibilitate și administrative stabilite în prezentul Ghid ; 

▪ toate anexele și documentele de suport sunt incluse în formularul de aplicare.  
 

Secretariatul tehnic poate solicita informații suplimentare sau adresa întrebări, după caz.  
Formularul de aplicare ar putea fi respins la această etapă, dacă:  

1)  aplicantul nu va veni cu clarificări relevante în termenul solicitat;  
              2) lipsa unor informații care nu permit anumite verificări din partea secretariatului tehnic.   
 
Formularele de aplicare care vor corespunde cerințelor vor fi promovate în etapa 2 (evaluarea tehnică și 
financiară).  
 
Evaluarea tehnică și financiară 
În cadrul acestei etape secretariatul tehnic va evalua formularele de aplicare (proiectele propuse) prin prisma 
criteriilor de mai jos. Fiecare propunere va fi evaluată de cel puțin 3 persoane, care vor oferi punctaj individual. 

http://www.brd.gov.md/rubrica%20DAR1+3.
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Punctajul final va fi media aritmetică a celor trei evaluări confidențiale, care au fost  codificate cu numărul de 
înregistrare a dosarului.   
 
Grila de evaluare 
 

Nr. 
crt. 

Criteriile Punctajul maxim 

1. Relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare 
locală  

20 

2. Fezabilitatea, actualitatea proiectului și corespunderea structurii, a conținutului 
propunerii de proiect cu cerințele stabilite în prezentul Regulament  

15 

3. Sustenabilitatea, continuitatea și impactul socioeconomic al proiectului  15 

4. Gradul de implicare a diasporei în procesul de inițiere, promovare și 
implementare a proiectelor  

20 

5. Aportul financiar al diasporei  30 

 TOTAL 100 

 
Clasamentul și pragul de trecere 
În cadrul acestei etape se va evalua punctajul minim acceptat – 50 de puncte din totalul de 100. Dacă dosarul 
nu va întruni punctajul minim, acesta va fi respins. După evaluare, conform etapelor descrise mai sus, toate 
formularele de aplicare vor fi clasate conform punctajului final obținut și acordat de secretariatul tehnic. Dosarul 
cu cel mai înalt punctaj va fi primul pe listă, fiind urmat de celelalte, până la epuizarea bugetului acordat pentru 
Program. Suplimentar, se va întocmi o listă de rezervă, pentru cazul în care un aplicant va renunța sau va fi 
respins, încadrându-se  în limitele fondurilor disponibile.  
 
Secretariatul va propune Comitetului de evaluare și supraveghere o listă de proiecte propuse spre aprobare, 
precum și o listă de rezervă.  
 

3.2. COMITETUL DE EVALUARE ȘI SUPRAVEGHERE 
Comitetul de evaluare și supraveghere va examina și va aproba lista proiectelor selectate pentru a primi 
finanțare în cadrul Programului „DAR 1+3” în baza evaluării primare, realizate de secretariatul tehnic. Comitetul 
poate solicita secretariatului tehnic informații suplimentare. Decizia finală privind aprobarea listei proiectelor 
selectate și a listei de rezervă este luată de Comitetul de evaluare și supraveghere. 
Componența Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă 
Reușește „DAR 1+3” este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.801/2018 și activează conform 
Regulamentului.  
Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare va fi publicată pe paginile web oficiale ale Cancelariei de Stat 
și Biroului relații cu diaspora, precum și adusă la cunoștință aplicanților prin e-mail/poștă, la adresele indicate 
în formularul de aplicare.   
 

3.3. PROCEDURILE DE RECLAMAȚII 
 
Partenerul lider aplicant are dreptul să înainteze reclamații privind rezultatele procedurii de evaluare și selectare 
de către Comitetul de evaluare și supraveghere.  
O reclamație este considerată întemeiată dacă solicitantul poate să demonstreze că decizia Comitetului de 
evaluare și supraveghere încalcă în mod clar prevederile  Hotărârii Guvernului nr.801/2018 și ale prezentului 
Ghid.  
Doar partenerul lider aplicant poate depune  reclamații. Reclamațiile  depuse de un partener sau de orice altă 
parte terță  nu vor fi examinate. Este responsabilitatea Partenerului lider aplicant de a colecta și a înainta 
reclamații  partenerilor de proiect. 
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Cerințele privind transmiterea reclamațiilor: 
Reclamația trebuie: 

- să fie prezentată în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data recepționării notificării cu 
privire la rezultatele unei etape de evaluare și/sau selectare, prin scrisoare semnată și ștampilată, în 
conformitate cu prevederile legislației,  de către reclamant sau reprezentantul legal al acestuia; 

- să fie adresată Comitetului de evaluare și supraveghere; 
- să indice numărul de înregistrare al proiectului care face obiectul reclamației;  
- să descrie în mod clar încălcarea considerată a fi făcută de Comitetul de evaluare și supraveghere și 

să facă trimiteri exprese la dispozițiile corespunzătoare din Hotărârea Guvernului nr.801/2018 și din 
prezentul Ghid;  

 
Reclamația va fi examinată și comunicată în scris, în maximum 15 zile calendaristice de la depunerea acesteia. 
 

IV. CONTRACTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
 

4.1.  PROCEDURA DE CONTRACTARE 
 
Înainte de a semna Acordul de grant, toate proiectele selectate vor fi supuse unei proceduri de verificare. În 
această perioadă, solicitanții vor fi rugați să prezinte documentele lipsă/suplimentare, inclusiv decizia Consiliului 
local  privind contribuția autorităților publice locale la proiect. Documentele depuse trebuie să aibă aplicate 
ștampile, semnături și date lizibile.  
Ca urmare a tuturor etapelor de pregătire, beneficiarii vor semna un Acord de grant. 
 
Notă: În cazul proiectelor câștigătoare, depuse de autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de 
băștinași, pentru a beneficia de cofinanțarea suplimentară din partea PNUD Moldova, se va semna un contract 
separat între PNUD Moldova și asociația de băștinași. În acest caz, raportarea pentru suma grantului oferit 
pentru AdB (în baza formulei „1+1”) se va realiza conform cerințelor și procedurilor PNUD Moldova. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 

3 Prevedere valabila în 2019, în limita bugetului PNUD disponibil. 
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4.2. MODALITĂȚILE  ȘI  CONDIȚIILE DE PLATĂ  

Suma Acordului de grant se stabilește în lei moldovenești . 

Această sumă (din bugetul de stat) va fi plătită în 3 tranșe, după cum urmează:  

I - 10% din valoarea grantului oferit din bugetul de stat  va fi transferată către partenerul lider aplicant după 
semnarea Acordului de grant; 

II - 50 % din valoarea grantului oferit din bugetul de stat va fi transferată către partenerul lider aplicant la 
momentul prezentării dovezii colectării contribuției diasporei și a dovezii  cofinanțării din partea partenerilor de 
dezvoltare/donatorilor/ (întru-un cont special al beneficiarului) și a actelor confirmative, care să descrie 
progresul implementării proiectului (achiziții publice, proiect tehnic, lucrări efectuate etc.); 

III - 40 % din valoarea grantului oferit din bugetul de sat se vor transfera la momentul prezentării documentelor 
confirmative  privind valorificarea sumei transferate din tranșele I și II, cu prezentarea  rapoartelor narative și 
financiare, care să descrie progresul lucrărilor efectuate și etapa implementării proiectului. 

4.3. MONITORIZAREA 
Se va aplica o abordare de monitorizare orientată spre rezultate, în baza rapoartelor narative și financiare  
trimestriale și finale, prezentate de către autoritățile publice locale, privind utilizarea mijloacelor alocate  pentru 
asigurarea implementării eficiente și efective a proiectului, care va include o revizuire regulată a performanței 
implementării.  

Biroul relații cu diaspora va asigura convergența obiectivului general al Programului și a obiectivelor specifice 
ale propunerilor de proiect, precum și ca indicatorii să fie urmăriți, sincronizați și realizați conform descrierii 
tuturor propunerilor de proiecte. 

4.4. RAPORTAREA 
Raportul final de implementare pentru fiecare proiect va fi depus de partenerul lider aplicant în conformitate 

cu un model standard furnizat de Biroul relații cu diaspora. 

4.5. VIZIBILITATEA 
Biroul relații cu diaspora, beneficiarii de granturi și alți parteneri vizați trebuie să ia toate măsurile necesare 

pentru a aduce la cunoștința publicului larg  informația privind sursele de finanțare.  Totodată, partenerul lider 

aplicant va raporta cofinanțarea partenerilor de dezvoltare/ donatorilor pe AMP, conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 377/2018. 

v. EVIDENŢA ŞI CONTROLUL  UTILIZĂRII MIJLOACELOR FINANCIARE 
Autoritățile care au beneficiat de finanțare în cadrul Programului asigură: 
1) implementarea eficientă și transparentă a proiectului; 
2) evidența și utilizarea conformă a mijloacelor financiare alocate; 
3) prezentarea rapoartelor analitice și financiare trimestriale și finale privind utilizarea mijloacelor alocate 
Cancelariei de Stat (Biroul relații cu diaspora), cu anexarea, în copie, a documentelor financiare  confirmative; 
4) vizibilitatea proiectelor, utilizând paginile web, emisiunile radio și TV, prezentările publice, panourile stradale 
şi alte instrumente disponibile în conformitate cu legislația. 
  
În cazul utilizării mijloacelor financiare (bugetare/atrase de la diasporă sau partenerii de dezvoltare/donatori) 
în mod abuziv şi contrar scopului prevăzut, precum şi cu încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.801/2018 și ale Ghidului de finanțare, beneficiarul poartă răspundere în conformitate cu legislația. 
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                                                                                                                                                                                                                    ANEXĂ 
 

FORMULARUL DE APLICARE 
 

1. Informație despre partenerul aplicant 

Localitate:  
 

Primar: 
 

 

Date de contact:  Telefon: 
GSM (telefon mobil):        
E-mail: 

 
2. Informație despre parteneri 
 

Partener 1: Diaspora 
 

 

Lider/președinte 
 

 

Localitate  

Date de contact:  Telefon: 
GSM (telefon mobil):        
E-mail: 

 

Partener 2: Parteneri de 
dezvoltare/Donator 
 

 

Lider/președinte 
 

 

Localitate  

Date de contact:  Telefon: 
GSM (telefon mobil):        
E-mail: 

 
3. Titlul proiectului 

 
 

 
4. Perioada de implementare 

 
 

 
5. Scopul proiectului 
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6. Problema abordată în proiect prin prisma necesităților populației locale și a migranților (text 

descriere și 5 fotografii ilustrative) 

 
 
 
 
 

 
7. Modalitatea de consultare și prioritizare a acestei probleme cu populația locală și cu migranții 

 
 
 
 
 
 

 
8. Măsura în care proiectul va contribui la soluționarea problemei abordate 

 
 
 
 
 

 
9. Fezabilitatea proiectului (argumentarea că proiectul este fezabil din punct de vedere financiar, 

tehnic și de mediu) 

  
 
 
 
 

 
 
 

10. Activitățile specifice prevăzute pentru implementarea proiectului 
 

 
 
 
 
 

 
 

11. Rezultatele concrete în urma implementării proiectului 
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12. Beneficiarii proiectului, numărul estimativ de beneficiari direcți, indirecți  

 

 
 
 
 
 
 

 
13. Managementul proiectului (cine și cum va implementa proiectul) 

 
 
 
 
 
 

 
14. Cadrul participativ de monitorizare și evaluare (cum va fi asigurată participarea comunității în 

monitorizarea implementării și în evaluarea rezultatelor proiectului) 

 
 
 
 
 
 

 
15. Participarea migranților și rolul asociației de băștinași din localitate, dacă există (cum va fi asigurată 

participarea migranților în implementarea și cofinanțarea proiectului; rolul AdB) 
 

 
 
 
 
 
 

16. Sustenabilitatea proiectului (cum vor fi gestionate rezultatele proiectului după finalizarea finanțării): 
 

 
 
 
 
 
 

 
17. Asigurarea transparenței (acțiunile pentru informarea populației și a partenerilor) 
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18. Condiţionările și riscurile (potențialele riscuri și gestionarea lor) 

 
 
 
 

 
 Bugetul detaliat al proiectului 

 
ANEXE la propunerea de proiect: 
1) bugetul detaliat al proiectului; 
2) scrisoarea de înaintare formală a proiectului (contrasemnată de primar); 
3) planul de implementare a proiectului (pe slunii); 
4) procesul-verbal și lista participanților la validarea propunerii de proiect de Consiliul de administrare al 
asociației de băștinași, dacă există în localitate; 
5) procesul-verbal și lista participanților la prioritizarea ideii de proiect în cadrul grupului local de inițiativă; 
6) rezultatele prioritizării proiectului de comunitatea migranților (rezultatele sondajului pe rețelele de 
socializare); 
7) scrisoarea/scrisorile de confirmare a cofinanțării* (pentru cofinanțarea din partea migranților – scrisoarea de 
angajament din partea autorității publice locale/asociației băștinașilor de colectare a fondurilor asumate);  
8) scrisorile de confirmarea a cofinanțării din partea donatorilor sau a partenerilor de dezvoltare;  
9) certificatul de înregistrare și statut al asociației de băștinași/asociației diasporei, după caz;  
10) descrierea sumară a scopului și a activităților grupurilor informale din diasporă/grupuri de inițiativă/asociații 
de băștinași care activează informal, după caz. 
 

 

Categoria de cheltuieli Unități 
Număr 

de 
unități 

Cost 
unitar, 
MDL 

Cost 
total, 
MDL 

Sursa de acoperire: 
diaspora 
(AdB, AD, 
GI etc.) 

autorită
țile 
publice 
locale 

Cancelari
a de Stat/ 
Biroul 
relații cu 
diaspora 

Alte 
surse 

1. Mașini/utilaje  
/echipamente     

    

…         

         

2. Lucrări (construcții, 
reparații)     

    

…         

         

3.  Servicii de ….         

…         

         

4. Alte costuri         

…         

         

Total proiect          


