
  
This project is funded by the European Union 

and implemented by the 
United Nations Development Programme 

 
European Union - Confidence Building Measures Programme 

Programul Uniunii Europene - Măsurile de Promovare a Încrederii 
Программа Европейского союза - Меры по укреплению доверия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GHID PENTRU SOLICITA  

 

PRIVIND PROIECTELE D  
IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI UNIUNII EUROPENE - 

E DE PROMOVARE A ÎNCREDERII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 2019



 2 

 

 

SUMAR  

I. CONTEXT ....................................................................................................................3 

II. P  ....................................................................................................3 

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE ...............................................................................................4 

IV. CRITERII DE EVALUARE ...................................................................................................4 

V. PROCESUL DE SELECTARE ................................................................................................5 

VI. C  ........................................................................................................6 

VII. T U DEPUNEREA CERERILOR ...............................................................7 

ANEXA 1............................................................................................................................8 

 

 
 



 3 

I. CONTEXT  

 
În 2019 -a V-a - rile de Promovare a 

Încrederii (EU-CBM V), implementat de PNUD Moldova. Obiectivul 

general al Programului este de a spori încrederea între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, prin 

implicarea liderilor locali, organ sectorului privat 

proiecte comune de .  

 

De rând cu alte componente tematice, Programul  implementarea proiectelor de dezvoltare a 

or de pe malul drept al râului Nistru 

din Zona de Securitate), dar  de pe malul stâng. Scopul Programului este de a 

calitatea serviciilor , consolidarea or d

cooperarea între ambele maluri ale râului Nistru.  

 

-cheie, 

, dar tice. Fiecare proiect implementat va 

avea drept scop promovarea contactelor inter- erarea 

Nistru. S erea or va avea loc prin implicarea 

,  identifice, 

elaboreze implementeze proiecte de dezvoltare .  

 

P  mod participativ, cu implicarea ilor 

vizate  a grupurilor sociale vulnerabile. Cele mai bune cereri de participare vor fi identificate în baza 

unei proceduri de selectare transparent competitive. Va fi stabilit Comisie de Evaluare pentru a 

selecta propunerile de proiect, care vor fi aprobate prin decizia Comitetului de Coordonare al 

Programului EU-CBM. 

II. P  

Conform conceptului de proiect,  de pe malul 

drept al râului Nistru , te în Anexa nr.1 (inclusiv din Zona de Securitate)I 

de pe malul stâng. 

 propunerile de proiect în parteneriat cu factorii de decizie la nivel de 

. Select a propunerilor se va realiza printr-un mecanism transparent, 

inclusiv, participativ, bazat pe  ceea ce va 

pentru proiect. Solicitantul poate depune localitate o 

proiect. Participarea în În calitate de parteneri pot fi 

 (ONG-uri, , sectorul privat, alte 

, etc.). 

parteneriat cu alte , 

formularul cererii. 

Programul EU-CBM V comune e de  de pe 

âului Nistru. Prin intermediul acestui proiect vor fi te 10 proiecte (5 

pentru fiecare mal al râului Nistru). Cererile depuse (sau 

l ale râului Nistru) în valoare de 80.000 

EUR din fonduri europene, pe când cererile comune (depuse de 

Nistru)  în valoare de 125.000 EUR. 

                                                
I Anexa nr.1, dar sunt vecine, pot depune cereri doar în calitate de co-  
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III. CRITERII DE ELIGIBILITATE  

Conform conceptului Programului Uniunii Europene - le de Promovare a Încrederii, vor fi 

considerate eligibile cererile de proiect depuse II al acestui 

ghid, ce au o 1.500 de locuitoriII,  cererile depuse de câteva  de pe 

 cu o de peste 1.500 locuitori. S

participe au beneficiat de suport în cadrul etapelor anterioare ale Programului, în 

perioada 2009-2018.  

 

La etapa de selectare se v criterii cheie de eligibilitate:  

a) conformitatea conceptului de proiect propus cu domeniul tematic vizat (de ex. componenta 

 promovare a încrederii); 

b) . 

 

Domeniu tematic de activitate                                                                                                                                                          

în  

rii critice, 

. 

 

Buget 

Pentru sporirea impactului, Programul va oferi suport proiectelor 

care vor avea nevoie de un buget de p  80.000 EUR în cazul cererilor de proiect depuse de o 

 sau de  125.000 EUR  pentru 

cererile depuse  (  câte una de pe fiecare mal). 

 

Pentru a spori de responsabilitate a /lor, , 

 solicitante sunt contribuie suplimentar cu fonduri proprii. Disponibilitatea 

 vantaj. identifice 

resurse proprii pentru realizarea scopului proiectului. 

 

În baza unui prag minim de calificare, 

ucces, 10 proiecte (5 proiecte 

pentru fiecare mal). selectate 

instruire pentru  ii de implementare. 

IV.  CRITERII DE EVALUARE  

prezentate mai jos. Vor fi acceptate pentru re doar proiectele care acumulea  minim 140 de 

puncte (70% din scorul maxim). 

# Criterii Scor 

1. Impactul elementului de promovare a încrederii  50 

                                                
II   
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. 

infrastruct

de pe ambele maluri. 

mai multe  (

de pe fiecare mal). 

2. 

Relevan  

. 

/lor. Disponibilitatea strategiei, a planului 

.   

/lor respective.  

 eflect

ele  (ex. copii, femei, vârstnici, persoane 

 etc.). 

25 

  3.  

impact 

un rapid asupra grupurilor social vulnerabile din cadrul 

 copii, femei, vârstnici  etc. 

rezultatele corespund principiilor SMART ( specifice, , realizabile, 

 limitele propuse de timp). Amploarea impactului în 

 acoperirea unor grupuri vaste de beneficiari. 

le datele sunt .  

. 

. 

35 

4. 

Fezabilitate  

economic, soc . 

25 

5. 

Durabilitate  

Proiectul  

Program. va/vor fi responsabile de procesul de implementare a 

proiectului  preluate  

Contribu  cu fonduri suplimentare proprii pentru 

implementarea a proiectului un avantaj. 

40 

6. 

Inclu

  

a, monitorizarea a 

de întreaga comunitate. al sau avansat 

, inclusiv asupra grupurilor vulnerabile. 

. 

25 

 TOTAL 200 

 

V. PROCESUL DE SELECTARE  

 
i de propuneri, Programul EU-CBM V va organiza  întruniri 

:  
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pe 15 martie 2019, la ora 10:3 Hotelului Jolly Alon (adresa: str. Maria 

Cibotari nr. 37 ; 

 

pe 18 martie 2019, la ora 10:30 în Tiraspol, în incinta Hotelului Rusia (adresa: str. Sverdlov nr. 69, 

Tiraspol). 

 

De asemenea, vor fi organizate seminare specializate în domeniul scrierii propunerilor de proiect (loca

).  

 

total de care 

vor trece pragul minim de calificare (140 puncte). E este de circa 10 proiecte care 

5 proiecte pentru fiecare mal. i în cazul celei de a 4-a etape a Programului 

(SCBM 4), 

 capacitare a lor, partenerilor de implementare. 

 

Procesul de dep include : 

 

Primul pas, . Echipa de proiect va revizui 

propunerile în baza criteriilor de eligibilitate prezentate mai sus. 

Pasul doi, Comisia de Selectare (compus  de principalii  

Programului) va evalua cererile pre-selectate, în baza criteriilor de evaluare prezentate în capitolul IV. 

Comitetul de Coordonare lista cu . În continuare, Programul EU-

CBM . 

 

, 

contractarea co . 

VI. C  

Propunerile incomplete (inclusiv anexele) care nu corespund 

reabilitarea infrastructurii itolul I, nu vor 

fi examinate. 

eliberat de Inspectoratul Ecologic de Stat. 

 dispun de un sistem de tratare a apelor uzate  

. 

 

, Pro

: 

electricitate (  ), sistemele de aprovizionare 

, - , 

, 

 (magistrala), , dar 

. , modernizarea renovarea infrastructurii interne sunt 

considerate drept eligibile.  
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Organ  

finalizarea , inclusiv semnarea contractelor relevante cu prestatorii de servicii 

publice. 

VII. T U DEPUNEREA CERERILOR  

 

Te 8 aprilie 2019, 

16.00 depuse, respectiv acceptate doar în format tip  pe adresa 

 

 

Casa ONU 

Str. 31 August 1989 nr. 131, MD-  

  

EoI19/01882: Social 

Infrastructure Projects   

 

Pentru  suplimentare e-mail olga.vrajmas@undp.org. 

mailto:olga.vrajmas@undp.org
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ANEXA 1  

L ELIGIBILE DE PE MALUL DREPT RI (INCLUSIV DIN ZONA DE 

SECURITATE) 

# Localitate Raion  

1.   

 
2.   

3.  Japca 

4.  Bursuc 

5.  Salcia  

 

6.  Cot  

7.   

8.  Vadul-  

9.  Socola  

10.  Poiana  

11.  Alcedar  

12.   

13.  Odaia 

14.  Tarasova  

Rezina 

15.  Solonceni  

16.   

17.  Ciorna  

18.  Rezina  

19.  Saharna  

20.   

21.   

22.   

23.  pova  

24.  Slobozia-  

25.  Lalova  

26.  Nistreni 

27.   

Orhei 

28.  Mîrzaci  

29.  Lopatna  

30.  Jora de Jos 

31.  Jora de Sus 

32.  Jora de Mijloc 

33.   

34.  Oxentea  

 

35.   

36.  Corjova 

37.  Molovata  

38.  Ustia  

39.  Holercani  

40.  Cocieri  

41.  Vasilievca 

42.   

43.  Pohrebea 

44.   

45.   

46.  Pîrîta  

47.    

48.    

 

 

 

Criuleni 

49.  Jevreni  

50.  Zolonceni  

51.  Criuleni  

52.  Slobozia-  

53.   

54.   

55.   

56.   

57.   

58.  Corjova  

59.   

60.   

61.  B  

62.  B  

63.   

64.   
 

65.   

66.   

Anenii Noi 

67.   

68.   

69.  Speia  

70.   

71.  Gura Bîcului 

72.  Calfa  

73.   

74.   

75.   

76.   

77.  Hagimus  

 

78.  Copanca  

79.   

80.   

81.  Ursoaia 

82.   

83.   

84.  Plop-  

85.   

86.  Leuntea 

87.  Valea Verde 

88.  Talmaza  

-  

89.  Cioburciu  

90.   

91.  Purcari  

92.   


