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ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ELABORAREA PLANURILOR DE DEZVOLTARE A LOCAȚIILOR   
CU POTENȚIAL DE DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ ȘI ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ÎN MOLDOVA  

APEL DE PROPUNERI – FORMULAR DE CERERE 

Completați formularul de cerere și trimiteți-l prin e-mail la marin.cernea@giz.de până la data de 22 noiembrie 2019 
(ora 17:00). Dacă aveți întrebări cu privire la completarea formularului, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail 
menționată.  

1. Candidat: Furnizați detaliile cu privire la entitatea care completează cererea. 

Entitate:       

Persoană de contact:       

Număr de telefon:       

Adresă e-mail:       

 

2. Amplasare: Precizați numele orașului/satului, precum și numărul de cadastru al sitului propus. 

Oraș/sat:       

Număr cadastru:       

 

3. Proprietar și mărime: Indicați proprietarul și mărimea totală a sitului disponibil pentru proiecte de investiții. 

Proprietar:       

Mărime (ha):       

 

4. Destinaţia sitului: Poate servi situl în scopuri de construcție? 

  Da  Nu  

Dacă nu, vă rugăm să 
descrieți destinația 
curentă a sitului  

      

 

5. Utilizare curentă, caracteristici fizice și infrastructură pe sit/în afara acestuia: Descrieți utilizarea curentă, 
caracteristicile fizice ale sitului (de ex., topografia), caracteristicile infrastructurii pe sit și în afara acestuia 
(drumuri de acces, sistem de aprovizionare cu apă/energie) (max. 600 de cuvinte). Anexaţi fotografii ale sitului. 
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6. Potențialul forței de muncă: Descrieți potențialul forței de muncă din regiune. Luaţi în considerare universitățile 
și instituțiile de formare profesională relevante (max. 300 de cuvinte). 

      

 

7. Principalele grupuri-țintă: Descrieți tipul proiectelor de investiții vizate în ceea ce privește industriile și originea, 
de ex., din regiune sau din străinătate (max. 300 de cuvinte). 

      

 

8. Istoricul investițiilor atrase: Vă rugăm să indicați (maxim 5) cele mai relevante proiecte de investiții  atrase de 
grupurile țintă din regiunea Dvs., din ultimii 3 ani, incluzând și o estimare a numărului de locuri de muncă create.  

 Investitorul Locuri de muncă create 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

 

9. Cadru instituțional: Descrieți cine va fi responsabil de dezvoltarea, gestionarea și promovarea sitului, subliniind 
experiența relevantă a entităților implicate și repartizarea sarcinilor (max. 300 de cuvinte). 
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10. Volumul estimat al investițiilor și sursele de finanțare: Vă rugăm să oferiți o cifră estimativă a volumului 
investițiilor (în lei moldovenești) necesar pentru dezvoltarea sitului, indicând principalele elemente ale 
cheltuielilor de capital (ex. infrastructura din sit și din afara lui, utilități). De asemenea, trebuie să se explice ce 
surse de finanțare sunt previzionate reieșind din perspectiva curentă (maxim 600 cuvinte) 

      

 

 

11. Valoare adăugată: Explicați modul în care asistența tehnică (dacă cererea Dvs. va fi selectată) ar contribui la 
dezvoltarea a locației  și regiunii economice, luând în considerare procesele de planificare și proiectele deja 
existentă (max. 300 de cuvinte). 

      

  


