
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Agrigulturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Procedurile de elaborare și finanțare a 

proiectelor din mijloacele FNDR și din 

alte surse prin intermediul GIZ 



Scopurile concursului :  

• Stimularea iniţiativelor privind consolidarea și 

dezvoltarea economiei regionale și a  infrastructurii de 

importanță regională și locală care corespund cu 

Programele sectoriale regionale și contribuie la realizarea 

și dezvoltarea conceptelor de proiecte viabile elaborate 

în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice 

locale cu finanțarea partenerilor de dezvoltare. 

• Selectarea proiectelor  în valoare de totală de 1 un 

miliard de lei care urmează a fi finanţate din sursele 

Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

• Elaborarea  Documentului Unic de Program și a Planurilor 

Operaţionale Regionale. 

 

 

Cadrul general concursului organizat în anul 2016 



 Desfăşurarea concursului în două etape: 

 

1. Depunerea de către aplicanţi a Notelor conceptuale  
la ADR, evaluarea şi aprobarea lor de către CRD 

 

 

2. Elaborarea şi depunerea cererilor complete de 
finanţare: pentru NC selectate şi aprobate de CRD. 

 

Durata totală a concursului de propuneri de proiecte - 5 luni, de la 
data lansării oficiale a concursului de către MDRC  

 

Specificul concursului organizat în anul 2016 



 NC au fost depuse în termen de 50 de zile calendaristice de 

la data lansării concursului.  

Termenul limită : 3 mai 2016, ora 16.00 

 
 Cererea completă de finanţare a fost depusă în termen de       

90 zile calendaristice de la data publicării oficiale a listei 

notelor conceptuale de proiecte aprobate de CRD 

 

 În cadrul acestui concurs vor fi acceptate proiectele însoţite de 

proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii, după caz. 

Documentația tehnică nu va depăși 24 de luni de la data 

eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli urmează a fi 

actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de 

finanțare 

CADRUL GENERAL ȘI SPECIFICUL CONCURSULUI 



Lansarea concursului de propuneri de proiecte 

de către MDRC 

Depunerea şi selectarea notelor conceptuale   

de proiect 

Evaluarea şi aprobarea Notelor conceptuale 

Depunerea cererilor complete de finanţare. 

Evaluarea şi aprobarea cererilor complete de 

finanţare. Aprobarea POR de CRD. 

Evaluarea cererilor complete de finanţare de 

către Comisia de evaluare de pe lîngă MDRC 

Aprobarea proiectului DUP de către CNCDR şi 

aprobarea finală de către Guvern. 

Etapele prezentării şi evaluării PP 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VII.   

VI.   



15 martie 

Lansarea 
concursului 

3 mai 

Depunerea 
Notelor 

Conceptulale la 
ADR 

 

 18 mai 
Evaluarea și 
selectarea 

Notelor 
Conceptuale 

 16 august 
Depunerea 
cererilor de 
finanțare a 
proiectelor 

Durata concursului de Propuneri de Proiecte (2016) 

 
                                                                                             

                                  
 
 

                                                                                                                                                    90 zile 
                                                          15 zile                                                                                  
 

                               50zile 
                                                                           
                            
                           

 
 
 



ETAPE ÎN ELABORAREA POR ȘI DUP 

 

Evaluarea și 
aprobarea 

cererilor  de 
finanțare a 
proiectelor 

 

Aprobarea POR 
de către CRD 
Nord, Centru, 

Sud și            
UTA Găgăuzia 

Evaluarea 
cererilor de 
finanțare de 
Comisia de 

evaluare de pe 
lîngă MDRC 

 

Aprobarea 
proiectelui 

DUP  de 
CNCDR și 

aprobarea 
finală de către 

Guvern 



Domenii de intervenții 

Domeniul de intervenție Ponderea 

valorii totale a 

proiectelor % 

Valoarea 

minimă  

mii lei 

Valoarea 

maximă  

mii lei 

Infrastructura drumurilor 

regionale și locale 

25 10 000 70 000 

Aprovizionare cu apă şi sanitaţie 22 8 000 40 000 

Îmbunătăţirea factorilor de 

mediu  

20 10 000 100 000 

Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri 

12 5 000 20 000 

Sporirea atractivităţii turistice 11 5 000 45 000 

Eficiența energetică a clădirilor 

publice. 

10 5 000 25 000 

Total  100     



 
 
 
 

• Propunerile de proiecte în domeniile drumurilor, 
aprovizionarea cu apă și canalizare, deșeurilor și eficienței 
energetice trebuie să corespundă și să contribuie la 
realizarea programelor regionale sectoriale  și a 
conceptelor de proiecte viabile elaborate în cadrul 
exercițiului de programare regională sectorială finanțat din 
contul mijloacelor financiare ale Partenerilor de 
dezvoltare,  
 

• Pentru domeniile de intervenții ”dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri” și ”Sporirea atractivităţii 
turistice” vor fi acceptate proiectele care contribuie la 
atingerea obiectivelor stabilite în Strategiile de dezvoltare 
regională. 

• Nu vor fi finanțate lucrările suplimentare, care nu au fost 
prevăzute în proiectul tehnic inițial. Aplicantul are obligația să 
asigure cofinanțarea diferenței dintre costul inițial prezentate în 
cererea completă de finanțare și costurile lucrărilor realizate în cadrul 
proiectului. 

Eligibilitatea Proiectelor 



 
 
 
 

 

I.Eligibilitatea aplicanților 
 

 Autoritățile administrației publice locale  de nivel I și II din 

Republica Moldova 

 

II.  Eligibilitatea Proiectelor: 

  Proiecte care corespund domeniilor de intervenție a politicii 

de dezvoltare regională 

  Valoarea totală a proiectului nu depășește limita maximă 

stabilită pe domeniu 

  Perioada de implementare a proiectului nu depășește 36 de 

luni 

  Acțiunile principale sunt derulate în aria de acoperire a 

Regiunii de Dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia 

Reguli de desfășurare a concursului 



Reguli de desfășurare a concursului (2) 
Costuri neeligibile  

 costuri pentru elaborarea studiului de fezabilitate și pentru 

pentru elaborarea, verificarea sau actualizarea proiectului tehnic 

cu excepția conceptelor de proiecte viabile, dezvoltate în cadrul 

exercițiului de planificare regională sectorială  ; 

 costuri pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;  

 datorii sau rezerve pentru pierderi sau datorii;  

 cumpărarea de terenuri sau clădiri, cu excepţia cazului cînd 

acestea sunt necesare pentru implementarea directă a 

proiectului, situaţie în care proprietatea trebuie transferată, 

după încheierea proiectului, beneficiarilor finali;  

 orice costuri realizate anterior de a fi fost semnat contractul 

(inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului);  

 costuri pentru angajarea personalului responsabil de asigurarea 

implementării proiectului din partea beneficiarului;  

 costuri pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, 

cheltuieli operaţionale ale beneficiarilor. ș.a. 

 



Cum se prezintă Nota Conceptuală a 

proiectului 



Anexa nr. 1:  Nota conceptuală 

• La prima etapă a concursului se depune Nota 
Conceptuală (NC), care prezinta descrierea succintă a 
conținutului proiectului. 

• NC se elaborează în limba română/rusă  conform 
formularului anexat la Instrucțiunea pentru utilizator. 

• Conținutul NC trebuie să fie clar, concis și explicit, care 
sa ofere o imagine reală despre proiect.  

• NC nu va depăși  5 pagini . 



Nota Conceptuală: Structura 

 

1. Obiectivele: general și specifice, - max 50 cuv. ,   

2. Relevanța și impactul regional, - ½  pag.,  
 În raport cu cerințele concursului de propuneri de proiecte și prioritățile Strategiei de Dezvoltare Sud; 

 Pentru necesitățile și dificultățile atestate în sectorul respectiv; 

 Avantajele/oportunităților pentru satisfacerea nevoilor și depășirea dificultăților vizate. 
  

3. Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă, - max. 50 cuv.,  

4. Descrierea activităţilor, - ½  pag. 
 Tipurile, descrierea succintă și în ordine cronologică a activităților ,  

5. Metodologia, - ½ pag.,  
 Metode de implementare a activităților propuse; 

 Participanții proiectului (parteneri, grupuri-țintă, autorități .. ) și rolul fiecăruia, 

 Principalele mijloace propuse (echipament, instrumente ...), 

6. Valoarea estimativă totală a proiectului (inclusiv suma solicitată din 
FNDR), 

7. Produsele proiectului,  - max. 50 cuv., 

8. Rezultatele proiectului, - max. 50 cuv., 

9. Efectele multiple- max. 50 cuv., 

 
 



Nota Conceptuală: Depunere 

• In forma tiparită (Caracter Times New Roman 12): 1 original, 
semnat și ștampilat, și 2copii, cusute, în folii separate. (NC 
scrise de mînă nu vor fi evaluate). 

• În format electronic (CD-ROM). 
• Însoțită de Declarațiile de Parteneriat semnate, ștampilate 

și datate de fiecare partener în original. 
• În colet sigilat, personal sau prin poștă pînă la 13 aprilie 

2016, ora 16.00, la sediile indicate in instrucțiune. 
• Pe plic se indică clar și vizibil:  
 Denumirea domeniului de intervenție;  
 Numele deplin şi adresa solicitantului;  
 Sintagma: ”A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere” 

 



Nota Conceptuală: Selectare 

• Comisia administrativă formată în cadrul ADR va verifica NC și va 
prezenta Consiliului Regional de Dezvoltare Sud (CRD) nota 
informativă în vederea selectării acestora. 

• Selectarea se va efectua în dependență de punctajul acumulat 
conform criteriilor de evaluare:  
 Impactul regional al proiectului; 
 Relevanța proiectului pentru atinderea obiectivelor Strategiei  de Dezvoltare Regională Sud; 
 Sunt produsele și rezultatele acestui proiect definite explicit și vizează acestea un grup-țintă 

clar?; 
 Potențialul de multiplicare a proiectului; 
 Dezvoltarea parteneriatelor regionale. 

• Lista NC selectate, aprobată de CRD,  va fi publicată pe adresele 
de internet ale ADR și MDRC; 

• Toți aplianții ai căror NC vor fi selectate, vor fi informați prin 
scrisori despre necesitatea prezentării cererii complete de 
finanțare.    



Cum se prezintă cererea de finanţare 

 

 

 

 

 

 

 



Cererea de Finanţare 

• Solicitanţii eligibili vor prezenta pentru fiecare 
propunere de proiect câte o cerere de finanţare 

• Cererea de finanţare se prezintă în limba de stat 
sau rusă, tapată la calculator 

• Solicitanţii vor fixa Cererea de finanţare şi toate 
documentele suport într-un dosar unic în ordinea 
stabilită de Instrucţiunea pentru Utilizatori 

• Solicitanţii asigură completitudinea dosarului sub 
răspundere proprie, aplicînd sigiliul şi data de 
prezentare pe colet 

 

 



Unde şi cum se trimit cererile de 

finanţare  
• Cererile de finanţare cu documentele  suport trebuie trimise 

într-un colet sigilat prin poştă recomandată, poşta expresă sau 
livrate personal (un certificat de primire, datat şi semnat, va fi 
dat la primire) la adresele indicate în instrucțiune 

• Cererile de finanţare împreună cu documentele suport trebuie 
depuse într-un original şi 2 copii. 

 
• Cererea de finanţare, Bugetul proiectului şi Matricea Cadrul 

Logic trebuie prezentate în versiune electronică (CD).  
 



Ce trebuie indicat pe coletul cu Cererea de 

Finanţare 

 Numărul şi denumirea Priorităţii şi a măsurii pentru care se 
depune proiectul 

 
 Numele deplin şi adresa solicitantului 
 
 Sintagma “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” 
 
 

Dacă un solicitant prezintă mai multe cereri de 
finanţare, fiecare cerere de finanţare trebuie 

depusă separat conform instrucţiunilor descrise mai 
sus. 

 
 
     



   Termenul limită 

• Dată limită pentru depunerea cecerilor 
complete de finanţare este 75 de zile 
calendaristice după plasarea deciziilor CRD. 

 

• Cererile de finanţare primite după data limită 
vor fi respinse automat. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.medicare.ro/tool-IMG.php?S=cmVzb3VyY2VzL2ltYWdlcy9yby1zZXJ2aWNpaS1wcmoubWFuYWdlbWVudC5qcGc=&W=120&Q=30&imgrefurl=http://www.medicare.ro/servicii.php?cID=ro-servicii&usg=__dtA8MXmNjHUaRNlLQERt-_1P8ZE=&h=400&w=400&sz=9&hl=ro&start=21&itbs=1&tbnid=s2QenG99HffecM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=managmentul+proiectelor&hl=ro&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


 

Etapa 2: Evaluarea tehnică şi financiară a 

cererii complete de finanțare 

 

 
 
Evaluarea tehnică a cererilor complete de finanțare va fi 
efectuată în baza următoarelor criterii  de bază: 
 
- Coerența documentației tehnico-economice; 
Datele sunt suficiente, corecte și justificate, devizele estimative 
sunt clare, analiza alternativelor este comprehensivă, etc. 
 
- Relevanța soluției tehnice; 
Soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate 
scopului/obiectivului acestuia; 
 
- Bugetul proiectului 
Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, 
resursele alocate și cu devizul general pe obiecte, costurile sunt 
realiste, cheltuielele au fost corect indicate 



Etapa 3: Evaluarea Cererilor complete de 

finanțare de către Comisia de evaluare  

interministerială de pe lîngă MDRC 

• Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor, priorităților 
strategice 

• Scopurile, abordările metodologice și tehnice corespund 
obiectivelor strategiei naționale 

• Proiectul asigură complementaritate cu alte proiecte din regiune 
finanțate din diferite surse financiare 

• Aduce beneficii mai multor localități 

• Devizul general este detaliat, iar planul de acțiuni este coerent 

• Activitățile proiectului contribuie la dezvoltarea zonelor 
defavorizate.  



Procesul de aprobare a finanţării 

proiectelor: 

 Membrii Comisiei de evaluare de pe lângă MDRC vor evalua 

fiecare propunere de proiect și îl vor înainta spre examinare și 
aprobare DUP de către CNCDR.  

  

  
Aprobarea proiectului DUP de CNCDR şi aprobarea finală de 

către Guvern.  

 
 

CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR 



Procesul de implementare a proiectelor: 

 

 Solicitanţii selectaţi pentru finanţare vor semna un contract 
de finanțare a proiectului între beneficiar şi ADR 

 

 Contractul va prevedea atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei 
părţi a contractului, durata proiectului, costurile, sursele de 
finanţare şi după caz co-finanţarea  proiectului  

 

 La sfîrşitul perioadei de implementare a proiectelor bunurile 
procurate şi obiectele construite vor fi transmise în 
proprietatea beneficiarilor 



Atenţie!  
Solicitările pot fi excluse din procesul de 
evaluare dacă: 
 
Nu au fost depuse toate documentele menţionate în 
Instrucțiunea utilizatorului, înainte de termenul limită; 

 
Numele solicitantului sau domeniu de intervenție nu sunt 
menţionate pe plic şi/sau în Cererea de Finanţare; 
 
Propunerea de proiect nu este depusă în limba de stat sau 
rusă; 
 
Finanţarea solicitată nu este conformă cu valorile maxime 
şi minime pentru respectivul domeniu de intervenție. 

 
 



  POR Nord 2017-2020 

POR Nord 2017-2020 
INIȚIAL 

 

•42 proiecte regionale:  

•21 proiecte prioritare: 

19 proiecte, incluse în DUP. 

2 proiecte prioritare din sursele Guvernelor 
România și Estonia(dezvoltate de ADR Nord și 
aplicate la programele cu finanțare din sursele UE).  

 
•21 proiecte în căutare de finanțare:  

10 concepte de proiecte viabile (CPV) în căutare 
de finanțare. 

11 proiecte în căutare de finanțare (care nu au 
acumulat punctaj pentru încadrarea în DUP). 

POR Nor 2017-2020 
ACTUALIZAT 

•Indicatorii racordați la SDR Nord 2016-2020; 

•48 proiecte regionale:  

•30 proiecte prioritare: 

19 proiecte, incluse în DUP. 

5 proiecte prioritare din sursele Guvernelor România (1), 
Cehia (2) și Estonia (2), (dezvoltate de ADR Nord și 
aplicate la programele transfrontaliere cu finanțare din 
sursele UE).  

6 concepte de proiecte viabile (CPV) (dezvoltate cu 
suportul GIZ) finanțate din surseșe UE . 

•18 proiecte în căutare de finanțare:  

4 concepte de proiecte viabile (CPV) în căutare de 
finanțare (dezvoltate cu suportul GIZ). 

3 CPV (dezvoltate de ADR Nord și aplicate la 
programele transfrontaliere cu finanțare din sursele UE).  

11 proiecte în căutare de finanțare (care nu au acumulat 
punctaj pentru încadrarea în DUP). 

 



Mulțumesc pentru atenție  


