GHIDUL APLICANTULUI
pentru concursul de selectare a APL-urilor/grupurilor de APL-uri partenere,
în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” (2019-2023)

Contextul
Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” își propune să contribuie la dezvoltarea localităților
rurale, prin asigurarea accesului echitabil la serviciile de gospodărie comunală de calitate. La nivel local, proiectul
va sprijini circa 30 de APL-uri/grupuri de APL-uri, pentru gestionarea în mod participativ, eficient, incluziv și
sustenabil a serviciilor de gospodărie comunală. Proiectul încurajează abordările inovatoare, aferente îmbunătățirii
serviciilor de gospodărie comunală, orientate spre o mai bună exploatare și întreținere a acestora, precum și
cooperarea intercomunitară. De asemenea, sunt planificate activități de implicare a cetățenilor, inclusiv a grupurilor
vulnerabile, în procesul decizional și de monitorizare a frunizării serviciilor comunale în localitățile partenere. La
nivel național, proiectul va contribui la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar, adecvat pentru furnizarea
serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare.
Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de
Skat Consulting, în perioada 2019-2023.
În conformitate cu documentul de proiect, intervențiile la nivel local, în localitățile partenere, vor include:
 asistență tehnică pentru identificarea celor mai necesare intervenții de îmbunătățire a serviciilor de
gospodărie comunală și a soluțiilor aferente acestora;
 suport la elaborarea și implementarea Planurilor de îmbunătățire și a Planurilor de exploatare, și la
întreținerea serviciilor de gospodărie comunală, inclusiv prin alocarea granturilor (de până la 65,000 CHF)
și mobilizarea contribuției locale (minim 20% din valoarea grantului);
 activități de implicare a cetățenilor/utilizatorilor serviciilor de gospodărie comunală în procesul de luare a
deciziilor la nivel local, precum și în procesul de planificare, îmbunătățire și furnizare a serviciilor de
gospodărie comunală.
Procesul de selectare
Selectarea APL-urilor/grupurilor de APL-uri partenere va fi realizată etapizat:
Etapa 1: Preselecție

În baza dosarelor de aplicare depuse, vor fi preselectate circa 45 de APLuri/grupuri de APL. În toate cele 45 de localități/grupuri de localități vor fi
organizate vizite de evaluare, cu scopul de a aprecia fezabilitatea intervențiilor
propuse pentru îmbunătățirea serviciului de gospodărie comunală (analizând
angajamentul, fezabilitatea tehnică și potențialul de mobilizare, dar și
implicarea cetățenilor).

Etapa 2: Selecție finală

În baza rezultatelor evaluării de fezabilitate desfășurate, vor fi selectate circa
30 de APL-uri/grupuri de APL-uri partenere ale Proiectului „MĂ IMPLIC”.
Localitățile partenere se vor angaja într-un cadru de cooperare, care va include:
asistență tehnică pentru elaborarea Planurilor de îmbunătățire a serviciilor de
gospodărie comunală (pentru APL) și a Planurilor de exploatare și întreținere
(pentru prestatorii de servicii de gospodărie comunală). Ulterior, va fi oferit

final
suport pentru implementarea planurilor respective, inclusiv prin alocarea
granturilor (de până la 65,000 CHF) și mobilizarea contribuției locale (minim
20% din valoarea grantului). Totodată, pe tot parcursul cooperării, va fi
asigurată consultarea și implicarea cetățenilor, atât în procesul de identificare
a intervențiilor necesare, cât și în procesul de elaborare și implementare a
Planurilor de îmbunătățire și a Planurilor de exploatare și întreținere a serviciilor
de gospodărie comunale.

Dosarul de aplicare
Dosarul de aplicare va include:
1. Formularul de aplicare completat (format PDF);
2. Anexă: Declarația de aplicare și angajament (copia scanată).
Procedura de aplicare
Formularul de aplicare poate fi descărcat accesând www.ma-implic.md.
Formularul de aplicare completat va fi trimis la adresa de e-mail: concurs@ma-implic.md.

Termenul limită de depunere a dosarului
Dosarele complete vor fi depuse până la data de 4 septembrie 2020, ora 17:00. Dosarele depuse după expirarea
acestui termen nu vor fi luate în considerare.
Informații suplimentare
Informații suplimentare pot fi obținute în cadrul sesiunilor de orientare.
Proiectul „MĂ IMPLIC” va organiza sesiuni regionale de orientare, în format online, în cadrul cărora vor fi oferite
detalii cu privire la concursul de selectare a localitățlor rurale partenere, condițiile de participare, criteriile de
eligibilitate și evaluare, formularul de aplicare, precum și alte detalii relevante.
Vă rugăm să consultați Orarul sesiunilor de orientare structurat pe regiuni și să participați la sesiunea dedicată
regiunii/ raionului Dvs.
Tabel: Regiunea acoperită, locația întrunirii, data, ora, persoana de contact pentru regiune/eveniment
Evaluarea dosarelor de aplicare depuse
Toate dosarele depuse vor fi evaluate de o comisie mixtă, formată din reprezentanții Proiectului „MĂ IMPLIC” și
cei ai Cancelariei de Stat a Guvernului.
Rezultatele finale vor fi aprobate de Consiliul de Coordonare al Proiectului „MĂ IMPLIC”.
Criteriile de eligibilitate
Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:
 APL/grup de APL-uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova 1; aplicările
în grup sunt încurajate;
 numărul minim de locuitori va constitui 1500 (conform datelor oficiale, la data de 01.01.2020).
Localitățile rurale cu o populație mai mică de 1500 de locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă
aplică în parteneriat cu localitățile rurale vecine, iar populația totală a grupului de APL-uri va depăși 2500
de locuitori;
 interes și disponibilitate de a parcurge procesele participative de elaborare a Planurilor de îmbunătățire
și a Planurilor de exploatare și întreținere a serviciilor de gospodărie comunală;

1

Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană.

2

final
 angajamentul de mobilizare a contribuției locale (de minimum 20% din valoarea grantului), necesară
pentru cofinanțarea îmbunătățirii serviciilor de gospodărie comunală;
 formularul de aplicare completat și depus până la data de 4 septembrie 2020.
Criteriile de evaluare
Dosarele depuse, care vor întruni condițiile minime de eligibilitate, vor fi repartizate în 5 grupuri, conform
regiunilor de dezvoltare (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia)2, și vor fi evaluate separat per regiune, în baza
următoarelor criterii de evaluare:
No.

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

1.

Existența unei viziuni clare asupra serviciul de gospodărie
comunală prioritar care trebuie îmbunătățit și asupra soluțiilor
propuse aferente

20 puncte

2.

Existența unor abordări eficace și inovative, aferente soluțiilor
propuse pentru îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală

20 puncte

3.

Implicarea și/sau cooperarea intercomunitară

10 puncte

4.

Numărul de beneficiari și aspecte de incluziune

15 puncte

5.

Existența unei viziuni asupra sustenabilității soluțiilor propuse

15 puncte

6.

Existența potențialului de sinergie cu alte proiecte

10 puncte

7.

Existența experienței și a practicilor de implicare/participare a
cetățenilor

10 puncte

Total

2

100 puncte

Conform prevederilor Legii nr. 438 din 28.12.2006 cu privire la dezvoltarea regională
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