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Context general

 Noul concept al politicii de dezvoltare regională aprobat prin decizia CNCDR

la 13.02.2020;

 Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională

(în proces de ajustare);

 Actuala Strategie Națională de Dezvoltare Regională acoperă anvergura 2016-

2020;

 Experiența din ultimii 10 ani în implementarea programelor și proiectelor de

dezvoltare regională;

 Integrarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în

Republica Moldova.



Obiectivele politicii de dezvoltare regională

Creșterea 

competitivității și 

dezvoltări durabile a 

fiecărei regiuni, 

ajustarea disparităților 

și creșterea calității 

vieții cetățenilor

• Creșterea competitivității și ocupării 

forței de muncă a regiunilor

• Sporirea coeziunii teritoriale și 

prevenirea excluziunii

• Asigurarea condițiilor instituționale și legale 

pentru implementarea unei guvernanțe colective, 

care implică nivelul național, regional și local în 

parteneriat cu sectorul privat și asociativ



Scopul Concursului și obiectivele 
apelurilor de propuneri de proiecte

Concursului propunerilor de proiecte este stimularea inițiativelor care

contribuie la implementarea politicii de dezvoltare regională

Punerea în 
aplicare a 

documentelor de 
politici naționale 

și regionale 
sectoriale

Identificarea 

proiectelor de 

dezvoltare regională 

ce propun o abordare 

integrată și care 

contribuie la 

atingerea obiectivelor 

politicii de dezvoltare 

regională

Dezvoltarea 

Programelor 

Operaționale 

Regionale 

pentru fiecare 

regiune



Apeluri competitive

se desfășoară prin

selectarea proiectelor

pentru domeniile de

intervenție, avînd ca bază

un proces competitiv,

bazat pe acumularea

punctajului maxim în

cadrul Apelului și

corespund criteriilor

generale de eligibilitate.

Apeluri pe listă

se desfășoară prin

selectarea proiectelor

prioritare de dezvoltare

regională, în baza

documentelor naționale

de politici, în

conformitate cu un set

de criterii specifice

concursului.





Domenii de 

intervenție
Acțiuni indicative

Aplicanți 

eligibili

Contribuția 

aplicanților

Periodicitatea 

apelurilor

Limitele 

alocărilor per 

proiect, lei

PROGRAM 1. COMPETITIVITATE / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %  

1.1 Valorificarea   

infrastructurilor 

de afaceri 

Valorificarea infrastructurii de afaceri și dezvoltarea 

capacităților: parcuri industriale, ZEL-uri, incubatoare de 

afaceri

APL APL – 10 % lansare odată la 3 ani
Min 5 mln

Max 25 mln

1.2 Dezvoltarea 

mediului 

antreprenorial

Programe regionale de formare profesională (continuă) și 

antreprenorială în conformitate cu specializarea 

inteligentă a regiunilor;

Programe de formare a competențelor în domeniul 

turism;

Proiecte de sprijin a inovării pentru mediu privat;

Dezvoltarea de abilității și competențe în cadrul 

infrastructurilor de afaceri: programe de incubare, 

acceleratoare regionale, dezvoltarea de hub-uri de 

competențe (conformitate cu specializarea inteligentă a 

regiunilor.

APL

AE

ONG

APL – 10 %

AE – 50%

Organizații 

Non-

Comerciale 

(ONG) – 10%

lansare anuală Min 100 mii

Max 1 mln

1.3 Sporirea 

atractivității 

turistice

Crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de 

agrement;

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere 

(drumurilor de acces și a infrastructurii aferente 

drumurilor) către obiectivele turistice de importanță 

regională/națională;

Restaurarea și valorificarea sustenabilă a patrimoniului 

cultural, precum și crearea / modernizarea 

infrastructurilor conexe  

Amenajarea obiectivelor turistice naturale și antropice de 

utilitate publică precum și crearea / modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publică.

APL APL – 10%
lansare odată la 3 ani Min 10 mln

Max 20 mln

PROGRAMUL I: COMPETITIVITATE



PROGRAMUL II: DEZVOLTAREA URBANĂ

Domenii de 

intervenție
Acțiuni indicative Aplicanți eligibili

Contribuția 

aplicanților

Periodicitatea 

apelurilor

Limitele alocărilor 

per proiect, lei

PROGRAM 2. DEZVOLTARE URBANĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 30 %

2.3  Revitalizare 

urbană și 

dezvoltarea 

infrastructurii 

spațiilor 

publice

Amenajarea zonelor de agrement / parcuri / alei / 

spații publice;

Amenajarea stațiilor / parcărilor;

Complex sportiv multifuncțional;

Renovarea instituțiilor publice (școli, grădinițe, 

centre medicale etc.).

APL

(orașele care 

dispun de 

Programe de 

revitalizare 

urbană)

APL (toate orașele) 

– 10 % 
lansare anuală

Min 2 mln

Max 20 mln



PROGRAMUL III: INFRASTRUCTURĂ REGIONALĂ

Domenii de 

intervenție
Acțiuni indicative

Aplicanți

eligibili

Contribuția 

aplicanților

Periodicitatea 

apelurilor

Limitele alocărilor 

per proiect, lei

PROGRAM 3. INFRASTRUCTURA REGIONALĂ / Ponderea alocată din bugetul FNDR 40%

3.1Aprovizionare 

cu apă și 

sanitație

Dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu 

apă, a epurării apei și canalizării;

Reabilitarea, extinderea/regionalizarea, 

modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă 

și canalizare, dezvoltarea capacităților 

prestatorilor de servicii regionali.

APL APL – 10 %
lansare dată

la 3 ani

Min 10 mln

Max 50 mln



Etapele organizării concursului de propuneri de proiecte:

1. Solicitarea, colectarea și evaluarea Notelor conceptuale;

2. Solicitarea, colectarea și evaluarea Cererilor complete de finanțare;

3. Etapa națională de evaluare a conformității proiectelor cu prevederilor documentelor 

de politici sectoriale naționale.

45 zile

Anunțarea concursului

Depunerea 

Notelor 

Conceptuale

Evaluarea

Notelor 

Conceptuale

15 zile

Aprobarea 

Notelor 

Conceptuale

7 zile

Depunerea

Cererilor de 

finanțare

120 zile

Evaluarea și aprobarea 

Cererilor de finanțare 

21 zile

Evaluarea de către 

Comisia Interministerială 

30 zile

Elaborarea și aprobarea 

DUP



Etapele Apelului Competitiv

1 Lansarea Concursului de Proiecte Ziua „0”

2 Depunerea Notelor Conceptuale 45 zile

3 Evaluarea Notelor Conceptuale 15 zile

4 Aprobarea Notelor Conceptuale de către CRD 7 zile

5 Informarea aplicanților 7 zile

6 Depunerea Cererilor de finanțare 120 zile

7 Evaluarea Cererilor complete de finanțare
21 zile

8 Aprobarea Cererilor complete de finanțare de către CRD

9 Evaluarea de către Comisia Interministerială 30 zile

10 Includerea proiectelor în DUP 10 zile



Aplicanții care pot solicita o finanțare și la      
partenerii lor

Proiectele pentru care se poate acorda finanțarea

Tipurile de costuri eligibile pentru finanțare

Criteriile generale de eligibilitate se referă la:



Aplicanților și Partenerilor 

 Autorități Publice Locale, instituții
publice, alte entități de drept public;

 Entitățile de drept privat (agenți
economici) – cu activitatea mai mare
de 3 ani în domeniul relevant
apelului până la depunerea cererii de
finanțare;

 ONG – cu activitatea mai mare de 3
ani în domeniul relevant apelului
până la depunerea cererii de
finanțare.

• Entitățile în curs de lichidare,
insolvabilitate sau reorganizare (entități
de drept privat);

• Entitățile ce nu-și îndeplinesc, în
conformitate cu prevederile legale,
obligațiile referitoare la plata
contribuțiilor, la asigurările sociale sau
la plata taxelor;

• Entitățile ce nu au asigurat durabilitatea
proiectelor finanțate anterior din FNDR;

• Entitățile ale căror conducător este
subiectul unui litigiu aflat spre
examinare în instanțe judecătorești ce
ține de obiectul investiției;

• Entitățile ale cărui conducător a fost
condamnat printr-o hotărâre
judecătorească de fraudă, de corupție,
conflicte de interese sau de orice
altă activitate ilegală.

Aplicanți eligibili în cadrul Apelului 

de propuneri proiecte sunt:
Aplicanți / Parteneri neeligibili:



Eligibilitatea costurilor 

 Pentru finanțare pot fi luate în considerație doar “costurile eligibile” stabilite prin

acest Regulament de desfășurare a apelului competitiv.

Aplicantul trebuie să țină cont de faptul că toate costurile eligibile trebuie să fie reale.

Astfel, vor fi selectate pentru finanțare doar acele propuneri care, în procesul de

evaluare, nu vor necesita modificări și completări majore ale devizului general, iar

verificările pot duce la modificarea devizului general.

Bugetul total al proiectului constă în contribuția FNDR la care se adaugă cofinanțarea

oferită de aplicanții și partenerii în proiect.

Lucrările suplimentare, care nu au fost prevăzute în proiectul tehnic inițial nu

vor fi finanțate din FNDR și pot fi realizate doar din contribuția suplimentară a

beneficiarului.



Costurile directe eligibile

• cheltuielile pentru 
executarea lucrărilor de 
construcții în conformitate 
cu documentația tehnică de 
proiect;

• costuri pentru 
supravegherea tehnică a 
lucrărilor;

• costuri pentru 
achiziționarea de 
echipament nou;

Costuri neeligibile

• costuri pentru campanii de conștientizare și informare.

• costuri pentru asistența tehnică cu privire la crearea și dezvoltarea 
serviciilor publice de gospodărie comunală;

• costuri pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor;

• sponsorizări individuale pentru participare la conferințe sau congrese;

• costuri pentru achitarea serviciului supravegherii autorului de proiect;

• datorii sau rezerve pentru pierderi;

• burse de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;

• orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru 
aplicantul la finanțare sau pentru partenerul de proiect;

• cumpărarea de terenuri sau clădiri;

• credite părților terțe, amenzi și penalități;

• orice costuri realizate anterior de a fi fost semnat contractul de finanțare 
(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 
operaționale ale beneficiarilor;

• costuri pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

• costuri pentru elaborarea, verificarea sau actualizarea proiectului tehnic;

• echipamente second-hand, dacă sunt achiziționate în scopul proiectului.



Completarea și depunerea 
dosarului de aplicare 



Reguli generale

Aplicanții vor utiliza doar formularele puse la dispoziție prin
intermediul paginilor oficiale ale Agențiilor de Dezvoltare
Regională.

Documentele anexate la dosar vor fi completate în limba
română.

Documentele anexate la dosar, care vor fi completate manual
vor fi respinse.

Un aplicant poate depune un singur proiect în cadrul unui
Program, dar poate aplica pe alte Programe, dacă îndeplinește
criteriile de eligibilitate, poate demonstra capacitatea de
cofinanțare și poate asigura sustenabilitatea proiectelor.



Structura Notei conceptuale (Formularul 1)

• Sumarul proiectului – tabel completat (max. 1 pagină)

• Relevanța şi impactul regional al proiectului – max. 1/2 pagină

• Potențialii beneficiari ai proiectului / grupul țintă – max. 1/2 pagină

• Descrierea activităților – max. 1 pagină

• Efectele multiplicatoare – max. 1/2 pagină



Sumarul proiectului (structura)

Denumirea proiectului 

Denumirea Programului 

Domeniul de intervenție

Durata totală a acțiunii […] luni

Valoarea estimativă a proiectului, 

inclusiv suma contribuției FNDR

Bugetul total […] MDL

Suma solicitată din FNDR […] MDL, ceea ce constituie […] %

Alte surse de finanțare […] MDL, indicați sursa […]

Obiectivele proiectului Obiectivul (obiectivele) generale:

Obiective specifice:

Grupuri țintă 

Beneficiari finali

Rezultate estimate

Indicatori de produs

Activități principale:

[1]



Relevanța şi impactul regional al proiectului 
(conținut)

Referiţi-vă (max. 1/2 pagină) la:

• descrieți minim două argumente care justifică încadrarea proiectului 
în obiectivele programului;

• descrieți minim două contribuții precum și indicatorii aferenți pe 
care proiectul le are la sectorul/domeniul de activitate în care acesta 
acționează;

• menționați documentele strategice locale, regionale sau naționale, 
precum și prioritățile din acestea cu care proiectul este corelat și la 
care proiectul contribuie cu activități;

• descrieți modul în care proiectul corespunde criteriilor de definire a 
impactului regional al domeniului de intervenție, stipulate în Anexa 
programului vizat.

• argumentați modul în care proiectul contribuie la valorificarea 
potențialului regiunei.



Potențialii beneficiari ai proiectului / grupul țintă

Maximum 1/2 pagină. Vă rugăm să prezentați următoarea informație:

• descrieți succint grupul țintă, beneficiarii direcți și beneficiarii indirecți, 
la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori cuantificabili;

• descrieți beneficiile și indicatorii aferenți acestora pentru satisfacerea 
nevoilor grupurilor țintă identificate mai sus;

• descrieți riscurile, constrângerile și/sau vulnerabilitățile identificate 
alături de indicatorii aferenți acestora, pentru implementarea acțiunilor 
proiectului în favoarea grupurilor țintă identificate mai sus.



Descrierea activităților

Indicaţi (max. 1 pagină):

• descrieți succint maxim cinci activități care au fost deja realizate în scopul
pregătirii și susținerii proiectului, inclusiv consultări sau informări ale
grupurilor țintă vizate prin proiect;

• descrieți pe scurt principalele grupuri de activități și perioadele necesare pe
care proiectul propus dorește să le realizeze;

• descrieți pe scurt principalele riscuri externe proiectului care pot periclita
implementarea acestuia după semnarea contractului (ex. riscuri financiare,
legale, avize aprobări, probleme de mediu, relevanța acțiunilor, capacitatea
instituțională, etc.);

• descrieți procesul de desfășurare a campaniilor de informare și
conștientizare a populației.



Efectele multiplicatoare

Descrieți succint (max. 1/2 pagină) efectele multiple ale proiectului.

Specificați dacă inițiativa Dvs. asigură complementaritate cu alte proiecte
din regiune finanțate din diferite surse financiare naționale sau
internaționale și dacă rezultatele obținute pot fi ulterior replicate la scară
mai larga.



Aplicantul (Identitatea)

Denumirea juridică completă:

Adresa juridică:

Numărul de telefon: codul 

orașului + numărul

Numărul de fax: codul orașului +

numărul

Adresa electronică:

Pagina web:

Persoana de contact implicată în

proiect:

Adresa electronică a persoanei de 

contact:

IDENTITATEA



Date despre PARTENERI: Această rubrică trebuie să conțină informația 
necesară despre fiecare organizație-partener, conform secțiunii 3.1 din 
Regulamentul concursului de proiecte.

Partenerii aplicantului

Partenerul 1

Denumirea juridică completă 

Statutul juridic

Adresa juridică

Persoana de contact

Numărul de telefon

Numărul de fax

Adresa electronică

Experiența în proiecte similare

Felul în care a cooperat cu aplicantul

Implicarea şi rolul partenerului în 

implementarea proiectului propus



Cum vom depune dosarul NC

 În forma tiparită (Caracter Times New Roman 12): 1 original,
semnat și ștampilat, și 2 copii, cusute, în folii separate.

 În format electronic (CD-USB) identică cu versiunea fizică.

 Declaratia aplicantului și Declarațiile de Parteneriat(după caz)
semnate, ștampilate și datate de fiecare partener în original.

 În colet sigilat, personal sau prin poștă până la 24 septembrie
2020, ora 16.00, la sediul ADR Nord .

 Pe plic se indică clar și vizibil: 
o Denumirea domeniului de intervenție; 
o Denumirea proiectului
o Numele deplin şi adresa solicitantului; 
o Sintagma: ”A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”



Dosarul Cererei de Finanțare

1. Formularul Cererii complete de finanțare, (pag.36) (Formularul 6)

2. Planul de actiuni privind asigurarea durabilității (Formularul 7)

3. Matricea cadrul logic (Formularul 8)

4. Riscurile proeictului (Formularul 9)

5. Bugetul  proiectului (Formularul 10)

6. Declarația Aplicantului (Formularul 2)

7. Declarațiile de parteneriat (Formularul 4)

8. Lista de Verificare (Formularul 11)

9. Documentele-suport și cele confirmative.



Cererea de finanțare (Formularul 6)

Structura Cererii complete de finanțare:

1. Sumar

2. Descrierea Proiectului

• 2.1 Relevanța şi impactul regional al proiectului

• 2.2 Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului 

• 2.3 Descrierea detaliată a activităților

• 2.4 Durata şi planul de acțiuni

3. Rezultate preconizate

• 3.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor

• 3.2 Rezultate și Produse

• 3.3 Efectele multiplicatoare

• 3.4 Sustenabilitatea proiectului

• 3.5 Impactul asupra mediului 

• 3.6 Informare şi vizibilitate



Anexele Cererii de finanțare 

Anexe:

1. Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului

2. Matricea Cadrul Logic

3. Riscurile proiectului

4. Bugetul proiectului

5. Documente confirmative și de suport



1. Sumarul Cererii de finanțare (structura)

Obiectivele proiectului Obiectivul general

Obiectivele specifice

Aplicant

Partenerul (Partenerii)

Grupul/ Grupurile-țintă

Beneficiarii finali

Produsele proiectului 

Rezultatele estimate 

Activitățile principale

Localizarea proiectului:

Durata proiectului Nr. de luni

Bugetul proiectului, inclusiv:

Suma solicitată de la FNDR

Contribuția aplicantului și a partenerilor 

acestuia

Alte surse financiare disponibile 



2. Descrierea Proiectului (I)

2.1 Relevanța şi impactul regional al proiectului

Referiți-vă (max. 2 pagini) la:

• 2.1.1 Descrieți succint grupul țintă, beneficiarii direcți și beneficiarii 
indirecți, la care proiectul se adresează, inclusiv cu indicatori cuantificabili;

• 2.1.2 Descrieți modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice 
domeniului de intervenție.

• 2.1.3 Descrieți modul în care proiectul se încadrează și contribuie la 
realizarea strategiei locale/ raionale/ regionale/ naționale / de dezvoltare, și 
se corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în 
regiune/ raion.

• 2.1.4 Descrieți problemele adresate de proiect și impactul asupra dezvoltării 
regiunii. 

• 2.1.5 Descrieți avantajele proiectului şi ale activităților propuse pentru 
satisfacerea nevoilor / necesităților şi depășirea dificultăților vizate.



2. Descrierea Proiectului (II)

2.2. Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului

Indicați (max. 300 de cuvinte):

• Descrieți grupul/grupurile țintă la care proiectul se adresează în mod direct sau 
indirect, inclusiv cu indicatori cuantificabili;

• Indicați motivele selectării grupului / grupurilor-țintă şi a beneficiarilor.

2.3 Descrierea detaliată a activităților

Indicați (max. 5 pagini):

• Descrieți în detaliu și în ordine cronologică activitățile, care urmează a fi 
desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate. 

• Indicați în ce etapă este obținerea avizelor / autorizațiilor necesare 
implementării proiectului şi data estimată când pot fi  obținute 
avizele/autorizațiile. 

• Descrieți tipul echipamentului, în cazul în care proiectul prevede şi achiziția 
acestuia. 

• Descrieți procesul de desfășurare a campaniilor de informare și conștientizare 
a populației. 



2. Descrierea Proiectului (III)

2.4 Durata şi planul de acțiuni

Planul de acțiuni a proiectului ___________________________________(denumirea proiectului)

Activitatea

Anul 1 Anul 2

Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 1 Semestrul 2
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Responsabil de 

implementare

Exemplu

Activitatea 1 (denumirea)

Activitatea 2 (denumirea)

Activitatea 3 (denumirea)

Etc.



3. Rezultate preconizate (I)
3.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă / beneficiarilor

Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți situația 
grupurilor-țintă / beneficiarilor.

3.2 Rezultate și Produse

Indicatorii proiectului

Valoarea indicatorului la 

Începutul implementării 

proiectului

Valoarea indicatorului la 

finalul implementării 

proiectului 

Indicatori de rezultat

Ex: Populația deservită (Nr locuitori)

Ex: Localități ce au acces la sistemul de AAP 

construit/reabilitat (Nr localități)

Indicator de produs

Ex: Rețele de apeduct construite/reabilitate (km)

Ex: Atracții turistice amenajate (Nr.)



3. Rezultate preconizate (II)
3.3 Efectele multiplicatoare (max. 300 de cuvinte) 

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzând la următoarele 
întrebări:

• Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune? Descrieți.

• Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact 
benefic asupra dezvoltării regiunii? Descrieți.

3.4 Sustenabilitatea proiectului (max. 300 cuvinte)

Descrieți modalitatea de asigurare cu resursele necesare bunei funcționări a proiectului după 
finalizarea lui, descrieți capacitatea de operare şi de întreținere a investiției după finalizare.

• Nivelul instituțional. Enunțați ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura 
desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?

• Descrieți cooperările stabilite în vederea implementării proiectului

• Completați Planul cu Acțiuni pentru asigurarea Durabilității Indicați în mod prioritar 
modul în care proiectul îndeplinește criteriile specifice aferente domeniului de 
intervenție.



3. Rezultate preconizate (III)

3.5 Impactul asupra mediului 

Descrieți etapele parcurse și cele necesare de realizat în vederea conformării cu 
normativele de mediu legale.

3.6 Informare şi vizibilitate (maximum 1/2 pagini)

• Indicați măsurile întreprinse pentru informarea și mobilizarea comunității. 

• Precizați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura vizibilitatea proiectului.



Anexe Cerere de finanțare (I)

• Plan de acțiuni pivind asigurarea durabilității proiectului

Nr. Crt. Indicator Responsabil

Anul 1 Anul 2

Luna 1* Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Luna 1 Luna 2
Luna 

3
…

Luna 

12

Activitatea 1

…



Anexe Cerere de finanțare (II)
Matricea Cadrul Logic

Denumirea Proiectului:

Obiectivul/Scopul Proiectului Indicatori (max. 5) Surse şi mijloace de verificare Presupuneri

Obiectivul General al Proiectului (trebuie să 

vizeze  obiectivul stipulat sau să contribuie 

direct la realizarea acestuia)

de ex.: rapoartele  Proiectului 

Obiectivele Specifice(max. 2) Includeți indicatorii Obiectivelor specifice ale proiectului de ex.: rapoartele  Proiectului Care sunt presupunerile care 

trebuie luate în considerare 

pentru atingerea obiectivului 

proiectului?

Rezultate  (max. 5)

Care sunt rezultatele preconizate ale 

proiectului?

Includeţi toţi indicatorii rezultatelor (descriere şi date cantitative)

Cel puţin un indicator al rezultatului trebuie să corespundă 

indicatorului rezultatului măsurii.

Indicator de rezultat I: 

Valoarea inițială (anul 20_):

Ținta (anul 20_):

Indicator de rezultat 2:

Valoarea inițială (anul 20_):

Ținta (anul 20_):

de ex.: rapoartele  Proiectului Care sunt condiţiile externe

necesare (dacă există) pentru 

atingerea rezultatelor 

proiectului?

Produse

Care sunt produse care vor fi obținute?

Includeţi toţi indicatorii produselor (descriere şi date cantitative)

Indicator de produs I: 

Valoarea inițială (anul 20_):

Ținta (anul 20_):

Indicator de produs 2:

Valoarea inițială (anul 20_):

Ținta (anul 20_):

Activităţi-cheie

Descrieţi activităţile principale, ce urmează a 

fi desfăşurate, indicînd termenul estimativ  de 

finalizare (de ex.:  trimestrul.1, luna a IX-a)

Mijloace financiare

Includeţi costul estimativ total pentru întregul proiect şi 

principalele categorii de cheltuieli

De ex.: rapoartele  Proiectului, date 

statistice

Care sunt condiţiile externe

necesare (dacă există) pentru 

asigurarea realizării 

activităţilor?



Anexe Cerere de finanțare (III)

Riscurile proiectului

Nr.

Descrierea riscului Categoria 

Impact (de la 1-

semnificativ 

până la 4-

nesemnificativ)

Probabilitatea  

(de la 1-

semnificativ 

până la 4-

nesemnificativ)

Măsuri de 

atenuare a 

riscurilor

Rezultat 1 

Rezultat 2 

Rezultat 3 



Anexe Cerere de finanțare (IV)

Bugetul proiectului pe activități

Activități Cheltuieli Unități

Număr 

de 

unități

Cost 

unitar 

(în lei)

Costuri 

(în lei)

Pondere 

în total 

buget (%)

Perioada de 

implementare



Anexe Cerere de finanțare (V)

Bugetul proiectului pe categorii de costuri

Cheltuieli Unitate
Număr de 

unități
Cost unitar (în lei)

Costuri (în 

lei)

Inclusiv din contul:

FNDR Contrib. 

proprie

Alte surse

1. Lucrări de construcții

1.1

1.2

…

2. Servicii 

2.1

2.2

…

3. Echipament şi 

inventar

3.1 

3.2 

…

Total costuri ale 

proiectului



Documentele de suport și confirmative

Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice

Extras din registrul cadastral al bunurilor imobile (care va confirma 
dreptul de proprietate asupra terenurilor / clădirilor sau a infrastructurii)

Acordul de mediu (pentru proiectele care cad sub incidența legii Nr. 86 
din 29-05-2014 privind evaluarea impactului asupra mediului)

Avizul Expertizei Ecologice de Stat (Pentru proiectele care cad sub 
incidența legii Nr. 851 din 29-05-1996 privind expertiza ecologică)

Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice (planul 
situațional, planul general, planurile arhitecturale);



Documentele de suport și confirmative

Raportul de verificare al proiectului emis de către Serviciul de Stat pentru 
Verificare și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor a MEI sau verificatori 
privați;

Documentația de deviz: devizul general (Formularul 9, conform CPL 01.01.2001);  
devizul local (Formularul 3 și Formularul 7, conform CPL 01.01.2001); catalog de 
prețuri unitare pentru obiect (Formularul 5 conform CPL 01.01.2001);

Caiet de sarcini pentru desfășurarea licitației publice inclusiv specificațiile tehnice;

Specificațiile tehnice a bunurilor și echipamentelor planificate conform cererii de 
finanțare (altele decât cele incluse în proiectul tehnic)

Certificat de urbanism;

Studiul de fezabilitate pentru proiectele de investiții care includ lucrări ale căror 
valoare este mai mare de 5 milioane lei.
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