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Concept de proiect 
 
 
Fiecare concept de proiect va trebui să cuprindă următoarele puncte:  

1.1. Titlul proiectului  

1.2. Perioada de implementare 

1.3. Obiective generale și specifice ale măsurii  

1.4. Rezultate scontate 

1.6. Relevanța  

În câteva propoziții, descrieți pe scurt motivele care justifică implementarea proiectului propus și 
cum acesta va contribui la atingerea acestui obiectiv.  

1.7.Grupul țintă  

Vă rugăm să indicați cui i se adresează proiectul dvs. și cine va beneficia în urma acțiunilor 
planificate. În mod special, indicați acoperirea geografică (regiunea de dezvoltare1/localitățile din 
Republica Moldova) potențiale grupuri țintă (acestea pot fi APL, tineretul, sectorul privat, mediul 
academic, ONG-urile, cetățenii Republicii Moldova în general), etc.. 

1.8.Echipa de proiect 

Vă rugăm să indicați angajații care vor fi implicați nemijlocit în implementarea proiectului și 
funcțiile/responsabilitățile lor în cadrul acestuia. De asemenea, vă rugăm să atașați la cererea 
de aplicare, CV-urile tuturor membrilor echipei dvs. care sunt relevanți pentru implementarea 
acestui proiect.  

1.9. Calendarul indicativ de implementare (activități/rezultate) 

Vă rugăm să indicați și să cuantificați pe scurt, dacă este posibil, activitățile planificate, perioada 
lor de implementare, precum și rezultatele/produsele așteptate (ex., numărul de ateliere, mese 
rotunde, dezbateri radio/televizate, articole de blog etc). În șablonul cronologiei de mai jos, vă 
rugăm să indicați perioada exactă de implementare a activităților planificate, prin inserarea unui 
(x) în coloana relevantă.  

                                                           
1
 În Republica Moldova, regiunile de dezvoltare sunt următoarele: Nord, Sud, Centru, Găgăuzia, Chișinău și  

Transnistria. 
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  Activitate Rezultat/Ieșire 

№   03/ 19 04/ 19 05/ 19 06/ 19 07/ 19 08/ 19 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

1.10. Anexa  

O descriere succintă a organizației, inclusiv a cifrei de afaceri pentru ultimii 2 ani, precum și 
proiectele finisate și celea în curs de implementare (tipul finanțării, volumul proiectului). 

Proiectele propuse urmează a fi pe deplin implementate în regiunile Republicii Moldova.  
 
Activitățile propuse spre implementare nu trebuie să reflecte viziuni politice sau să fie parte a 
campaniilor electorale.  
 
Proiectele transfrontaliere nu sunt eligibile în cadrul acestei finanțări.  
 
De asemenea, organizațiile care au beneficiat sau încă beneficiază de un contract de servicii 
(consultanță) cu GIZ nu sunt eligibile. 

Preselecția proiectelor se va face în baza următoarelor criterii:   

#  Descriere % 

1.  Relevanța:  

1.1. Cât de relevantă este propunerea vis-a-vis de obiectivele anunțate?  35 

2.  Conceptul proiectului:  

2.1. 
Nevoile beneficiarilor proiectului și a persoanelor interesate relevante sunt analizate și 
tratate în mod eficient?  

25 

2.2. 
Activitățile propuse a fi desfășurate în cadrul proiectului pot să producă rezultatele 
așteptate în regiunile specificate/țară?  

30 

2.3. Aspectele privitoare la durabilitate au fost luate în considerare?  10 

 


