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I. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

1.1 Eligibilitatea aplicanților 

1) Autoritățile publice locale de nivelul întâi. 

2) În cadrul concursului sunt considerate neeligibile următoarele categorii de 

aplicanți și parteneri: 

a) Entitățile ce nu au asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, precum și în cadrul 

altor proiecte cu finanțare externă (pe perioada ultimilor 3 ani);  

b) Entitățile ale căror conducător este subiectul unui litigiu aflat spre examinare în 

instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției; 

c) Entitățile ale cărui conducător are antecedente penale nestinse, legate de 

activitatea entității respective. 

3) Conformitatea eligibilității aplicanților și partenerilor va fi evaluată la etapa 

evaluării administrative. 

3.2 Eligibilitatea costurilor 

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

acest regulament. 

2) Costurile directe eligibile includ:  

a) costuri de elaborare a planurilor urbanistice generale. 

3) Costurile eligibile, trebuie:  

a) să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie în concordanță cu principiile 

unei bune gestiuni financiare, în special din punct de vedere al raporturilor cost-

beneficiu și cost rezultate;  

b) să fie transpuse în realitate în perioada de implementare a contractului cu 

referință la bunurile procurate, serviciile prestate, lucrările efectuate;  

c) să figureze în documentele contabile sau fiscale, să fie identificabile și 

verificabile, și justificate de originalele documentelor respective. 

4) Costuri neeligibile sunt considerate: 

a) sponsorizări individuale pentru participare la conferințe sau congrese;  

b) datorii sau rezerve pentru pierderi;  
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c) burse de studiu și/sau cursuri de specializare individuale;  

d) orice acțiune de natură comercială generatoare de profit imediat pentru 

aplicantul la finanțare sau pentru partenerii de proiect;  

e) credite părților terțe, amenzi și penalități - orice costuri realizate anterior de a fi 

fost semnat contractul (inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului);  

f) costuri pentru angajarea personalului responsabil de asigurarea implementării 

proiectului din partea beneficiarului;  

g) costuri pentru procurarea inventarului de uz gospodăresc, cheltuieli operaționale 

ale beneficiarilor;  
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1.3 Eligibilitatea proiectelor 

Măsura de finanțare Tipurile proiectelor 
Cost maxim 

eligibil, MDL 
Rezultate scontate Indicatori de produs Termen 

Domeniul de intervenție 1. „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale” 

Măsura 1.3  

 

„Elaborarea Planurilor 

Urbanistice Generale” 

- 1 mln. - - 12 luni 
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II. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

Acțiunea Termen de realizare 

Etapa 1: Lansarea concursului 

În baza deciziei Consiliului Național, autoritatea de elaborare a politicii de 

dezvoltare regională și entitatea de implementare a programelor și proiectelor de 

dezvoltare regională și locală, vor publica pe paginile web oficiale, anunțul 

privind inițierea concursului de selectare a proiectelor. 

21.03.2022 

Autoritatea de elaborare a politicii de dezvoltare regională și entitatea de 

implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală, vor 

asigura desfășurarea campaniilor de informare, inclusiv în format online dar și 

prin intermediul mijloacelor mass-media, în cadrul cărora vor fi prezentate 

informații relevante și detalii tehnice  ale apelului.  

22.03.2022 

- 

20.04.2022 
(30 zile calendaristice de la 

publicarea anunțului de lansare) 

Etapa 2. Depunerea cererilor de finanțare 

Depunerea cererilor de finanțare de către aplicanții care întrunesc condițiile de 

eligibilitate în cadrul concursului. 

22.03.2022 

- 

 20.04.2022 
(30 zile calendaristice de la 

publicarea anunțului de lansare) 

Etapa 3. Evaluarea administrativă a cererilor de finanțare 

Pentru proiectele eligibile conform măsuri de finanțare 1.3 „Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale” 

Entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională 

și locală vor asigura prezentarea dosarelor depuse în adresa autorității de 

elaborare a politicii de dezvoltare regională, subdiviziunii responsabile pentru 

domeniul urbanismului. 

21.04.2022 

- 

26.04.2022 
(6 zile calendaristice de la 

termenul-limită de depunere a 

cererilor) 

Examinarea și avizarea cererilor de finanțare de către subdiviziunea responsabilă 

pentru domeniul urbanismului din cadrul autorității publice centrale cu 

competențe în domeniul urbanismului, inclusiv transmiterea rezultatelor către 

entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și 

locală. 

27.04.2022 

- 

 10.05.2022 

(14 zile calendaristice de la 

prezentarea dosarelor pentru 

avizare) 

În baza avizelor emise de către subdiviziunea responsabilă pentru domeniul 

urbanismului, este elaborat Procesul verbal al evaluării administrative de către 

entitatea de implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare regională și 

locală și transmiterea către Comisia de evaluare tehnică. 

 11.05.2022 

- 

13.05.2022 
(3 zile calendaristice de la 

avizare) 

Etapa 4. Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare 

Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare.  16.05.2022 

- 

27.05.2022 
(12 zile calendaristice de la 

recepția dosarelor) 

Elaborarea raportului privind rezultatele evaluării tehnice și prezentarea în 

adresa autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională pentru 

elaborarea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia 

pentru avizare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și 

Locale și ulterior spre aprobare prin hotărâre de Guvern. 

30.05.2022 

- 

03.06.2022 
(5 zile calendaristice de la 

evaluarea tehnică) 

Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la 

aprobarea Anexei la Documentul Unic de Program. 

06.03.2022 

- 

24.06.2022 
 (19 zile calendaristice după 

avizarea de CNCDRL) 
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III. CONDIȚIILE DE DEPUNERE A CERERII DE FINANȚARE 

3.1 Depunerea cererilor de finanțare se realizează în următoarele condiții: 

1) aplicanții vor utiliza doar formularele anexate la prezentul regulament; 

2) toate documentele aferente cererilor de finanțare vor fi completate, preferențial, în 

limba română; 

3) documentele completate manual vor fi respinse; 

4) aplicanții pot depune un singur proiect per domeniu de intervenție; 

5) în cazul în care informațiile prezentate nu sunt suficient de clare, Comisia de 

evaluare este în drept să solicite informații suplimentare, ce urmează a fi prezentate în 

termen de maxim 3 zile de la data recepționării solicitării. Nerespectarea termenului impus 

creează premise de respingere a cererii de finanțare de către Comisie; 

3.2 Conținutul dosarul cererii de finanțare va include: 

1) Formularul Cererii de finanțare (Formularul 2); 

2) Bugetul proiectului (Formularul 3); 

3) Declarația aplicantului (Formularul 4); 

4) Tabelul de Verificare (Formularul 5); 

 

IV. DEPUNEREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

4.1 Dosarul cererii de finanțare se depune la sediul agențiilor de dezvoltare 

regională la care se arondează aplicantul, la următoarele adrese: 

1) Adresele agențiilor de dezvoltare regională: 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Republica Moldova, MD-3100 

Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A 

Tel./Fax 231 6 19 80 

E-mail: adrnord@adrnord.gov.md 

www.adrnord.md 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Republica Moldova, MD-6801 

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Tel./Fax 268 2 26 92 

e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md 

www.adrcentru.md 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Republica Moldova, MD-4101 

Or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12 

Tel./Fax: 241 2 62 86 

E-mail: adrsud@adrsud.gov.md 

www.adrsud.md 

 

Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia 

Republica Moldova, MD-3800 

Or. Comrat, str. Pobeda, 50 

Tel./Fax: 298 2 26 93 

E-mail: adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md 

www.adrgagauzia.md 

 

 

2) dosarele depuse înafara termenului de depunere indicat în anunțul concursului nu 

vor fi examinate; 

mailto:adrnord@adrnord.gov.md
http://www.adrnord.md/
mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
http://www.adrcentru.md/
mailto:adrsud@adrsud.gov.md
http://www.adrsud.md/
mailto:adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
http://www.adrgagauzia.md/
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3) dosarele depuse vor fi înregistrate într-un registru, iar aplicantului îi va fi 

eliberată confirmarea recepționării dosarului; 

4) dosarul de aplicare va fi printat pe suport de hârtie, în două exemplare și va fi 

depus într-un plic sigilat, antetul căruia va conține: numărul de referință al apelului (ediția 

martie 2022), titlul cererii de finanțare (denumirea proiectului); denumirea domeniului de 

intervenție și a măsurii; localizarea proiectului (raion, oraș, comună, sat); numele și adresa 

completă a solicitantului, precum și inscripția ”Va fi deschis doar în cadrul sesiunii de 

deschidere”.  
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D O S A R U L 

de aplicare la Concursul de propuneri de proiecte de dezvoltare locală 

pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 

Măsura 1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale 
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Formularul 2 

(pentru măsura 1.3) 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE  

 

 

 

 

 

Titlul proiectului   

Domeniul de intervenție  

Măsura  

 

 

Dosarul nr. ______ ( nr. se acordă de 

către ADR /ANDRL) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiți şi să completați acest formular cu atenție şi în conformitate cu Regulament 

privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluare și aprobarea programelor și proiectelor 

în domeniul dezvoltării locale, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

și Locală 

 Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  proiectului propus. 
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CERERE DE FINANŢARE 

1. DATE GENERALE 

Denumirea Aplicantului Includeți denumirea completă a aplicantului , inclusiv acronimul (dacă există). 

Adresa juridică a 

Aplicantului 

Indicați adresa juridică a sediului autorității administrației publice 

Codul fiscal Indicați codul fiscal al aplicantului 

Rechizitele  Indicați datele conturilor trezoreriale 

Datele de contact ale 

aplicantului 

Adresă juridică, telefon, fax, e-mail, pagină web 

Numele, prenumele, 

datele de contact ale 

Primarului  

Inclusiv adresa de e-mail, nr. de telefon 

 

2. SUMAR 

Obiectivele proiectului Obiectivul general 

Obiectivele specifice 

Grupul/ Grupurile-țintă
1
  

Beneficiarii finali
2
 Indicați numărul populației din localitatea/ localitățile în care se va implementa proiectul în 

conformitate cu datele ultimului recensământ al populației efectuat de Biroul Național de 

Statistică 

Rezultatele scontate Indicați rezultatele obținute pe termen mediu produse de acțiunile proiectului în vederea atingerii 

obiectivului propus. Proiectele trebuie să includă cel puțin unul dintre rezultatele indicate în 

Regulament dar pot include și alte rezultate relevante. 

Produsele proiectului  Indicați livrabilele rezultate imediate produse de acțiunile proiectului. Proiectele trebuie să 

includă cel puțin unul dintre indicatorii de produs menționați în Regulament dar pot include și 

alți indicatori relevanți proiectului 

Activitățile principale Specificați principalele acțiuni desfășurate în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivului 

propus. 

Localizarea proiectului:  

Specificați denumirea localității și dacă activitățile vor fi realizate la nivel de una sau mai multe 

localități. 

 

 

Indicați, dacă în localitatea/localitățile, pentru care aplicați, se implementează și alte proiecte 

                                                           
1 „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate  în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia. 

2 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății 

cât și al sectorului. 
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finanțate din alte fonduri naționale 

Durata proiectului Nr. de luni 

Indicați perioada propusă implementării proiectului, estimând perioada de inițiere și finalizare a 

acestuia 

Bugetul proiectului, 

inclusiv: 

Indicați costul total de implementare a proiectului, luând în considerație doar costurile eligibile 

conform regulamentului 

Suma solicitată de la 

FNDRL 

 

Contribuția Aplicantului  Indicați suma cofinanțării proiectului, luând în considerație condițiile de finanțare enunțate în 

regulament. În cazul în care în proiectul este implementat în parteneriat, la suma totală a 

cofinanțații, prezentați detalierea și cota de finanțare alocată per partener, inclusiv deciziile 

consiliului local cu privire la cofinanțarea proiectului. 

Unitate de Implementare Indicați membrii echipei de implementare a proiectului. Pentru fiecare membru al echipei 

indicați numele, experiența, funcția în cadrul proiectului, responsabilități în cadrul proiectului, 

implicarea în proiect (%). Anexați CV-ul fiecărui membru al echipei. 

3. CONŢINUTUL-CADRU AL TEMEI-PROGRAM PENTRU ELABORAREA 

DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI3 

Denumirea lucrări la acest compartiment se specifică: adresa, denumirea obiectivului pentru proiectare, studiu etc; 

fundamentarea pentru elaborarea temei – program (scrisoare, contract, decizie etc.) 

Beneficiar se specifică denumirea completă și adresa juridică a beneficiarului 

Necesitatea lucrării se listează problemele existente în teritoriu: (condițiile ecologice, social-economice, situația 

demografică, dezvoltarea infrastructurii de producție, sociale, edilitare și de transport, protecția 

patrimoniului construit și natural etc), care determină necesitatea elaborării lucrării, efectuarea 

unor studii profunde suplimentare sau speciale 

Scopul lucrării, 

conținutul, etapele și 

termenele de realizare 

- se specifică obiectivele incluse pentru elaborare, domeniul de utilizare, efectele sociale şi 

economice scontate și nomenclatorul de lucrări inclus în fiecare etapă (piese scrise şi desenate, 

scările planșelor principale). 

Pregătirea datelor 

inițiale 

se specifică procedura de consultare a populației și responsabilii de culegerea și sistematizarea 

datelor inițiale, executarea studiilor și prospecțiunilor, utilizarea hărților și materialelor 

topografice 

Modul de elaborare a 

lucrării - 

se concretizează procedura de conlucrare la fiecare etapă cu beneficiarul, de consultare a 

populației în procesul de elaborare și aprobare a lucrării, organismele teritoriale emitente de 

avize. Se specifică lucrările care pot fi executate de subantreprenori. 

Alte date și cerințe se evidențiază istoricul obiectivului, indicațiile privind lucrările suplimentare, măsurile de 

protecție civilă, derogări, completări, abaterile de la cerințe prezentelor Instrucțiuni, de la 

componența și conținutul secțiunilor de fundamentare a proiectului. 

Valorificarea lucrării se determină modalitatea controlului de autor asupra realizării, domeniile de utilizare. 

Avizarea, expertizarea și 

aprobarea 

se reflectă procedura de expertizare și aprobare și lista organismelor emitente de avize prealabile 

și generale. 

                                                           
3
 Conținutul compartimentul 3 din Formularul 2 se completează conform rigorilor expuse în NCM B.01.02:2016 

Sistematizarea teritoriului si localităților Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și 

aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului 
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Termenele de realizare și 

costul lucrării 

se specifică termenele de realizare a fiecărei etape, valoarea estimativă a lucrărilor specificate în 

tema-program 
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Formularul 3 

Bugetul proiectului 

Notă: Acest model de buget poate fi adaptat în funcție de activitățile proiectului. Puteți adăuga sau exclude categorii de cheltuieli în conformitate cu necesitățile bugetare 

ale proiectului. Vă recomandăm să organizați bugetul și să arătați cheltuielile pe activități. 

Denumirea Aplicantului:   

Denumirea Proiectului:   

Bugetul proiectului pe activități 

Activități Cheltuieli Unități 
Număr de 

unități 

Cost unitar 

(în lei) 

Costuri (în 

lei) 

Pondere în total 

buget (%) 

Perioada de 

implementare 

        

        

Bugetul proiectului pe categorii de costuri 

Cheltuieli Unitate 
Număr de 

unități 

Cost unitar (în 

lei) 

Costuri 

(în lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDRL Contribuția proprie Alte surse 

1. Servicii         

1.1        

1.2        

…        

         

Total costuri ale 

proiectului 
       

Nota explicativă a bugetului: 

1. Servicii. La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziționate pe parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de 

elaborare a Planului Urbanistic General, servicii de consultanță.  
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Formular 4 

DECLARAŢIA APLICANTULUI 

 

Subsemnatul ….................., în calitate de reprezentant legal al ….................. (completați cu denumirea 

entității, instituției aplicante), aplicant de finanțare pentru proiectul ….................. (completați cu titlul 

proiectului) pentru care am depus prezenta Cerere de finanțare, 

1. Declar pe propria răspundere: 

 Nu sunt subiect al unui litigiu aflat spre examinare în instanțe judecătorești ce ține de obiectul investiției și 

nu am antecedente penale nestinse; 

 Entitatea pe care o reprezint a asigurat durabilitatea proiectelor finanțate anterior din Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională și Locală, precum și în cadrul altor proiecte cu finanțare externă (pe perioada 

ultimilor 3 ani). 

2. Mă angajez în calitate de reprezentant legal să: 

 Asigur contribuția proprie, după caz, asumată pentru implementarea proiectului, 

 Finanțez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului, 

 Prezint, până la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în cadrul consiliului local și să 

asigur transferul contribuției la contul autorității contractante, în conformitate cu ultimul buget rezultat în 

urma evaluării tehnice și financiare, inclusiv în care vor fi menționate sumele ce implică contribuția 

aplicantului la cheltuieli eligibile și neeligibile aferente proiectului. 

 Mențin proprietatea facilităților construite / modernizate / extinse (unde este cazul), a bunurilor 

achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare și să nu înstrăinez bunurile formate din 

costurile investiționale ale proiectului finanțat din sursele Fondul Național, prevăzute în contractul de 

finanțare, pe o perioadă de cel puțin ani de la efectuarea plății finale. 

 În cazul în care proiectul va primi finanțare din Fondul Național pentru investiții în infrastructură, pe 

termenul de 5 ani nu trebuie să:  

 Va fi prezentată decizia consiliului local de a asigura activitatea pentru care a fost construit / 

reconstruit bunul, pentru o perioadă de minim zece ani;  

 să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj 

nejustificat unui terț;  

 să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și 

care ar determina subminarea obiectivelor proiectului fără aprobarea finanțatorului. 

 Respect, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației naționale în domeniul 

dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen. 

 Să asigur accesibilizarea cu infrastructură corespunzătoare (căi de acces, alei, drumuri) a spațiului obiect al 

proiectului, prin menționarea în cerințele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 

tehnic, cu respectarea prevederilor naționale aplicabile.  

 Să nu-mi suspend voit activitatea economică și să nu determin prin acțiuni starea de faliment sau comitere 

de fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor publice (în cazul entităților de drept 

privat). 

Reprezentant legal  

Entitatea  

Funcția  

Semnătura  

Data și locul  
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Formularul 5 

Tabelul de verificare 

Înainte de a prezenta propunerea dumneavoastră, verificați dacă fiecare componentă este completă şi dacă 

aceasta corespunde criteriilor indicate: 

Criteriu 

Trebuie să fie 

completat de către 

aplicant 

Trebuie să fie 

completat de către 

entitatea care 

primește proiectele 

Da Nu Da Nu 

1.   A fost respectat termenul limită de depunere a cererii 

de   finanțare? 

    

2.    A fost utilizat formularul Cererii de Finanțare indicat 

în anunțul concursului?  

    

3.    Cererea de finanțare este completată în limba indicată 

în  Regulament? 

    

4.   Cererea de Finanțare a fost depusă în 2 copii printate?     

5.  Bugetul şi nota explicativă sunt prezentate în formatul 

solicitat, estimat în lei şi sunt anexate? 

    

6.   Perioada de implementare a proiectului respectă 

durata indicată în criteriile specifice? 

    

 

 

 

 

 


