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Spre un sat prosper 

Concursul propunerilor de proiect 

pentru susţinerea dezvoltării rurale la nivel local, din numele... (denumirea 

GAL), pe teritoriul... (teritoriul GAL, a se enumera toate satele)  

 

Acest concurs al propunerilor de proiect este anunțat de GAL ..., care beneficiază de fonduri pentru 

proiecte de dezvoltare rurală ca parte a programului LEADER „Susținerea agriculturii și dezvoltării 

rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia (SARD)”, finanţat de Uniunea Europeană și implementat de 

PNUD Moldova (2016-2018). Contract privind acordarea grantului PNUD nr. …………….. 

 

1. Informaţii de bază 

LEADER este o metodă și un instrument de program creat în Europa în anul 1991 pentru a sprijini 

intervenţiile de dezvoltare rurală la nivel local întru reinventarea zonelor rurale și crearea locurilor de 

muncă la nivel local. Din 2013, metoda LEADER, intitulată „Dezvoltarea locală condusă de 

comunităţi” (CLLD), a fost extinsă și în zonele de coastă, urbane și rurale. Cu asistența UE și a 

programelor de sponsorizare, această metodă este implementată atât în ţările aflate în perioada de 

pre-aderare la UE, cât și în ţările învecinate. Principalii actori ai tuturor iniţiativelor de dezvoltare 

locală LEADER/CLLD sunt așa-numitele Grupuri de acţiune locală (GAL), formate dintr-un număr de 

parteneri locali după principiul „de jos în sus”. GAL-urile sunt responsabile de gestionarea dezvoltării 

locale și includ reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului de afaceri și ai societăţii civile. GAL-

urile iau decizii cu privire la delimitarea teritorială a activităţilor lor, încheie parteneriate oficiale, 

pregătesc și convin asupra strategiilor locale integrate de dezvoltare rurală, identifică și 

implementează acțiuni de dezvoltare locală. Metoda LEADER are la bază principii specifice: „acţiune la 

nivel local” pe teritoriul său, „de jos în sus” și cu participarea tuturor partenerilor; „accent pe 

dezvoltarea integrată, durabilitate și incluziune”. Procesele de dezvoltare sunt gestionate la nivel 

local, iar relaționarea și cooperarea asigură tuturor participanţilor beneficii reciproce de pe urma 

experienţei.  
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Componentele de bază ale programului „Susţinerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și 

raionul Taraclia (SARD)”, realizate într-un mod armonios și interconectat, vizează consolidarea 

comunităţilor locale, dezvoltarea antreprenoriatului local și a ÎMM-urilor, încurajarea investițiilor 

pentru renovarea obiectivelor de infrastructură de dimensiuni reduse și promovarea cooperării 

intercomunitare. Implementarea metodei LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă 

„Legăturile dintre acţiunile pentru dezvoltarea economiei rurale”) și a metodei CLLD (a se vedea mai 

sus) reprezintă o componentă inovatoare și transversală.  

 

Implementarea măsurii SARD LEADER a început cu o campanie de sensibilizare menită să mobilizeze 

partenerii locali din regiunile vizate. Drept rezultat, au fost stabilite opt parteneriate de dezvoltare 

rurală locală, care acoperă o mare parte din zonele rurale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, precum 

și primăriile rurale din raioanele învecinate. Conform principiilor LEADER, toate cele opt grupuri de 

acţiune locală, inclusiv GAL ..., și-au oficializat Grupurile de acțiune locală (GAL-uri), fiind primele 

organizaţii emblematice de acest gen în Republica Moldova. Acestea şi-au aprobat planurile strategice 

de acţiuni pe termen de 5 ani, care includ activităţi economice, sociale, culturale și de mediu.  

 

2. Scopurile şi obiectivele concursului  

Scopul principal al acestui concurs de propuneri de proiect este de a susţine iniţiativele de dezvoltarea 

rurală la nivel local, desfăşurate de activiştii locali pe teritoriul GAL ..., și anume sub forma unei 

contribuţii financiare pentru implementarea primelor proiecte locale pe baza planului strategic de 

acţiuni aprobat de GAL...  

În baza planului de acţiuni pentru primul an, GAL susţine proiectele locale destinate implementării 

următoarelor măsuri de dezvoltare: 

- …………….. 

- ……………… 
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3. Admiterea la concurs: 

La concurs pot să-și depună propunerile de proiect următorii potenţiali beneficiari:  

- Organizaţiile din sectorul public, organizaţiile societăţii civile, organizaţiile neguvernamentale 

și întreprinderile care au o adresă juridică pe teritoriul GAL ... 

- Persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL ... 

- Organizaţiile regionale sau naţionale (organizaţii din sectorul public, OSC-uri, ONG-uri și 

întreprinderi) care au o subdiviziune pe teritoriul GAL ...  

Propunerea de proiect trebuie să fie semnată de reprezentantul oficial al organizaţiei, iar în cazul unei 

persoane fizice – de persoana respectivă.  

Vă rugăm să rețineți că la concurs nu vor fi admise proiectele ale căror cheltuieli sunt acoperite de 

către un alt donator/alți donatori (nu este permisă finanţarea dublă).  

Propunerile care nu îndeplinesc aceste criterii nu vor fi eligibile pentru finanţare.  

 

4. Finanţarea 

GAL ... va oferi asistenţă proiectelor în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2018. Fondurile disponibile 

în mărime de ......dolari SUA vor fi alocate pentru cel puţin ... proiecte. O condiţie obligatorie o 

reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului, aceasta fiind de ….% din bugetul proiectului în cazul 

organizaţiilor din sectorul public, OSC-urilor și ONG-urilor, și de ….% în cazul întreprinderilor. 

Contribuţia proprie poate fi acordată în numerar și/sau în natură. Detaliile privind contribuția în natură 

trebuie indicate în Formularul de propunere de proiect (a se vedea anexa). Fondurile de proiect aprobate 

trebuie să fie prevăzute pentru implementarea următoarelor măsuri de dezvoltare și acoperirea 

următoarelor cheltuieli: 

 

Măsuri de dezvoltare 
care necesită susținere  

Acțiuni admisibile în 
cadrul proiectului local 
(?) 

Valoarea maximă a 
finanțării admisibile 
pentru această măsură 
de dezvoltare  

Costuri admisibile 

    

    

    

Total $  
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5. Durata proiectului 

Termenul de implementare a proiectului este de 6 luni, fără posibilitatea de a fi prelungit. Proiectul de 

raport final trebuie să fie prezentat către GAL… până la 8 octombrie 2018. Structura subordonată a 

GAL …. va servi drept punct de contact pentru beneficiarii locali care au semnat contracte.  

 

6. Procedura de examinare a propunerilor de proiect 

Propunerile de proiect vor fi evaluate de Comitetul de selecţie (CS) al GAL ..., alcătuit din cinci (?) 

membri aleşi ai GAL, iar structura subordonată a GAL ... va îndeplini funcţia de secretariat. La 

recomandarea CS și după acordul Consiliului GAL, propunerile de proiect vor fi transmise la biroul 

programului SARD pentru aprobare finală. Propunerile de proiect trebuie să îndeplinească criteriile de 

eligibilitate și prezentare, expuse în prezentul anunţ privind concursul propunerilor de proiect. 

Propunerile de proiect care nu vor întruni criteriile specificate nu vor fi supuse evaluării suplimentare 

și nu vor beneficia de finanțare. Propunerile depuse vor fi evaluate în funcţie de actualitatea lor, 

rezultatele și impactul aşteptat, fezabilitatea, durabilitatea și conformitatea cu principiile dezvoltării 

locale. 

Criterii generale de evaluare a propunerilor de proiect (ponderea în evaluarea totală – 40%) 

- Cât de clar a fost descrisă esența proiectului propus? Au fost stabilite clar sarcinile acestuia? 

- Este posibilă implementarea cu succes a planului de acțiuni specificat într-o perioadă de 6 luni? 

- Au fost clar indicate rezultatele intangibile ale proiectului (beneficiile), impactul și rezultatele 

directe ale acestuia? 

- Corespunde propunerea de proiect cu principiile LEADER/CLLD și principalele criterii 

transversale (participarea egală a bărbaţilor și a femeilor, durabilitatea și incluziunea)? 

 

Criterii de evaluare a impactului proiectului (ponderea în evaluarea totală – 30%) 

Rezultate şi impact – Impactul direct, rapid și amplu asupra populației, rezultate clare și măsurabile, 
potențialul de a fi reprodus și în alte părți  

Fezabilitate – Caracteristicile tehnice, financiare, sociale și de mediu ale măsurilor planificate și 
pregătirea instituțională  

Durabilitate – Capacitatea beneficiarilor de a menţine rezultatele, continuitatea dovedită a proiectului 
după încheierea sponsorizării și contribuţia populaţiei locale  
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Criterii de evaluare a actualității propunerii de proiect în contextul Planului strategic de acțiuni al 

GAL, aprobat printr-o decizie comună, confirmat de Programul SARD (ponderea în evaluarea totală – 

30%): 

- Corespunderea cu rezultatele evaluării locale și analizei SWOT, care sunt incluse în Planul 

strategic de acțiuni (dacă acest proiect corespunde necesităților locale)  

- Corespunderea cu misiunea și viziunea GAL  

- Corespunderea cu cel puțin unul din obiectivele strategice  

- Corespunderea cu cel puțin una din prioritățile strategice 

- Corespunderea cu planul anual de lucru al GAL, prezentat către și aprobat de Programul SARD 

- Corespunderea proiectului de buget cu măsurile prevăzute în plan și cu direcțiile de activitate  

- Caracterul inovator și multidimensional al proiectului  

 

7. Rezultatele financiare și raportarea intermediară  

GAL .... acordă un avans beneficiarului, cu care a fost semnat contractul, în proporție de 30% din suma 

convenită a contractului. Beneficiarul trebuie să prezinte structurii subordonate a GAL rapoarte 

privind activitățile realizate conform următoarelor termene de raportare: până la 31 mai 2018; până la 

31 iulie 2018; și până la 7 octombrie 2018 (proiectul de raport final). Dacă proiectul va fi implementat 

mai devreme de termen, raportul va putea fi prezentat înaintea termenului stabilit.Plățile vor fi 

efectuate de structura subordonată a GAL după aprobarea rapoartelor, în trei tranșe: 30-30% după 

aprobarea primului și celui de-al doilea raport, iar 10% – după aprobarea raportului final. 

 

8. Cerințe privind prezentarea propunerilor de proiect 

Propunerile de prezentate către GAL pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală trebuie să 

conțină următoarele:  

- Formularul de propunere de proiect completat și semnat  

- Documentația tehnică privind implementarea proiectului respectiv, inclusiv detaliile de mai 

jos(?): 

……… 

……… 

……… 
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- Copia actului juridic de constituire a organizației sau copia actului de identitate, în caz dacă 

solicitantul este o persoană fizică  

- Bugetul detaliat al proiectului. 

 

Celelalte documente necesare vor fi solicitate de la beneficiar înainte de semnarea contractului.  

 

9. Depunerea propunerilor de proiect 

Propunerile de proiect pot fi prezentate în mod electronic sau pe suport de hârtie direct la oficiul 

GAL.... În cazuri excepționale și justificate pot fi primite și propunerile scrise de mână. Termenul limită 

pentru prezentarea propunerilor – 5 martie 2018, ora locală 23:59:59. Dacă aveți întrebări sau aveți 

nevoie de clarificări, vă rugăm să vă adresați la structura subordonată a GAL.... 

 

10. Informații privind formele următoare de susținere nefinanciară a GAL .... în contextul 

implementării proiectelor finanțate  

Structura subordonată a GAL va oferi sprijin sub formă de experți, instruiri, mentorat și coaching 

pentru beneficiari, întru a finaliza cu succes proiectele confirmate.  
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Spre un sat prosper  

Formular de propunere 

Pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare rurală la nivel local, din 

numele... (denumirea GAL), pe teritoriul... (teritoriul GAL, enumerați 

toate satele) 

 

1. Datele solicitanților 

Denumirea oficială a 
solicitantului: 

 

 

Satele, comunele implicate în 
activitatea organizației / 
persoanei pe teritoriul GAL...: 

 

Persoana de contact și datele de 
contact ale acesteia: 

 

 

Adresa oficială a solicitantului:  

 

Numele și funcția 
reprezentantului juridic al 
solicitantului: 

 

Date de contact:  

 

Numărul de înregistrare al 
solicitantului (dacă există): 

 

 

Codul fiscal al solicitantului 
(dacă există): 
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2. Planul de implementare și bugetul  

Denumirea 
proiectului planificat 

 

Descrierea succintă a 
proiectului planificat 
(apr. jumătate de 
pagină A4) 

 
 
 

Conformitatea cu 
Planul de acțiuni al 
GAL ..... 

 

Acțiuni principale cu o descriere scurtă a 
termenului de implementare a fiecărei 
acțiuni  
 

Contribuția 
financiară 
necesară a GAL  

Contribuția proprie 

Contribuția 
financiară 

Contribuția în 
natură 

 
 
 

   

   

   
 

 
 
 

   

   

   
 

 
 
 
 

   

   

   

   

    

   

   

   

Suma:    

SUMA totală:  
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3. Rezultatele scontate ale proiectului  

Descrierea rezultatelor intermediare ale proiectului (max. 3 
conform termenului de raportare) 
Detalii privind acțiunile planificate în cadrul proiectului 

Rezultate scontate concrete 

(outputs) 

  

  

  

  

Impactul scontat (outcome) al 

proiectului (1/4 de pagină) 

 

 

4. Analiza riscurilor 

Riscuri potențiale aferente activităților planificate și implementării 
proiectului  

Soluții propuse 
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5. Documente prezentate (listă de verificare) 

Titlul documentului +/- 

 

Formularul de propunere de proiect completat și semnat  
 

 

Copia actului de constituire a organizației sau copia actului de identitate a solicitantului   

Bugetul detaliat al proiectului  

Documentația tehnică corespunzătoare, care specifică conținutul proiectului, indicată în 
Formularul de propunere de proiect  

 

 

 

Datele de contact ale GAL .... 

Adresă: 

Cod poștal: 

E-mail: 

Numele și numărul de telefon al managerilor GAL  

 


