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I. Context 

 
 
În 2012, PNUD Moldova a lansat un program cu durata de trei ani „Susținerea 
Măsurilor de Promovare a Încrederii” (Programul SCBM), finanţat de Uniunea 
Europeană, cofinanţat şi implementat de PNUD Moldova. Obiectivul general al 

programului este de a spori încrederea între ambele maluri ale râului Nistru prin 
asigurarea dezvoltării socio-economice implicând autorităţile locale, organizaţiile 
societăţii civile, actorii privați, precum şi alţi actori comunitari .  
 
Alături de alte componente tematice, programul prevede acordarea sprijinului pentru 
implementarea a circa 40 de proiecte de dezvoltare comunitară din zona de 
securitate de pe malul drept şi din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, cu 
scopul de a îmbunătăţi accesul şi prestarea serviciilor publice esenţiale, precum şi 
pentru a promova consolidarea încrederii şi cooperarea pe ambele maluri ale râului 
Nistru.  
 
Proiectele se vor axa pe reabilitarea instituţiilor sociale cheie, cum sunt cele 
educaţionale şi medicale şi pe îmbunătăţirea infrastructurii comunitare critice. Fiecare 
proiect va avea ca scop promovarea contactelor inter-umane şi cooperării între cele 
două maluri ale Nistrului, pentru a consolida încrederea în rândul populaţiei, prin 
implicarea organizaţiilor şi experţilor de pe un mal în susţinerea comunităţilor de pe 
celălalt mal la identificarea, proiectarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare.  
 
Propunerile de proiect vor fi identificate şi elaborate într-un mod participativ prin 
implicarea comunităţilor locale, inclusiv cu participarea celor mai vulnerabile grupuri 
ale comunităţii. O atenţie deosebită va fi acordată necesităţilor distincte ale femeilor şi 
bărbaţilor. Cele mai bune proiecte vor fi identificate în baza unor proceduri 
transparente şi competitive de selectare. În vederea evaluării și selectării propunerilor 
de proiect, va fi constituit un Comitet de Selectare, aprobat prin decizia Consiliului de 
Coordonare a Programului SCBM. 
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați următoarea adresa web: 
http://www.undp.md/projects/Transnistria.shtml 

II. Părțile aplicante 

În conformitate cu conceptul proiectului, sunt invitate să participe la concurs 
comunitățile aflate în Zona de Securitate (ZS). Lista localităților din ZS, de pe malul 
drept al Nistrului, eligibile pentru concurs se anexează (a se vedea ANEXA nr.1) . 
Pregătirea și înaintarea propunerilor de proiect este asigurată de către autoritățile 
publice locale (APL) din comunitatea-țintă. Selectarea ideilor si elaborarea 
propunerilor de proiect se vor realiza, aplicându-se un mecanism comunitar 
transparent, inclusiv, participativ, care va asigura interiorizarea ulterioară a 
proiectului. Din partea unei  comunități-țintă poate fi înaintată doar o singură 
propunere de proiect. Autoritatea publică aplicantă, poate antrena în calitate de 
parteneri alți și actori comunitari (ONC-uri, instituții publice specializate, actori privați, 
alte comunități din zona de securitate și regiunea transnistreană, grupuri de inițiativă 
etc.). În cazul în care propunerea de proiect este realizată în parteneriat cu alți actori 
comunitari, partea aplicantă și responsabilă va fi APL-ul din comunitatea țintă, iar 

http://www.undp.md/projects/Transnistria.shtml
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responsabilitățile și contribuția fiecărui partener va fi clar descrisă în formularul de 
aplicare (Anexa nr. 1). 
 

 
III. Criterii de eligibilitate  
Pentru etapa de preselecție sunt propuse trei criterii cheie de eligibilitate: a) existența 
elementului de susținere a măsurilor de  încredere b) corespunderea cu domeniul 
tematic de lucru propus, c) încadrarea în limitele bugetare ale Programului SCBM. 
 
Pentru a spori gradul de interiorizare a proiectului, mobilizarea şi responsabilitatea 
comunităţii, precum şi durabilitatea investiţiilor, comunităţile solicitante sunt încurajate 
să susţină proiectul prin contribuţii proprii, ce vor fi gestionate de comunităţi.  

 
a) Existența elementului de susținere a măsurilor de încredere 
Propunerile de proiect vor include obligatoriu si vor elucida explicit modul în care 
activităţile realizate în cadrul proiectului vor contribui direct la promovarea și 

consolidarea încrederii între comunităţile de pe ambele maluri ale râului Nistru. În 
acest scop, propunerile de proiect trebuie sa reflecte atât calitativ cât și cantitativ 
impactul activităților de sporire a măsurilor de încredere. 
 

b) Domeniul tematic de lucru  
Proiectele se vor axa pe reabilitarea instituţiilor sociale cheie, precum cele 
educaţionale, de asistenţă socială, medicale, activități sportive, activități 
cultural – artistice, proiecte de îmbunătăţire a infrastructurii critice, cum ar fi reţelele 
de aprovizionare cu apă şi canalizare şi sistemele de gestionare a deşeurilor.   

 
c) Bugetul 
Pentru a asigura un impact tangibil, programul va oferi sprijin proiectelor de 
infrastructură de dimensiuni medii, care vor necesita un buget minim de 50.000 dolari 
SUA, dar nu vor depăşi 120.000 dolari SUA1.  

 
IV. Criterii de evaluare  
Sunt propuse şase criterii generale pentru selectarea propunerilor de proiect. Vor fi  
examinate pentru finanţare doar proiectele ce vor acumula minimum 11 puncte (adică 
cel puţin 50% din punctajul maxim).  
 
 

# CRITERII PUNCTAJ 

1. 

Relevanţa 
Este problema abordată și descrisă clar? 
În ce măsură problema reflectă necesităţile stringente ale comunităţii? 
Există o strategie/plan strategic de dezvoltare locală în comunitate? Dacă 
da, problema expusă este reflectată în planul strategic de dezvoltare? 
În ce măsură soluţiile propuse vor rezolva problema identificată? 
În ce măsură sunt reflectate necesităţile celor mai vulnerabile grupuri în 
propunerea de proiect? 

3 

                                                
1 Suma de 120 mii dolari SUA, reprezintă valoarea maxima a suportului financiar, la cota 0% TVA. 
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2. 

Rezultate şi impact 
Există impact direct şi rapid asupra grupurilor social vulnerabile ale populaţiei – 
copii, femei, vârstnici?  
Sunt rezultatele formulate conform abordării SMART (specifice, măsurabile, 
realizabile, realistice, fixate în timp)? 
În ce măsură rezultatele și impactul cuprind grupurile de beneficiari sub aspect 
cantitativ și calitativ? 
Există mijloace/date pentru măsurarea impactului? 
Ideea proiectului poate fi replicată în alte comunităţi de pe ambele maluri ale 
râului Nistru? 
Care este impactul asupra sporirii încrederii între comunităţile de pe ambele 
maluri ale Nistrului? 

4 

3. 
Gradul de fezabilitate 
Proiectul este realistic din punct de vedere tehnic, financiar, economic, 
social, ecologic? 

3 

4. 

Ponderea elementului de consolidare a încrederii  
În ce măsură activităţile realizate de proiect vor contribui la promovarea şi 
consolidarea încrederii între comunităţile de pe ambele maluri ale râului Nistru? 
În ce măsură infrastructura socială renovată va contribui la interacțiunea directă 
între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului? Cât de realistic/realizabil este 
descris elementul de sporire a încrederii? 

5 

5. 

Gradul de includere a principiilor de dezvoltare locală bazate 
pe transparenţă, incluziune şi abordare participativă în 
implementare  
În ce măsură proiectul se bazează pe implementare, monitorizare şi evaluare 
transparentă, incluzivă şi participativă, care vor asigura acceptarea proiectului de 
către toată comunitatea?  
În ce măsură proiectul oferă un impact egal sau avansat / preferenţial tuturor 
membrilor comunităţii, inclusiv grupurilor vulnerabile? 
În ce măsură proiectul va avea un efect pozitiv de incorporare a abordării bazate 
pe gen? 

3 

6. 

Durabilitate 
Există probleme cu referință la durabilitate/continuitate după finalizarea 
sprijinului financiar din partea Programului SCBM?  
În ce măsură va exista un spirit de „proprietate”(ownership) locală asupra 
rezultatelor proiectului?  
Care este ponderea contribuţiei comunităţii în propunerea de proiect?  

 4 

 TOTAL 22 

 

V. Procesul de selectare 
 
Procesul de înaintare și selectare a propunerilor de proiect va conține următoarele 
etape distincte: 
 
Prima etapă va consta din colectarea propunerilor de proiect din partea comunităţilor 
eligibile. Propunerile vor fi examinate de către echipa proiectului în baza criteriilor de 
eligibilitate expuse mai sus. 
 
Pentru etapa a doua, Comitetul de Selectare va evalua propunerile  de proiect 
preselectate în baza criteriilor de evaluare expuse în punctul IV şi va recomanda 
spre finanțare propunerile calificate către Consiliul de Coordonare al Programului 
SCBM.  
 
După selectarea proiectelor spre finanțare, Programul PNUD va fi responsabil de 
procesul de contractare a companiilor de proiectare și construcții. 
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VI. Condiții speciale 

 
Nu vor fi examinate propunerile incomplete (inclusiv anexele) sau completate de 
mâna, precum și proiectele ce nu asigură o finalitate în aspect de reabilitare a 
infrastructurii selectate. 
 
Proiectele privind aprovizionarea cu apă potabilă urmează a fi însoțite de actul 
Inspectoratului Ecologic de Stat privind calitatea apei. 
 
Nu vor fi acceptate proiectele privind aprovizionarea comunităților cu apă, în cazul în 
care în localitățile date nu există un sistem de epurare a apelor reziduale sau cel 
puțin un proiect tehnic elaborat  privind construcția unui sistem de epurare. 
 
VII. Data limită de prezentare a propunerilor de proiect 
 
Data limită de prezentare a propunerilor de proiect este 31 Ianuarie 2013, 16.00 ora 
locală. Dosarele pot fi prezentate direct la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 

1989, 131, Chişinău, MD-2012. 

În atenţia: Registry Office/SCBM Program Cu următorul titlu indicat pe dosarul de 
aplicare “SCBM/Proiecte de Infrastructură Socială II” 

Ofertele transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org și la fel 
vor  fi marcate:“SCBM/Proiecte de Infrastructură Socială II” 

Pentru informații suplimentare, va rugam sa-l contactați pe: Viorel Albu, Manager de 
Proiect (viorel.albu@undp.org) 


