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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2019: „MODENIZAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA″ 

EUROPEAID – PROGRAMUL UMANITAR AL UE 
INSTRUMENTUL EUROPEAN PENTRU VECINĂTATE 

REFERINȚĂ: EuropeAid/164385/DD/ACT 

DOMENII: cooperare la nivel local, gestiune publică, guvernanță locală, afaceri sociale, ocupare, dezvoltare rurală, etc. 

 

BUGET 

DISPONIBIL 
TERMENUL-LIMITĂ DE 

DEPUNERE 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
1.000.000€ 

maximum 90% 
cofinanțare 

 
17 iunie 2019 pentru 

prima etapă, cea a notei 
de concept 

(ora 16:00 la Bruxelles)  
 

 
entităţi legal constituite, organizaţii ale societăţii 
civile (CSO), asociaţii de IMM-uri, organizaţii de 
afaceri implicate în regenerare economică, 
întreprinderi sociale, etc. 

 
state membre ale UE și Republica 
Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, cu un PIB pe cap de locuitor de 2.289$, 
potrivit datelor ultimului recensământului. Din punct de vedere istoric, condițiile de trai din 
zonele rurale ale Republicii Moldova au fost mai rele decât în localitățile urbane. Salariile 
scăzute și numărul redus de locuri de muncă din orașele mici și din zonele rurale au 
stimulat migrația internă din regiuni către municipiul Chișinău (aproximativ 6,2% pe an) și 
migrația externă (aproximativ 2.500 de persoane părăsesc permanent Moldova în fiecare 
an). Regiunile de dezvoltare pierd anual între 2,2% și 2,5% din populația lor. 

Creșterea economică susținută și reformele sistemului de protecție socială au contribuit la 
reducerea sărăciei, însă, în 2014, aproximativ 11,4% din populație a fost estimată că 
trăiește sub pragul sărăciei absolute. Salariul mediu lunar în 2018 a fost estimat la 351€. 
Sărăcia absolută și relativă este deosebit de acută în rândul populației rurale, mai ales în 
rândul bătrânilor care trăiesc singuri, și al familiilor mai numeroase (5+) din zonele urbane. 

După cum recunoaște „Strategia europeană comună de cooperare pentru dezvoltare”, 
condițiile de viață în orașe și zonele rurale rămân o problemă majoră, iar Rep. Moldova are 
din ce în ce mai mare nevoie de noi motoare pentru dezvoltarea socio-economică care să 
combine expansiunea economică cu incluziunea socială și coeziunea. Există o nevoie 
puternică de a spori oportunitățile de angajare care sunt atractive pentru femei și tineri 
pentru a găsi locuri de muncă la nivel local. Transformarea socială și economică a orașelor 
mici și a zonelor rurale este, de asemenea, necesară pentru a spori încrederea între 
cetățeni, funcționarii locali ai statului, pentru a revigora perspectivele pentru viitor și pentru 
a atrage potențiali investitori naționali și străini. 

Implementarea iniţiativei LEADER în Rep. Moldova a demarat în 2015/2016 cu implicarea 
diverșilor parteneri și cu sprijinul mai multor donatori, inclusiv programul finanțat de UE 
"SARD" în sudul țării, respectiv Pro Cooperare Regională și HEKS în nord. Primele Grupuri 
de Acțiune Locală din Moldova au fost lansate în 2017/2018; există acum mai mult de 30 
de GAL-uri, acestea acoperind aproximativ 30% din zonele rurale moldovenești. 

 

 
Informații suplimentare: 
 
- Acţiunile trebuie să se 
desfăşoare numai pe teritoriul 
Republicii Moldova. 
 
- Proiectele se implementează pe 
o perioadă de minimum 24 şi 
maximum 28 de luni. 
 
-  Propunerile trebuie redactate în 
limba engleză. 
 
- Proiectul poate fi implementat 
fie de către solicitantul care 
depune aplicaţia, în mod 
individual, sau de către un 
consorţiu format din mai mulţi 
parteneri. 
 
- Depunerea aplicației online prin 
PROSPECT este obligatorie 
pentru această cerere de 
propuneri (a se vedea secțiunea 
2.2.2 din ghidul beneficiarului). În 
PROSPECT toate datele și orele 
sunt exprimate în ora Bruxelles-
ului. Solicitanții ar trebui să rețină, 
de asemenea,  că sprijinul IT este 
deschis de luni până vineri între 
orele 08:30 și 18:30 ora 
Bruxelles-ului (cu excepția 
sărbătorilor legale). Pentru a 

Context general: 

http://www.uncjr.ro/
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/40533/european-joint-development-cooperation-strategy-joint-programming-document-republic-moldova_en
https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en
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Obiective: 
* să contribuie la îmbunătățirea calității condițiilor de trai din mediul rural pentru o 
dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii în Republica Moldova; 
* să crească atractivitatea zonelor rurale prin modernizarea orientată a facilităților sociale și 
culturale. 
 
Priorităţi: 
* asigurarea integrării sociale și economice a grupurilor dezavantajate și marginalizate; 
* modernizarea și întreținerea spațiilor publice, inclusiv a siturilor naturale și a patrimoniului 
cultural; 
* dezvoltarea activităților sociale în zonele rurale (inclusiv petrecerea timpului liber și 
sportul); 
* furnizarea de servicii sociale de interes public. 

 
Printre activitățile care se pot organiza: 
* activități legate de crearea de locuri de muncă și prioritizarea persoanelor din categoriile 
dezavantajate ale populației; 
* promovarea posibilităților de angajare a persoanelor din categoriile dezavantajate ale 
populației prin furnizarea de servicii de mediere a muncii, informare și consiliere 
profesională, îndrumare și formare profesională, consiliere și asistență în demararea unei 
activități antreprenoriale; 
* modernizarea, amenajarea teritoriului și întreținerea spațiilor publice, inclusiv a siturilor 
naturale și a patrimoniului cultural, promovarea activităților de protecție a patrimoniului 
național; 
* promovarea activităților de protecție a mediului, inclusiv gestionarea deșeurilor; 
* timp liber, evenimente culturale; 
* activități sportive; 
* asigurarea și dezvoltarea serviciilor sociale, precum și asigurarea sustenabilității 
financiare pentru dezvoltarea și extinderea serviciilor sociale; 
* activități axate pe punerea în aplicare a proiectelor în cadrul strategiilor LEADER de 
dezvoltare locală, inclusiv sprijinirea funcționării eficiente a grupurilor de acțiune locală; 
* desfășurarea de activități în domeniul dezvoltării comunitare; 
* activități axate pe întreprinderile sociale care conectează potențialii lucrători cu formarea 
și locurile de muncă în industriile în creștere, cum ar fi agricultura, moda, tehnologia, 
externalizarea proceselor de afaceri și îngrijirea sănătății. 
 
 
 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1556867794368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet
=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=
15&page=1&aoref=164385  
 
 
 
Comisia Europeană 
Delegaţia Uniunii europene în Republica Moldova 

aplica la această cerere de 
propuneri, organizațiile trebuie să 
se înregistreze în PADOR. 
 
- În primă fază, numai notele de 
concept (Partea A a fișei 
aplicației) trebuie să fie depuse 
spre evaluare. Solicitanții care au 
fost selectați vor fi invitați să 
depună aplicația integrală. 

Sursă de informare: 

Instituție responsabilă: 

Obiecte şi priorităţi: 

http://www.uncjr.ro/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556867794368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556867794368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556867794368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164385
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556867794368&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164385
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Str. M. Kogălniceanu nr. 12 
MD-2001 Chişinău 
tel: (+373) 22 505210 
fax: (+373) 22 272622 

O zi de informare va fi organizată pe 21 mai a.c. la hotelul „Jolly Alon”, strada Maria 
Cibotari 37, Chişinău, iar intenţia de participare trebuie anunţată până la 13 mai, la adresa 
delegation-moldova-procurement@eeas.europa.eu, indicând: numele, prenumele, 
naționalitatea și adresa de e-mail a persoanelor care urmează să participe, precum și 
organizaţia acestora (maximum 2/organizație).   

Întrebările referitoare la această cerere trebuie trimise la adresa de email de mai sus cu cel 
mult 21 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea notei de concept (până la 27 
mai a.c.). 

 

 
 

http://www.uncjr.ro/
mailto:delegation-moldova-procurement@eeas.europa.eu

