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ANEXA 2. Ghidul aplicantului 

 

 

 

  

Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” 

SOLICITARE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
Concurs de propuneri de proiect pentru elaborarea şi instituţionalizarea unui curs universitar de sporire a cunoştinţelor în 

statistică pentru jurnalişti şi specialişti în comunicare (profesionişti practicieni sau specialişti în devenire) 
 

GHIDUL APLICANTULUI 
 

Prezentul Ghid stabileşte regulile privind procedura de depunere, evaluare, selectare şi implementare a propunerilor de proiect în 
cadrul Solicitării de Exprimare a Interesului, anunţate în cadrul Proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”. 

CONTEXT 
Organizaţia Naţiunilor Unite din Moldova în parteneriat cu Guvernul Moldovei, reprezentat de Biroul Naţional de Statistică (BNS), 
implementează Proiectul Comun „Consolidarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova” (o iniţiativă comună a 
PNUD, UN Women, UNICEF, UNFPA şi ILO) care-şi propune drept scop să îmbunătăţească colectarea datelor, producerea, 
diseminarea şi utilizarea informaţiei statistice dezagregate cu o atenţie specială faţă de necesităţile naţionale şi conformitatea 
generală a statisticii oficiale cu standardele internaţionale, în special cele ale UE.  

Pe parcursul anilor 2007-2010, Proiectul Comun s-a axat intens pe fortificarea capacităţilor, îmbunătăţirea proceselor metodologice, 
infrastructurii, calităţii şi competenţei BNS de a produce şi disemina date dezagregate multi-dimensional şi de o calitate înaltă.  

Chiar dacă calitatea şi disponibilitatea datelor a fost îmbunătăţită, utilizarea acestora rămîne a fi limitată, inclusiv: (i) cooperare şi 
încredere insuficientă între producătorii şi utilizatorii de date; (ii) capacităţi reduse în rândul autorităţilor, organizaţiilor media, societăţii 
civilă şi mediului academic în ceea ce priveşte utilizarea datelor statistice pentru elaborarea, analiza şi monitorizarea politicilor bazate 
pe evidenţe, cât şi pentru procesul de pledoarie (advocacy); (iii) lipsa unor modalităţi de instruire calitative şi a unor sisteme 
instituţionalizate pentru dezvoltarea abilităţilor statistice.  

În 2012, BNS şi Proiectul urmează să acorde mai multă atenţie oferirii de sprijin utilizatorilor de date menţionaţi în ceea ce priveşte 
înţelegerea, interpretarea şi aplicarea datelor. Activităţile anterioare ale Proiectului în acest sens s-au limitat la organizarea de 
seminare, mese rotunde şi mici proiecte de cercetare întru susţinerea diseminării datelor, însă acestea n-au putut contribui în mod 
constant la realizarea obiectivului mai vast de sporire a nivelului de cunoştinţe statistice în rândul utilizatorilor de date.  

La moment, nu există vreun mecanism instituţionalizat de instruire în domeniul statisticii pentru careva din categoriile de utilizatori de 
date. De aceea, una din ţintele Proiectului pentru anul 2012 rezidă în instituţionalizarea efortului de consolidare a capacităţilor 
naţionale în domeniul statisticii, orientat spre anumite grupuri de utilizatori de date (în particular mass-media şi funcţionari publici), 
prin identificarea a astfel de mecanisme care ar asigura durabilitatea efortului educaţional întreprins şi în final al rezulta în 
îmbunătăţirea calitativă a utilizării corespunzătoare şi relevante a statisticilor. 

Cele mai directe şi facile intervenţii în sectorul educaţiei pentru oferirea constantă a unor cunoştinţe de bază în statistică ar putea fi 
realizate la nivel de instituţii de învăţământ (superior sau secundar profesional) prin intermediul unor revizuiri comprehensive şi 
îmbunătăţiri calitative ale curriculum-ului educaţional pentru adulţi.  

OBIECTUL SOLICITĂRII DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
Pentru a soluţiona lacunele şi a răspunde necesităţilor menţionate mai sus, BNS, cu suportul Proiectului, a considerat necesară 
elaborarea unui curs de instruire (inclusiv curriculum-ul, programul analitic, manualul) destinat dezvoltării abilităţilor în statistică 
ale jurnaliştilor (prioritar) şi specialiştilor din domeniul comunicării (secundar), şi ajustat la necesităţile acestui grup de utilizatori 
de date, şi încorporarea acestuia în curriculum-ul unei instituţii de învăţământ superior în cadrul facultăţii de profil: jurnalism şi 
comunicare. 

Obiectul prezentei Solicitări de Exprimare a Interesului îl constituie concursul de propuneri de proiecte destinate realizării activităţii 
menţionate.  
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Grupul ţintă al activităţii în cauză îl constituie studenţii de la specialităţile de jurnalism (prioritar) şi comunicare (secundar) din cadrul 
instituţiei de învăţămînt superior care aplică.  

La luarea deciziei asupra selectării nivelului educaţional (ciclul întîi şi/sau doi de învăţămînt superior  – Licenţă şi/sau Masterat) 
pentru implementarea acestui curs, aplicantul trebuie să ţină cont de specializările disponibile în cadrul catedrelor de 
jurnalism/comunicare, numărul de studenţi/absolvenţi pentru care acest curs va fi util şi relevant în activitatea lor profesională de 
viitor, etc. 

Precondiţia întregii activităţi rezidă în faptul ca viitorul curs trebuie să fie introdus/inclus în programul de învăţămînt al universităţii, 
ceea ce va asigura fezabilitatea şi durabilitatea efortului de consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor în statistici ale specialiştilor în 
mass-media şi comunicare. Instituţia-aplicantă va prezenta în cadrul propunerii de proiect garanţia îndeplinirii acestei condiţii, ceea 
ce va asigura predarea noului curs în mod regulat/continuu în cadrul programului de învăţămînt universitar.  

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatea descrisă, contextul şi scopul acesteia, rezultate scontate se va consulta Anexa 1. 

CERINŢE DE BAZĂ PENTRU DE PROPUNERILE DE PROIECTE  
Finanţare se va acorda proiectului care cel mai bine va răspunde Termenilor de Referinţă (Anexa 1) ale activităţii cu scopul: 

• de a-i învăţa pe studenţi noţiunile de bază şi specifice care ţin de domeniul statistic şi sectoarele separate ale acestuia şi de 
a le consolida capacităţile de accesare a informaţiei şi de a le dezvolta abilităţile practice cu privire la utilizarea şi 
interpretarea datelor statistice oficiale într-un mod corect şi corespunzător; 

• fortificării dialogului între principalul producător de date din ţară şi unul dintre cele mai active grupuri de utilizatori de date, 
cât şi să consolideze credibilitatea reciprocă dintre aceştia. 

Instituţiile interesate de participarea la această Solicitare de Propuneri de Proiecte vor completa un dosar de aplicare, care va conține 
Propunerea de proiect (completată în baza Formularul de participare – Anexa 3) și documente care să ateste experiența și 
capacitatea solicitantului, inclusiv: statutul juridic al instituției aplicante; expertiza în domeniul propunerii de proiect, atît a aplicantului 
cît și a partenerului său (după caz); calificările persoanelor implicate în realizarea activităților, și alte dovezi.  

Propunerile de proiecte depuse de instituţiile participante la concurs vor conţine viziunea, metodologia de lucru, modalităţile şi 
termenele de implementare, resursele necesare, şi vor asigura realizarea obiectivelor şi scopului activităţii de instituţionalizare a 
instruirii în statistică pentru viitori jurnalişti şi specialişti în comunicare.  

Propunerea de proiect trebuie să conțină un set de activităţi bine definite şi corelate, care să se adreseze situaţiei şi nevoilor specifice 
ale grupului ţintă şi care să ducă la rezultate concrete clar definite, generate de implementarea propunerii de proiect, într-un interval 
de timp definit. 

Proiectul trebuie să ofere suficiente detalii, în special în ceea ce priveşte modalitatea de atingere a obiectivelor proiectului, beneficiile 
care vor fi generate şi relevanţa acestora pentru obiectivele pre-stabilite de această Solicitare de Propuneri de Proiecte. 

Propunerea de proiect trebuie să conţină nume exacte ale experţilor/profesioniştilor care vor forma echipa, care vor fi implicaţi în 
activitatea respectivă, cu o descriere amplă a experienţei fiecăruia. De asemenea, vor fi distribuite clar responsabilităţile fiecărui 
membru din echipa de experţi a instituţiei contractate. Pentru organizaţiile partenere, după caz, la fel trebuie să se definească clar 
rolurile şi responsabilităţile. 

Aplicantul trebuie să indice, de asemenea, felul în care proiectul respectiv se bazează pe sau completează alte proiecte şi iniţiative 
implementate de aplicant sau de alţi parteneri în acelaşi domeniu, şi cum ar trebui prevenită suprapunerea cu activităţi similare. 

Propunerea de proiect va include şi aşteptările Aplicantului în ceea ce priveşte eventuala replicare a experienţei/activităţii/rezultatelor. 
Se va specifica dacă proiectul poate fi considerat un proiect-pilot, care are capacitatea de a fi utilizat ca model şi de a fi reprodus la o 
scară mai mare în cazul altor iniţiative. 

Dacă proiectul, integral sau parţial, a fost propus pentru finanţare din alte surse, solicitantul va informa PNUD despre acest lucru în 
cadrul Propunerii de proiect. 

Aplicantul va elabora un plan de activităţi şi orar de lucru în conformitate cu Anexa 2 (Termeni de Referinţă) şi va asigura finalizarea 
lucrării nu mai tîrziu de sfârșitul lunii noiembrie  2012. 

Limite de buget: Valoarea finanţării depinde de componentele propunerii de proiect.  

CRITERII MINIME DE ELIGIBILITATE A APLICANŢILOR 
Concursul este adresat instituţiilor de învăţămînt superior naţionale care demonstrează experienţe de succes în efectuarea unor 
lucrări similare şi dispun de capacităţi consolidate în administrarea de proiecte de asistenţă.  

Instituţiile de învăţămînt superior interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minime de calificare pentru a 
deveni Aplicant eligibil: 
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• Instituţie (publică sau privată) de învăţămînt superior înregistrată oficial la Ministerul Educaţiei al RM, acreditată în modul stabilit 
de lege; 

• Să aibă, conform statutului, capacitatea de a acţiona în domeniul vizat de propunerea de proiect; 
• Activă în ultimii 5 ani şi să deţină cel puţin 3 ani de experienţă educaţională în domeniile Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării 
• Să ofere program de Masterat pentru specializările: jurnalism şi comunicare (în cazul în care instituția aplicantă propune ciclul 2 

de învăţămînt superior - masterat); 
• Să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari. 
Instituţiile nu au dreptul să participe la concurs dacă:  
• nu corespund măcar unuia din criteriile menţionate mai sus; 
• au fost declaraţi vinovaţi de grave erori profesionale sau financiare dovedite prin orice mijloace pe care PNUD Moldova le poate 

justifica; 
• au fost declaraţi ca fiind într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale de către alţi finanţatori.  
Aplicanţii vor înainta, împreună cu Propunerea de proiect, o declaraţie pe proprie răspundere că nu se găsesc în nici una dintre 
situaţiile menţionate mai sus (vezi Formularul de participare – secţiunea IV - Declaraţia Participantului). 

PARTENERII LA IMPLEMENTAREA PROPUNERII DE PROIECT 
Instituţiile participante pot acţiona individual sau în consorţiu cu alte organizaţii partenere: înregistrate ca şi entităţi legale. Pentru a 
facilita evaluarea capacităţii operaţionale a partenerilor este recomandată prezentarea unor informaţii detaliate referitoare la 
experienţa partenerilor în Propunerea de proiect.  
Pentru a asigura buna funcţionare a proiectului, partenerii în proiect trebuie să îşi recunoască responsabilităţile, precizînd domeniile 
de intervenție și gradul de implicare în realizarea activităților, prin semnarea unei Declaraţii de parteneriat. Declarația de parteneriat, 
parte la dosarul de aplicare, va fi semnată, ştampilată şi datată de către solicitant şi de către partenerul acestuia. 

Numai după anunțarea deciziei de aprobare a finanțării, beneficiarului i se va solicita să depună un Acord de Parteneriat care să 
stipuleze drepturile și obligaţiile fiecărui partener, semnat de părți. Acest document nu este solicitat în faza de depunere a 
propunerilor de proiecte şi nu va fi utilizat în faza de selecţie a proiectelor.  
 

BUGETUL PROIECTULUI 
Bugetul proiectului, parte a Propunerii de proiect, va fi întocmit în lei moldoveneşti, cu două zecimale. 

Bugetul trebuie să ofere informaţii clare despre: 
- modalitatea de cheltuire a banilor, grupată pe activităţi şi cu descifrarea costurilor incluse, și 
- să corespundă planului de realizare a activităților proiectului, în ordinea descrisă în propunerea de proiect. 

Costuri eligibile 
Bugetul trebuie să fie realist şi să reflecte un raport optim cost-beneficiu. Costurile eligibile includ: 
- costul pentru personalul cu atribuţii în implementarea proiectului (onorarii propriu-zise, inclusiv taxele aferente remunerării); 
- costuri pentru experţi/ consultanţi; 
- costuri de transport; 
- costuri de închiriere a echipamentelor (noi sau utilizate) specifice pentru scopul activității şi costurile pentru servicii, cu condiţia 

să corespundă preţurilor de pe piaţă; 
- costuri pentru consumabile şi alte bunuri necesare pentru buna desfăşurare a proiectului; 
- costuri generate de realizarea activităţilor (alimentare, cazare, diseminarea informaţiilor, copiere, tipărire, traduceri, redactări 

etc.); 
- costuri administrative (comunicaţii, servicii poştale, serviciile bancare), care nu vor depăşi 10%din costul total al proiectului. 

Aplicantul va indica contribuţia organizaţiei (sediu, echipament, transport etc.), precum şi contribuţia partenerilor sau a co-
finanţatorilor, în cazul în care aceştia sînt prezenţi.  

Costuri care nu sunt eligibile şi nu vor fi introduse în buget: 
- costuri de procurare de echipamente; 
- – costuri realizate anterior semnării contractului (inclusiv costurile legate de pregătirea proiectului); 
- – amenzi şi penalităţi; 
- – elemente acoperite financiar déjà din alt program de granturi / de către alți finanțatori. 
 

DOSARUL APLICANTULUI 
Dosarul aplicantului va conţine: 

• Propunerea de proiect completată în baza Formularul pus la dispoziția Aplicanţilor (conţinînd descrierea tuturor elementelor 
din structura formularului), tipărită, în limba română, rusă sau engleză.  
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• copia Certificatului de înregistrare care să ateste personalitatea juridică a instituţiei; 
• copia Statutului instituţiei de învăţămînt; 
• Declarația de Parteneriat semnată de părţi, după caz; 
• CV-urile coordonatorului de proiect, a contabilului și a personalului cheie implicat în proiect (în format unic pentru toată 

echipa); 
• CV-urile experţilor care vor fi implicați în realizarea activităţilor proiectului; 
• dovezi ale activităţii organizaţiei (manuale, buletine informative, pliante, alte materiale/informații relevante, etc.) 
• alte materiale considerate relevante pentru a spori credibilitatea în fața donatorului și care vin să completeze argumentarea 

proiectului.  
Depunerea dosarelor necomplete duce la eliminarea participanţilor din concurs. 
Formularul de Propunere de proiect poate fi preluată de pe pagina web a PNUD Moldova (www.undp.md) sau solicitată prin e-mail la 
adresa: roman.rosca@undp.org. 

În faza de contractare, aplicantului selectat pentru finanţare i se va cere să prezinte originale ale documentelor solicitate mai sus.  

TERMENUL LIMITĂ ŞI LOCUL DEPUNERII DOSARELOR 
Termenul limită de depunere a dosarelor este 25 aprilie 2012, orele 16:30. Dosarele se vor depune într-un plic sigilat, sau în format 
electronic, cu menţiunea „EoI 12/00522 Proiect Statistic: Curriculum pentru jurnalişti”: 

a) prin poştă sau prin depunere personală, la adresa: 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova 
str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chişinău. 

b) Sau prin email la adresa tenders-Moldova@undp.org  
 

 

PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECTARE  
După expirarea termenului limită de depunere a dosarelor, propunerile de proiecte vor fi evaluate în cîteva etape:  
 
1. verificarea conformității administrative și a eligibilității aplicanţilor -  etapă eliminatorie.  

Responsabili: Proiectul ONU “Consolidarea sistemului statistic naţional”. 
Se verifică dacă propunerea de proiect este corect completată şi dacă dosarul conţine toate documentele solicitate. Se verifică 
respectarea criteriilor pre-stabilite la lansarea Solicitării de Propuneri de Proiecte faţă de eligibilitatea instituţiilor participante.  

2. evaluarea propunerilor de proiecte -  etapă eliminatorie.  
Responsabili: comisia de evaluare / experţi independenţi. 
Se verifică dacă propunerile de proiecte: 
- răspund obiectivelor şi scopurilor Solicitării de Propuneri de Proiecte;  
- îşi propun atingerea unor rezultate scontate eficiente şi realiste;   
- asigură fezabilitatea realizării proiectului (din punct de vedere al abordării şi metodologiei de lucru, grafic de lucru echilibrat, 

re) 
- conțin un set de activităţi bine definite şi corelate, într-un interval de timp definit, cu rezultate generate de implementarea 

propunerii de proiect; 
- ţin cont de specificul şi contextul activităţii; 
- conţin elemente de noutate educaţională care pot fi replicate sau extinse;  
- cheltuielile sunt clar şi detaliat prezentate, și strict necesare pentru derularea proiectului. 

Proiectele care trec etapele de selecție și de evaluare sunt ierarhizate descrescător, în funcţie de punctajul total obţinut la evaluarea 
calităţii propunerii de proiect. 

3. aprobarea finanţării.  
Responsabili: Decizia de acordare a finanţării va fi aprobată, în ultimă instanţă, de către Comitetul Coordonator al Proiectului 
„Consolidarea sistemului statistic naţional”.  

Vor fi declarate câştigătoare proiectele care au înregistrat punctajele cele mai mari. În cazul deciziei de finanțare a proiectului propus, 
se semnează Contractul de Grant între Autoritatea Contractantă, PNUD Moldova, și Beneficiarul de suport financiar (aplicantul). 
 

CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE PREZENTATE 
I. Calitatea proiectului 

http://www.undp.md/
mailto:roman.rosca@undp.org
mailto:tenders-Moldova@undp.org
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• Contribuţia proiectului la atingerea scopului și obiectivelor Proiectului ”Consolidarea sistemului statistic național” 
• Descrierea problemei, a grupului-ţintă 
• Calitatea şi claritatea argumentării 
• Relevanța proiectului pentru activitatea proiectului şi a beneficiarilor finali 
• Coerenţa metodologiei de lucru şi a abordării generale cu planul de activităţi 
• Originalitatea, aspectul novator 
• Viabilitatea proiectului şi perspectivele de dezvoltare ale organizației solicitante 

II. Metodologia de implementare a proiectului 
• Corelarea activităţilor propuse cu scopul, obiectivele și rezultatele scontate 
• Fezabilitatea planului de acţiune (obiectivele propuse sunt realiste, posibil de îndeplinit, avînd în vedere eventualele 

constrîngeri, precum și credibilitatea, capacitatea solicitantului de a gestiona un proiect) 
• Metodele de monitorizare şi de evaluare 
• Impactul proiectului 
• Parteneriate stabilite și gradul de implicare a partenerului/partenerilor în realizarea activităților 
• Gradul de implicare şi participare a grupului ţintă / a beneficiarilor direcţi în realizarea proiectului 

III. Potenţialul organizaţiei 
• Competenţa şi experienţa instituţiei în domeniul vizat de proiect 
• Experienţa aplicantului în domeniul managementului de proiect, 
• Gradul de competenţă a echipei care va realiza proiectul (experţi, coordonatori, formatori/lectori etc.), 
• Disponibilitatea / existența resurselor materiale pentru realizarea activităţilor planificate (sediu, echipamente, etc.). 

IV. Bugetul proiectului 
• Justificarea costului proiectului 
• Co-finanţări, contribuţia partenerilor 
• Contribuţia organizaţiei. 

 
 
CRITERII DE EVALUARE A INSTITUŢIILOR PARTICIPANTE 

• Să dovedească a fi o sursă de cunoştinţe specializate, care oferă expertiză naţională, corp profesoral pentru alte instituţii de 
învăţămînt şi profesionişti în jurnalism şi comunicare; 

• Să deţină cunoştinţe în domeniul jurnalismului de investigaţie şi economic; 
• Să aibă experienţă de succes şi/sau colaborări anterioare cu guvernul/instituţiile de stat; 
• Experienţă în implementarea proiectelor de asistenţă privind dezvoltarea capacităţilor sau în sfera educaţională; 
• Experienţă în conlucrarea cu organizaţiile internaţionale şi capacitatea de a gestiona corespunzător un 

contract/subcontract/grant oferit de către un donator; 
• Participare în proiecte internaţionale sau experienţă de lucru în ţările de tranziţie sau membre UE; 
• Abilităţi de a prezenta produsele finale conform calităţii cerute, în timp şi în limitele bugetului; 
• Experienţă anterioară în conlucrarea cu ONU în dezvoltarea cursurilor de jurnalism şi a materialelor didactice  - ar prezenta un 

avantaj; 
• Dispune de echipă de experţi calificaţi  cu cunoştinţe în jurnalism, economie, ştiinţe sociale, administraţie publică, finanţe, 

analiză sectorială şi dezvoltare, etc.; 
• Capacităţi tehnice adecvate (echipament, transport, etc.). 
 
 
CERINŢE SPECIALE PENTRU ECHIPA DE EXPERŢI 
Echipa de implementare a proiectului trebuie să includă experţi calificaţi şi cadre didactice care să îndeplinească următoarele criterii: 

Educaţie şi Experienţă 

• Licenţă (sau echivalent) în jurnalism şi comunicare, economie, statistică, sociologie şi/sau alte ştiinţe sociale aferente 
relevante pentru această sarcină; 

• Cel puţin 5 ani de experienţă didactică pentru persoanele care vor preda cursul elaborat; 
• Experienţă în elaborarea materialelor didactice şi a cursurilor de instruire în domeniile de interes; 
• Experienţă anterioară în jurnalism şi în utilizarea datelor statistice (dovedită prin experienţă practică de colaborare cu/în 

cadrul instituţiilor mass-media); 
• Experienţă anterioară în conlucrarea cu organizaţiile internaţionale şi agenţiile ONU în particular; 
• Experienţă în efectuarea instruirilor pentru adulţi pe tematici legate de sarcina în cauză. 

Competenţe şi Abilităţi 
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• Familiarizare cu tehnici, standarde şi cele mai bune practici în activitatea de jurnalist; 
• Capacităţi bune de predare, utilizînd metode avansate de predare şi abilităţi de comunicare cu auditoriul; 
• Cunoştinţe despre particularităţile domeniului statistic (procesele şi practicile statistice, metodologiile utilizate în statisticile 

sociale, etc.) - ar prezenta un avantaj; 
• Abilităţi analitice sporite – confirmate prin lucrări analitice elaborate în economie şi domenii sociale, sau în tematici 

relevante  - ar prezenta un avantaj; 
• Familiarizare cu standardele Europene/internaţionale şi bunele practici  (experienţă internaţională în domeniu) - ar prezenta 

un avantaj; 
• Capacităţi sporite de a lucra în echipă, responsabilitate, abilităţi de comunicare; 
• Abilitate de a studia opţiuni alternative, de a propune recomandări, elabora activităţi de evaluare; 
• Capacitate de a efectua instruirea în română şi rusă; 
• Familiarizare cu mandatul PNUD. 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 403142 sau prin e-mail la adresa aurelia.spataru@undp.org. Persoana 
de contact: Aurelia Spataru, Manager de Proiect.  
 
Anexă: Formularul Propunerii de proiect (Format Word) 
 


	Dosarul aplicantului va conţine:
	Depunerea dosarelor necomplete duce la eliminarea participanţilor din concurs.
	Formularul de Propunere de proiect poate fi preluată de pe pagina web a PNUD Moldova (1TUwww.undp.mdU1T) sau solicitată prin e-mail la adresa: 1TUroman.rosca@undp.orgU1T.
	În faza de contractare, aplicantului selectat pentru finanţare i se va cere să prezinte originale ale documentelor solicitate mai sus.

