
           

 

 
 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 
 

PROGRAMUL DE GRANTURI 
 

ÎN CADRUL PROIECTULUI “CREAREA PPP ÎN DOMENIUL PRODUCERII ȘI 
LIVRĂRII AGENTULUI TERMIC PE BAZĂ DE BIOMASĂ”   

 

PROGRAMUL „Energie şi Biomasă în Moldova”, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANTURI PENTRU CONSILIILE RAIONALE , IANUARIE 2015 
 
Prezentul Ghid stabileşte regulile privind procedura de depunere, selectare şi implementare a proiectelor PPP în 
cadrul Programului de Granturi, lansat de PROGRAMUL „Energie şi Biomasă în Moldova”, finanțat de Uniunea 
Europeană, co-finanțat și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

SCRISOARE DE INVITAȚIE 
Ref: EoI16-01214 
 
 
Subiectul:  Program de Granturi pentru ”Crearea PPP în domeniul producerii și livrării  

agentului termic pe bază de biomasă în 5 raioane din RM” 
 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului „Energie şi Biomasă în 

Moldova” finanțat de Uniunea Europeană, lansează Programul de Granturi ”Crearea Parteneriatelor Public-

Private (PPP) în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă” pentru 5 Consilii 

Raionale din RM. 

 

În cadrul programului, vor fi acordate fonduri nerambursabile pînă la 100.000 Euro pentru fiecare din 

beneficiarii selectați în urma evaluării pachetului de documente depus de Consiliile Raionale pentru proiecte 

PPP. De asemenea, programul va  asista beneficiarii în procesul de selectre a partenerului privat, inclusiv va 

finanța elaborarea studiului de fezabilitate necesar fiecărui parteneriat.  

 
Condițiile de participare la concursul de granturi, criteriile de selectare și implementare sunt 

specificate în Ghidul Solicitantului1. 

Solicitantul trebuie să prezinte următorul pachet de documente [1]: 

1. Cererea de finanțare, inclusiv Declarația Solicitantului 

2. ACORD de exprimare a intenției de ASOCIERE   

 
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect PPP este: 18 aprilie 2016, ora 17-00 (ora locală 
a Moldovei). Propunerile de proiect PPP primite după termenul limită nu vor fi examinate. 
 

A. DATE GENERALE 

 
Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv 

şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul 

va spori consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituţiile publice şi gospodăriile 

casnice din comunităţile rurale. 

                                                           
1 documentele pot fi găsite pe site-ul Proiectului Energie și Biomasă: www.biomasa.md 

 

http://www.biomasa.md/


           

 

 

Acest lucru va conduce la crearea unor pieţe funcţionale a tehnologiilor de procesare a biomasei, ce va 

asigura durabilitatea intervenţiilor proiectului şi după încheierea acestuia. Vor fi create noi locuri de muncă şi 

asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuţie a combustibilului din biomasă şi de 

asigurare cu tehnologii moderne, la nivel local şi regional.2 

 

Pentru a obține rezultatele preconizate, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova anunţă acest concurs de 

granturi. 

1. Propunerile de proiecte PPP trebuie să respecte cu strictețe toate cerințele prezentului Ghid. Nici o 
schimbare, substituții sau alte modificări ale normelor și prevederilor stipulate în acest document nu 
pot fi efectuate, cu excepția cazului în care este aprobata în scris de PNUD sub formă de Informații 
Suplimentare. 

2. PNUD implementează o politică de toleranță zero față de practicile interzise, inclusiv fraudă, 
corupție, coluziune, practici lipsite de etică, și obstrucție. PNUD se angajează de a preveni, identifica 
și aborda toate actele de fraudă și practici corupte împotriva PNUD, precum și părților terțe implicate 
în activitățile PNUD. (A se vedea 
http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_201
1.pdf și http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement_protest/ 
pentru descriere completă a politicilor). 

 

B. CONȚINUTUL PROPUNERILOR DE PROIECTE PPP  

 PROIECTELE PPP ŞI INSTITUȚIILE ELIGIBILE  
 
Proiectele PPP vor avea ca scop inițieriea Parteneriatului Public Privat pentru dezvoltarea 

infrastructurii termoenergetice pe biomasă.  

Solicitantul va putea prezenta doar o propunere de proiect în baza acestui concurs de granturi pentru 

examinarea ulterioară de către Comitetul de Evaluare. 

 

Aplicantul eligibil pentru participarea la acest concurs de granturi va întruni următoarele criterii: 

• Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II; 

• Să demonstreze cunoștință de cauză în domeniul constituirii unui Parteneriat Public - Privat (PPP) 

• Să dispună de parteneri publici locali (instituții publice, primării) de asociere  în crearea   

Parteneriatului  Public - Privat propus.  

• Să dispună de potențial de instituire si organizare a unui serviciu de încălzire a obiectelor publice cu 

                                                           
2 http://biomasa.md/project-background-ro/ 

http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf
http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement_protest/


           

 

energie regenerabilă produsă din biomasa locală și care au întreprins pași concreți în identificarea 

oportunităților de creare a unui PPP.  

 

Instituțiile care nu sunt eligibile să solicite şi să primească finanţare în acest concurs: 

 nu corespund criteriilor menţionate mai sus;  

 au fost recunoscute responsabile de erori profesionale grave de management, fapt demonstrat prin 

dovezi recunoscute de către PNUD Moldova;  

 în activitatea lor precedenta nu și-au respectat obligațiile lor contractuale în raport cu alți donatori / 

parteneri de finanțare.  

 

 DURATA DE IMPLEMENTARE, SUMA GRANTURILOR ȘI CONTRIBUȚIA 
 
Perioada de implementare a proiectui PPP nu va depăși 12 luni din momentul primirii confirmării 

selectării pentru finanțare de către Program. 

Suma maximă solicitată de Consiliile Raionale în cadrul propunerilor de proiect PPP nu va depăși 

100.000,000 Euro. Transferul mijloacelor bănești se va face în MDL conform procedurilor financiare în 

vigoare ale PNUD. 

Din totalul propunerilor de proiecte PPP, doar 5 (cinci) proiecte vor fi selectate pentru a fi finanțate în cadrul 

acestui concurs. 

Contribuția din partea partenerilor publici poate fi prin finanțarea masurilor ce eficiență energetică a 

clădirilor vizate sau prin transfer direct a mijloacelor banești.   

 CLARIFICĂRI PRIVIND APLICAREA 

Aplicantii pot solicita clarificări privind Propunerile de proiect PPP nu mai târziu de data 15 aprilie 2016, 

înainte de data depunerii pachetului de documente. Orice solicitare de clarificare trebuie să fie trimise în scris 

prin curier, la adresa: str.Sfatul Țării, nr. 29, Chișinău, Republica Moldova sau prin mijloace electronice 

oleg.brinza@undp.org. Proiectul Energie și Biomasă/PNUD va răspunde în scris, va trimite prin mijloace 

electronice și va transmite copii ale răspunsului (inclusiv o explicație a întrebării fără a identifica sursa de 

anchetă) tuturor Solicitantilor care au furnizat confirmarea cu privire la intenția de a prezenta o propunere de 

proiect PPP. 

 
PNUD va depune eforturi pentru a furniza clarificările de rigoare în mod rapid, dar orice 
întârziere a răspunsurilor nu va fi o obligație din partea PNUD de a prelungi data depunerii 
propunerilor, cu excepția cazului în care PNUD consideră că o asemenea prelungire este 
justificată și necesară. 

mailto:oleg.brinza@undp.org


           

 

C.  PROCEDURILE DE APLICARE 

 
Consiliile Raionale care sunt interesate să participe la concursul de granturi, trebuie să prezinte un pachet de 

documente (*), care va include: 

 

- Cererea de finanțare - completată în una din limbile română sau rusă. Cererile de finanţare 

completate de mână nu vor fi acceptate; 

- Declarația Solicitantului (modelul este anexat la Cererea de Finanțare) 

- ACORD de exprimare a intenției de ASOCIERE (modelul este anexat la pachetul de documente) 
 
* Modelele de documente necesare pentru aplicare precum şi Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe 

paginile web: Proiectul Energie și Biomasă (www.biomasa.md), PNUD Moldova 

(http://www.undp.md/tenders/details/1214/) Agenția pentru Eficiență Energetică (www.aee.md).  

 
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect PPP este: 18 aprilie 2016, ora 17-00 (ora locală 
a Moldovei). Propunerile de proiect PPP primite după termenul limită nu vor fi examinate. 
 
Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul “Crearea PPP 

în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”, sau prin poştă sau prezentate 

personal, în plic sigilat (cu menţiunea “ Crearea PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe 

bază de biomasă”) la adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica 

Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement. 

 

Cererile de finanțare expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile 

de finanțare expediate prin e-mail nu trebuie să depăşească 5 MB. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie 

divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “partea x din y” pe lângă titlul “ Crearea PPP în 

domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă” și setul de documentele pentru 

solicitare. Toate cererile depuse în format electronic la adresa de mail tenders-moldova@undp.org vor primi 

un mesaj automat de confirmare a recepționării de la tenders-Moldova@undp.org. Dacă nu primiţi acest 

mesaj de confirmare prin e-mail, vă rugăm să contactaţi Oficiul PNUD Moldova la nr. de tel. +373 (0) 22 

220-045. 

 

Pentru informaţii suplimentare legate de modalitatea de pregătire a dosarelor de participare la concurs vă 

rugăm să contactaţi consultantul Proiectului Energie și Biomasă, Dna Angela Cașcaval la nr 022541074, 

068186986 sau prin e-mail: angela.cascaval@avensa.ro. 

 

http://www.biomasa.md/
http://www.undp.md/tenders/details/1214/
http://www.aee.md/
mailto:angela.cascaval@avensa.ro


           

 

Coordonatorul proiectului din partea PNUD este Oleg Brinza, Specialist Dezvoltarea Afacerilor și Cadrului 

Legal, 069117646 (mobil) și oleg.brinza@undp.org   

 

D.  PROCEDURILE DE SELECTARE ŞI EVALUARE A PROIECTELOR 
PPP: 

 
 PRE- EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PPP 

După expirarea termenului limită, va avea loc un proces de pre-evaluare a propunerilor de proiect PPP.  

Se va efectua verificarea conformării administrative şi a eligibilităţii solicitanţilor – etapa excluderii. 

Astfel, se verifică dacă:  

− solicitantul este consiliul raional, 

− dosarul conţine toate documentele solicitate, 

− cererea de finanţare este corect și deplin completată, 

− proiectul prevede crearea unui PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de 

biomasă, 

− nu există nici un conflict de interes. 

− clădirile  propuse pentru PPP  să corespundă următoareor criterii minime : 

1. Suprafața incalzita activă mai mare de 500m2 
2. Sistem de incalzire interior functional  
3. Numarul beneficiarilor mai mare de 100 si un potential de funcționare mai mare de 10 ani 
4. Starea cladirii satisfacatoare (nu se accepta cladiri avariate) 
5. Dorința și angajamentul beneficiarului de a instala o centrală pe biomasă  
6. Nu se acceptă cladiri în care au fost instalate centrale de încălzire pe gaz în ultimii 5 ani din 

sursele donatorilor internaționali (USAID, Fondul de Investiții Sociale, UE, etc.)    

 

Propunerile de proiect care vor trece de etapa dată (pre-evaluare) vor fi înaintate spre evaluarea 

finală.  

 EVALUAREA FINALĂ A PROPUNERILOR DE PROIECTE PPP 

După pre-evaluare, propunerilor de proiecte PPP vor fi evaluate final în baza a două criterii de evaluare:  

 

Criteriul I – pondere 70%: constitue punctajul obținut la ”evaluarea raioanelor din punctul de vedere a 

oportunității  creârii PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă” , în baza 

următoarelor criterii:  

mailto:oleg.brinza@undp.org


           

 

Nr. indicatori Punctaj 
maximal 

1 Capacitatea totală a  centrale lor termice propuse pentru a fi incluse în PPP (p.1.3. in 
formularul de aplicare) 

20 

2 Suparafața totală necesar a fi încălzită în cladirile propuse a fi incluse în PPP  20 

3 Numărul  total de beneficiari  ai proiectului PPP (p.1.2. în formularul de apliccare) 10 

4 Existența în raion a potențialilor parteneri privați (conform punct.1.5 din formularul de 
aplicare) 

10 

5 Problemele a fi abordate / soluționate în cadrul proiectului PPP 10 

6 Înțelegerea de către aplicant a rolului său și sarcinilor sale pentru pregătirea și crearea 
unui PPP in domeniul  producerii și livrării agentului termic pe biomasă (conform 
punctului 5.2. din formularul de aplicare) 

10 

7 Corespunderea  activităților propuse cu sarcinile stabilite de aplicant 10 

8 Corespunderea proiectului descris în formularul de aplicare cu scopul programului 
privind crearea noilor servicii de producere și livrare a agentului termic din biomasă 
prin PPP 

10 

 Total puncte  100 

 

Criteriul II – pondere 30 %: se oferă urmatorul punctaj : 

• Pentru perioada de imlementare a proiectului- maxim punctaj 50 puncte pentru perioada minimă 

• Pentru valoarea cofinanțării propuse maxim 50 puncte pentru valoarea maximală 

 

La evaluarea Cererii de Aplicare se va pune accentul pe: 

- contribuţia proiectului propus în atingerea obiectivelor generale ale Proiectul Energie şi Biomasă în 

Moldova;  

- corespunderea activităţilor propuse cu obiectivele specifice preconizate;  

- fezabilitatea proiectului propus și al calendarului de activităţi (dacă activităţile propuse sunt realiste 

şi fezabile, precum şi abilitatea solicitantului de a gestiona proiectul);  

 

Pentru finanțare vor fi selectate cererile de finanțare care au acumulat punctajul cel mai mare. 
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