
 

                                                        
 

PROIECTUL DE COMPETITIVITATE DIN MOLDOVA  

  
Apel de Finanțare Nr. RFA-2019-001 

Sporirea Productivității, Calității, și Responsabilității Sociale în Industria Ușoară 
 

Data lansării: 15 aprilie 2019 

Data încheierii: 31 mai 2019  
 

Stimate solicitant,  

 

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici, „Proiect” și/sau „MCP”) finanțat de USAID, Suedia, 

și UK aid, și implementat de către Chemonics International Inc., acceptă cereri de finanțare pentru 

implementarea următorului obiectiv: susținerea întreprinderilor din industria ușoară (textile, confecții, 

încălțăminte și accesorii de modă) pentru a le ridica nivelul de competitivitate pe piețele interne și 

externe prin: sporirea calității produsului, productivității și eficienței, implementarea inovațiilor 

tehnico-tehnologice în tandem cu implementarea activităților de responsabilitate socială. Mai multe 

detalii le puteți găsi mai jos în Secțiunea I.  

 

Întrebările în scris cu privire la acest RFA se vor transmite la următoarea adresă de e-mail 

seed@chemonics.md. Data limită pentru prezentarea cererilor de grant este 31 mai 2019. 

 

Granturile vor fi acordate și implementate pe bază de competiție și în conformitate cu regulamentele 

USAID și ale Guvernului SUA cu privire la granturi, precum și cu politicile interne ale Proiectului de 

gestionare a granturilor. Angajații Proiectului și ai Chemonics nu vor cere, iar solicitanții nu vor oferi 

bani, onorarii, comisioane, credite, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a 

obține sau a recompensa tratamentul favorabil în legătură cu acest Apel. Orice solicitare inadecvată 

din partea oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la 

BusinessConduct@chemonics.com. Cheltuielile suportate de către solicitanți pentru elaborarea 

cererilor nu vor fi rambursate. 

 

Vă mulțumim,  

 

Fondul SEED, Proiectul de Competitivitate din Moldova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seed@chemonics.md
mailto:BusinessConduct@chemonics.com
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SECȚIUNEA I. OBIECTIVUL PROIECTULUI ȘI DESCRIEREA OBIECTIVELOR 

GRANTULUI 

 
Proiectul de Competitivitate este un proiect de cinci ani, finanțat de către USAID și implementat de către 

Chemonics International Inc. Scopul proiectului este de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova 

de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va pune accent pe dezvoltarea capitalului uman și 

intervențiile la nivel de industrii și de țară și va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, 

legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și 

turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară. 

 

Proiectul are obiectivul de a sprijini dezvoltarea industriei ușoare din Republica Moldova bazată pe 

creșterea valorii adăugate mai înalte, fiind una de o importanță sporită pentru economie cu potențial înalt 

de creștere și export. La etapa actuală industria ușoară poate fi numită drept una din industriile prioritare 

datorită contribuției semnificative la dezvoltarea socio-economică a țării:  

• Este orientată preponderent spre export, fiind una dintre principalele ramuri exportatoare din 

economia țării. Ponderea industriei de confecții in totalul exporturilor a constituit în anul 2017 peste 

16.6%. 

• Oferă un număr impunător de locuri de muncă – cca. 27,000, inclusiv pentru populația rurală. 

• Circa 90% din locurile de muncă sunt ocupate de femei, o buna parte fiind din zonele rurale. 

• Este unica ramură care cunoaște o amplasare geografică echilibrată a întreprinderilor pe întreg 

teritoriul republicii.  

• Reprezintă una din puținele ramuri în care este înalt dezvoltat antreprenorialul feminin. Practic 

fiecare a doua întreprindere este co- fondata și/sau condusă de către o femeie. 

 

Datorită proximității față de Europa și a flexibilității întreprinderilor mici și mijlocii și deoarece acestea 

oferă termeni de livrare mai scurte către principalele piețe europene, această industrie se bucură` de cerere 

din partea clienților străini. Acest sector își datorează competitivitatea și faptului că datorită forței de muncă 

calificate calitatea produselor este destul de înalta. Totodată, pe lângă serviciile prestate pentru clienții 

străini, întreprinderile din industria modei din Moldova elaborează și produc tot mai mult banduri proprii, 

fapt ce indică o dinamică pozitivă a industriei.  

 

Deși pe parcursul ultimilor ani în industrie s-au produs schimbări esențiale, pentru a fi competitivă pe 

termen lung, industria trebuie să treacă la o valoare adăugată mai înaltă. Unul din punctele slabe ale 

industriei rămâne numărul mare de întreprinderi care sunt specializate doar în prestarea serviciilor de croire-

coasere (sau regim Lohn) pentru clienții străini. Circa 80 la sută din totalul de întreprinderi lucrează în 

regim Lohn. Această schemă de lucru asigură o valoare adăugată foarte redusă, fapt care nu le permite o 

dezvoltare economică durabilă. Mai mult decât atât, schema este destul de tranzitorie, fiind favorizată doar 

de costuri reduse.  



3  RFA-2019-001 

 

 

Întreprinderile care au încercat să-și dezvolte produsele proprii se confruntă cu dificultăți majore în: 

- Elaborarea și planificarea colecțiilor proprii,  

- Efectuarea corectă a gradării datorita faptului că tiparele se elaborează preponderent manual, 

- Calitate inferioară a metodelor de prelucrare, datorită lipsei atât a experienței în domeniu, dar mai 

cu seamă a utilajelor speciale pentru operațiile tehnologice,  

- Lipsa abilităților de marketing și vânzări, ceea ce duce la magazine necompetitive, care nu respectă 

reguli de merchandising, rețele de distribuție nedezvoltate, și 

- Nivelul redus al productivității și ineficiența diferitor procese, în special a celui de producere 

datorită, în marea majoritate a cazurilor, a nivelului redus de implementare a inovațiilor tehnico-

tehnologice și organizatorice. 

   

Pentru a oferi remedieri la aceste probleme, Proiectul are scopul de a se concentra pe acordarea asistenței 

întreprinderilor din industria ușoara de a trece mai amplu la scheme de lucru care asigură valoare adăugată 

mai înaltă, pe de o parte, iar pe de alta, de a asigura un nivel mai înalt și durabil al competitivității 

întreprinderilor grație unei implementări mai accelerate a inovațiilor tehnico-tehnologice și organizatorice, 

ceea ce ar contribui la creșterea vânzărilor atât pe piața locală cât și a exporturilor. 

 

Obiectivul acestui apel de cereri de granturi este susținerea întreprinderilor din industria ușoara a Moldovei 

indiferent de mărime și schema de activitate pentru a poziționa această industrie ca una atractivă pentru 

investitori, bazată pe calitate, inovație, eficiență și prestare de servicii complexe cu valoare adăugată înaltă 

și producerea și comercializarea articolelor de calitate înaltă sub marca proprie. Proiectul va mai susține 

activități care se axează pe asigurarea durabilității in dezvoltarea întreprinderilor, utilizarea proceselor de 

producere axate pe protecția mediului înconjurător și responsabilitatea socială.  

 

Proiectul își propune atingerea acestor obiective prin următoarele activități ilustrative. Solicitanții pot 

selecta și mixa susținerea în baza necesitaților identificate dar Proiectul încurajează o combinație de 

activități.   

 

1. Program pentru întreprinderi care produc sub marcă proprie pentru a le ridica la un 

nivel mai superior din punct de vedere a calității produsului și a corelației calitate-preț: 
o Sisteme de Design Computerizat (CAD) pentru crearea corectă a tiparelor, efectuarea corectă a 

gradării, crearea unei game mai largi de mărimi și creșterea productivității la crearea tiparelor; 

o Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii așa ca:  

• mașini speciale pentru îndeplinirea operațiilor cu scopul de a îmbunătăți metodele de 

prelucrare, 

• utilaje pentru operațiile de dublare,  

• utilaje pentru prelucrarea umedo-termică, 

• utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor. 

o Sisteme informaționale de management integrate (care ar cuprinde toate procesele întreprinderii 

de la aprovizionare pana la livrare, inclusiv sistemul financiar); 

o Îmbunătățirea punctelor de vânzări din piețele țintă - design de interior de magazin prin 

utilizarea corectă a regulilor de merchandising, soluții de iluminare, securitatea mărfurilor, etc. 

 

2. Program pentru întreprinderi care prestează servicii pentru clienții străini pentru a le 

trece la scheme de lucru cu valoare adăugată mai înaltă: 
o Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor; 

o Soluții IT pentru crearea bazei de date a furnizorilor de materii prime și accesorii și pentru 

planificarea și urmărirea aprovizionării;  

o Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii, așa ca: 
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• mașini pentru îndeplinirea operațiilor speciale cu scopul de a îmbunătăți metodele 

de prelucrare, 

• utilaje pentru operațiile de dublare,  

• utilaje pentru prelucrarea umedo-termică, 

• utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor. 

o Sisteme informaționale de management integrate (care ar cuprinde toate procesele întreprinderii 

de la aprovizionare până la livrare, inclusiv sistemul financiar); 

o Software privind bazele de date a timpului standard pentru înfăptuirea operațiilor tehnologice.  

 

3. Program pentru ateliere de proiectare și design care prestează servicii pentru clienții 
locali și străini: 

o Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor. 

o Computere cu capacitate de procesare a soft-urilor menționate mai sus.  

 

4. Program pentru implementarea și certificarea auditului social și sistemelor integrate 

de management a calității și securității ocupaționale în conformitate cu standardele 

internaționale: 

o ISO-9001: 2015 (sisteme de management a calității); 

o ISO-14001:2015 (sisteme de management a mediului); 

o ISO-45001:2018 (sisteme de management a sănătății și securității ocupaționale); 

o Audit social conform BSCI/AMFORI sau SMETA. 

 

Activitățile finanțate prin grant ar putea fi însoțite și de asistență tehnică.  

 

AUTORITATE/REGULAMENTE PREVALENTE  

 

Granturile în cadrul Proiectului sunt oferite în baza Legii SUA cu privire la afacerile externe și Sistemul 

Automatizat de Directive (ADS) al USAID 302.3.5.6, ”Granturi în baza contractelor”. Granturile acordate 

organizațiilor din alte țări decât SUA vor respecta instrucțiunile ADS Capitolul 303, ”Granturi și acorduri 

de cooperare cu organizațiile neguvernamentale” și se vor încadra în Prevederile standard pentru 

beneficiarii neguvernamentali din afara SUA  ale USAID, precum și în procedurile de grant ale Proiectului. 

 

ADS 303 face referire la alte două acte regulatorii emise de către Oficiul Guvernului SUA pentru Gestionare 

și Buget (OMB) și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională: 2 CFR 200 Cerințe administrative 

uniforme, principii de cheltuieli și cerințe de audit pentru granturi federale, Sub-secțiunea E (Solicitanților 

din SUA li se aplică prevederile 2 CFR 200 în întregime).  

 

Textul integral al 2 CFR 200 poate fi găsit pe http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl și 2 CFR 700 la http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5. Proiectul de 

Competitivitate va asigura că toate organizațiile care beneficiază de fonduri de grant din partea USAID 

respectă instrucțiunile din regulamentele indicate mai sus, ca fiind aplicabile la termenele și condițiile 

granturilor lor.  

 

USAID își rezervă dreptul de a anula în orice moment autoritatea Proiectului de a acorda granturi în cadrul 

programului de granturi. Fondurile USAID au caracter public care revin din taxele cetățenilor Statelor 

Unite. Din acest motiv, sunt supuse unor reglementări speciale pentru utilizare, executare și raportare. 

Proiectul își rezervă dreptul de a anula în orice moment această solicitare.  

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=2e11c56f4c402a68fd92aee657de8475&mc=true&node=sp2.1.200.e&rgn=div6
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=2e11c56f4c402a68fd92aee657de8475&mc=true&node=sp2.1.200.e&rgn=div6
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5
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SECȚIUNEA II. INFORMAȚII PRIVIND ACORDAREA GRANTULUI  

FONDURI DISPONIBILE 

Proiectul anticipează acordarea mai multor granturi în baza acestui apel iar nivelul sau bugetul maxim a 

fiecărei alocări de fonduri nu va depăși 350,000 MDL. Alocările finale vor depinde și de capacitatea de 

implementare a solicitantului, impactul anticipat al propunerii, activitățile propuse din cadrul grantului, și 

de negocierea finală și ar putea fi mai mici decât limitele stabilite mai sus. Durata granturilor în baza acestui 

RFA va fi de aproximativ 12 luni dar durata va mai depinde de activitățile propuse și de timpul necesar de 

implementare. Tipul de grant va fi determinat pe parcursul procesului de negociere și determinare a riscului 

dar Proiectul anticipează acordarea granturilor prin rambursare (simplificate) fără avansuri. 

CONTRIBUȚIILE (COFINANȚAREA) APLICANTULUI ȘI A TERȚILOR 

Co-finanțarea din partea tuturor beneficiarilor potențiali va fi în numerar: 

 

• Cel puțin 50% din valoarea totala a bugetului alocat de grant pentru toate întreprinderile. 

 

Această cofinanțare este un indicator al angajamentului întreprinderii față de Proiect. Beneficiarii pot 

propune suplimentar idei de cofinanțare din partea părților terțe din sectorul public sau privat (nu se pot 

include fonduri provenite din alte proiecte finanțate de USAID). Beneficiarii potențiali care au identificat 

o astfel de cofinanțare, trebuie să o indice în cererea lor. Propunerile care includ și contribuții din partea 

terților vor obține un punctaj mai mare în procesul de evaluare a propunerilor. 

SECȚIUNEA III. ELIGIBILITATEA BENEFICIARILOR 

• Drept solicitant al grantului pot fi întreprinderi locale din industria ușoara cu capital local 100% 

înregistrate oficial în mod corespunzător, care respectă legislația națională în vigoare, inclusiv în 

domeniul fiscal, administrativ și civil, întreprinderi cu experiență în domeniu și potențial de creștere:   

▪ Companii prestatoare de servicii pentru clienții străini,  

▪ Companii care produc și comercializează sub marcă proprie, 

▪ Ateliere de proiectare și design.  

• Companiile care deja au beneficiat de un acord de grant prin intermediul MCP, sunt eligibile să aplice 

doar pentru Programul 4. Program pentru implementarea și certificarea auditului social și sistemelor 

integrate de management a calității și securității ocupaționale în conformitate cu standardele 

internaționale. 

• Toți solicitanții trebuie să fie membri a APIUS și/sau ZIPhouse.  

• Solicitanții care sunt întreprinderi prestatoare de servicii pentru clienții străini trebuie să posede o 

experiență de cel puțin 2 ani. 

• Solicitanții care sunt întreprinderi care produc și comercializează sub marcă proprie trebuie să posede 

o experiență de cel puțin 1 an, să dispună de cel puțin un magazin propriu, și/sau să facă parte dintr-

un magazin comun sub brandul Din Inimă, și/sau să dispună de un show-room, și/sau să fie membri 

a ZIPhouse.  

• Ateliere de proiectare și design trebuie să posede o experiență de cel puțin 1 an. 

• Solicitanții care sunt membri APIUS și/sau ZIPhouse trebuie să demonstreze achitarea 

cotizațiilor de membru pentru 2019 precum și stingerea oricăror datorii, confirmată de către APIUS 

și/sau ZIPhouse.  

• Solicitanții vor cofinanța cel puțin 50% din bugetul grantului alocat.  

• Solicitanții vor aplica sisteme și procese axate pe inovație, durabilitate, responsabilitate.  
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• Solicitanții trebuie sa posede un sistem de gestionare financiară și administrativă, precum și 

proceduri tehnice și politici adecvate; protecția împotriva fraudei, a risipei și abuzului; și vor susține 

realizarea scopurilor și a obiectivelor Proiectului.  

• Solicitanții vor fi pregătiți să completeze toate formularele obligatorii, vor respecta cerințele de 

branding și marketing aplicabile, și vor prezenta alte evaluări, rapoarte și formulare, în cazul 

acordării grantului.  

• Solicitanții vor furniza un Număr din Sistemul Universal de Numerotare (DUNS) în cazul în care 

echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu $25,000 USD sau mai mult. 

Numerele DUNS pot fi obținute online pe http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp. 

Proiectul va ajuta solicitanții câștigători în acest proces.  

• Solicitanții ai căror denumiri nu apar în Sistemul de gestionare a granturilor (SAM) – 

www.sam.gov ca fiind excluse în prezent de a primi fonduri de la Guvernul American.  

• Solicitanți vor fi întreprinderi axate pe promovarea calității, creșterea productivității si a eficientei, 

crearea de noi locuri de munca, sa contribuie la inovare și să fie un factor de schimbare pozitivă în 

industrie.  

• Solicitanții care nu sunt beneficiari direcți ai fondurilor USAID prin intermediul altor Programe.  

 

SECȚIUNEA IV – INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA DEPUNEREA CERERILOR 

Solicitanții vor propune strategii de implementare a proiectului descris mai sus, prezentând inovațiile ce 

constituie punctele forte ale organizației.   

 

Procesul de solicitare va consta din 2 etape: 

 

Etapa 1: Solicitanții vor prezenta:  

- Anexa 1 – Cererea de grant  

- Anexa 2 – Bugetul – în lei moldovenești (MDL) fără TVA pentru porțiunea finanțată de Proiect 

- Anexa 3 – Confirmări Obligatorii 

- Copia Certificatului de Înregistrare 

 

Etapa 2: Solicitanții selectați în baza Etapei 1, vor prezenta un set mai larg de documente (vedeți mai 

jos) și vor trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor de eligibilitate detaliate în Secțiunea III. 

Cererile complete vor fi evaluate de un comitet de selecție independent; solicitanții vor fi supuși unei 

expertize/evaluări din partea Proiectului înainte de acordarea unui grant și solicitanții selectați se vor alinia 

cu asistența tehnică recomandată de Proiect. Solicitanții vor fi informați de decizia comitetului de selecție 

prin email și/sau telefon. Formularele sunt incluse în acest Apel. 

 

Solicitanții vor prezenta următoarele:  

- Anexa 4 – Formular de auto-evaluare  

- Certificat de înregistrare (extrasul complet dacă este disponibil) 

- Certificat privind lipsa sau existența restantelor față de bugetul de stat eliberat de către Inspectoratul 

Fiscal de stat  

- Copia formei pe munca pentru a demonstra numărul de angajați 

- Datele bancare pentru transferul în lei (MDL) pe numele organizației 

- Copia buletinului de identitate al administratorului organizației 

- Copia statutului sau a actelor de constituire  

- Copia manualelor de proceduri interne (achiziții, de personal, administrative) (dacă sunt disponibile)  

- Organigrama organizației 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
http://www.sam.gov/
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- Pentru membrii APIUS și/sau ZIPhouse, demonstrarea achitării cotizației de membru pentru 2019 

prin copia contului de plată emis de APIUS și/sau ZIPhouse și ordinul de plată care atestă transferul 

bancar, precum și stingerea datoriilor confirmată printr-o certificare de la APIUS și/sau ZIPhouse.  

- Copia rapoarte financiare prezentate la BNS sau/și supuse cenzorului și auditului din ultimii 3 ani 

- Note la rapoartele financiare (dacă sunt disponibile) 

- Fotografii de la întreprindere care arată condițiile de muncă și organizarea producției, iar pentru 

întreprinderile sub marcă proprie - fotografii și de la magazinul propriu, sau magazinul comun sub 

brandul Din Inimă, sau show-room.  

 

Aceste documente vor fi revizuite de un comitet de selecție independent. Dacă solicitantul întrunește sau 

depășește criteriile de evaluare, acesta va fi informat oficial că a trecut la etapa 2 din procesul de aplicare. 

Solicitanții vor fi informați de decizia comitetului de selecție prin email și/sau telefon. Formularele sunt 

incluse în acest Apel.  

 

Toate organizațiile selectate pentru grant vor fi supuse evaluării prealabile a riscurilor de către Proiect cu 

scopul de a evalua dacă organizația/compania dispune de capacitățile minime necesare pentru gestionarea 

fondurilor acordate de Guvernul SUA. Auto-evaluarea solicitantului reprezintă prima etapă din procesul de 

evaluare prealabilă a riscurilor. Formularul de auto-evaluare a solicitantului este inclus în Anexa 4.  

 

Toate cheltuielile pentru activitățile grantului se vor încadra în practicile normale de activitate ale 

Solicitantului și vor respecta politicile și procedurile sale scrise. Cererea va fi semnată de către un agent 

autorizat al Solicitantului.  

CHELTUIELI NEELIGIBILE 

Fondurile acordate în calitate de grant de către Proiect nu vor fi utilizate în următoarele scopuri:  

• Construcție sau activități de infrastructură de orice tip.  

• Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, celebrări sau “reprezentare”.  

• Procurarea bunurilor restricționate - cum ar fi mărfuri agricole, inclusiv puieți, animale, semințe, 

autovehicule inclusiv motociclete, tractoare, și orice vehicol cu motor, produse farmaceutice, 

echipament medical, produse contraceptive, echipament utilizat - fără aprobarea prealabilă a 

Proiectului.  

• Procurarea bunurilor interzise în baza regulamentelor USAID, inclusiv dar fără a se limita la 

următoarele: echipament și servicii destinate avortului, produse de lux, produse utilizate, produse 

militare, etc. 

• Băuturi alcoolice. 

• Achiziționarea de bunuri și servicii restricționate sau interzise de USAID în baza 

sursei/naționalității prevalente din următoarele țări - Cuba, Iran, Coreea de Nord, și Siria.  

• Orice achiziții sau activități care deja au fost realizate.  

• Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit 

de Proiect. 

• Obligațiuni de și/sau datorii, amenzi și penalități aplicate Beneficiarului. 

 

PREZENTAREA CERERILOR ȘI DATELE LIMITĂ 

 

Cererile vor fi prezentate în limba română și nu vor depăși 10 pagini. Cererile (propunerile tehnice și de 

buget și documentele justificative) vor fi transmise în format electronic la oficiul Proiectului de 

Competitivitate și vor conține numărul de referință RFA-2019-001. Cererile vor fi transmise până pe 31 

mai, 2019, orele 23:00. Cererile transmise cu întârziere sau care nu corespund criteriilor nu vor fi 

examinate.  
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Cererile vor fi prezentate în limba română în format electronic la seed@chemonics.md. Subiectul email-

ului trebuie să menționeze RFA-2019-001. Cererile vor fi transmise până pe 31 mai, 2019, orele 23:00. 

Cererile transmise cu întârziere sau care nu corespund criteriilor nu vor fi examinate.  

 

Solicitantul va prezenta documentația conform Etapelor 1 și 2 menționate mai sus. Orice întrebări 

referitoare la prezentul RFA le puteți transmite echipei SEED, prin email la seed@chemonics.md.  

 

SECȚIUNEA V. EVALUAREA CERERII  

Cererile de grant vor fi evaluate de către o Comisie de selecție, în baza criteriilor de analiză a meritelor 

indicate în tabelul de mai jos.  

 

Categoria de evaluare a meritului  Punctaj 

Viabilitatea conceptului și a abordării tehnice  25 

Impactul și durabilitatea 25 

Capacitate de implementare și programare   20 

Rezonabilitatea bugetului 15 

Performanța anterioară  15 

Punctaj total acumulat (din 100 de puncte)  100 

 

Aceste criterii de analiză a meritelor sunt descrise mai detaliat în continuare.  

 

Concept și abordare. Calitatea, fezabilitatea și modul de argumentare a proiectului inclus în 

cererea de grant, caracterul inovațional, diversitatea în abordare, claritatea proiectului, și planul de 

lucru pentru realizarea obiectivelor proiectului. În ce măsură activitatea propusă încurajează 

solicitantul sa îmbunătățească calitatea produselor, sa sporească eficiența, să asigure durabilitatea 

in dezvoltare, să promoveze responsabilitatea socială (25 puncte). 

 

Impactul și durabilitatea. În ce măsură activitatea propusă corespunde necesităților întreprinderii 

și va avantaja în mod direct industria ușoară ca modalitate de introducere a inovației și îmbunătățire 

a calității produselor și serviciilor prestate. În ce măsură aceasta va stimula dezvoltarea durabila a 

întreprinderilor din industria ușoară, va contribui la creșterea competitivității, a vânzărilor pe piaţa 

internă și externă. În ce măsură activitatea va contribui la construirea și consolidarea capacității 

beneficiarului și dacă activitatea este durabilă. (25 de puncte).  

 

Capacitate de implementare. Beneficiarul va descrie/argumenta capacitatea de a implementa 

proiectul propus. Evaluarea se va baza în principal pe verificarea de către personalul proiectului a 

referințelor prezentate, cum ar fi: experiența, calificările, reputația și abilitățile personalului de bază 

al întreprinderii, experiența, imaginea și realizările ale întreprinderii implicate (20 de puncte).  

 

Rezonabilitatea bugetului. În ce măsură bugetul este clar și rezonabil și reflectă cea mai bună 

utilizare a resurselor întreprinderii și ale grantului. În ce măsură bugetul include contribuții din 

partea beneficiarului și din partea terților care să demonstreze angajamentul solicitantului (15 

puncte).  

 

Performanța anterioară. Experiența anterioară sau actuală de implementare a activităților 

similare. Abilitatea demonstrată de realizare a activităților ce susțin obiectivele proiectului și ale 

grantului. (15 puncte). 

 

mailto:seed@chemonics.md
mailto:seed@chemonics.md
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SECȚIUNEA VI. INFORMAȚIE PRIVIND ACORDAREA ȘI ADMINISTRAREA GRANTULUI  

Toate granturile vor fi negociate, denominate și finanțate în lei moldovenești (MDL). Toate cheltuielile  

finanțate prin grant trebuie să fie eligibile, alocabile și rezonabile. Cererile de grant vor fi susținute de un 

buget detaliat și realist, conform descrierii din Secțiunea IV, și nivelul susținerii din partea Proiectului se 

va negocia și se va stabili în baza activităților propuse, capacității de implementare ale solicitanților.  

 

Emiterea acestui RFA și asistența în elaborare nu constituie o acordare de grant sau angajament din partea 

Proiectului de Competitivitate al USAID și nu obligă Proiectul să achite cheltuielile suportate la elaborarea 

și prezentarea cererii. În plus, Proiectul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge oricare sau toate cererile 

primite și de a solicita clarificări suplimentare de la solicitanți. Solicitanții vor fi informați în scris despre 

decizia luată în privința cererii lor.  

 


