
 

 

În atenţia AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE 

solicitante de granturi KfW 

 

Evaluarea scrisorilor de intenţie depuse de comunităţi se va efectua în corespundere 

cu obiectivele Grantului KfW şi ale Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), precum şi 

cu criteriile de selectare:   

 corectitudinea prezentării scrisorii de intenţie; 

 corespunderea obiectelor propuse spre renovare criteriilor de eligibilitate; 

 argumentarea şi dovezi în ceea ce priveşte asigurarea contribuţiei comunităţii; 

 disponibilitatea în prezent proiectului tehnic şi/sau caietului de sarcini (după caz); 

 experienţa anterioară de colaborare cu FISM în cadrul proiectelor finanţate din alte surse. 

 

NOTĂ! Doar comunităţile acceptate în urma evaluării scrisorilor de intenţie vor trece la 

următoarele etape ale ciclului subproiectului.  

 

Obiecte eligibile pentru subproiecte în cadrul Grantului KfW  

 
1) subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii sociale îmbunătăţite prin 

renovarea: 

- grădiniţelor de copii; 

- complexelor educaţionale gimnaziu sau şcoală primară – grădiniţă de copii; 

- şcolilor sportive;  

- sălilor sportive în cadrul şcolilor; 

- centrelor comunitare pentru copii şi tineret. 

2) subproiecte orientate spre asigurarea accesului la servicii social-economice îmbunătăţite 

prin:  

- extinderea sistemelor de apeduct cu apă potabilă; 

- lucrări de amenajare a zonelor de odihnă în comunitate; 

- amenajarea căilor pietonale de acces; 

- pavarea trotuarelor; 

- iluminarea stradală. 

3) subproiecte orientate spre protecţia mediului ambiant prin: 

- construcţia sistemelor de canalizare; 

- construcţia staţiilor de epurare. 

4) subproiecte orientate spre utilizarea eficientă a energiei prin: 

- conservarea energiei termice în clădiri/schimbarea uşilor şi ferestrelor, termoizolarea 

pereţilor şi tavanelor etc.);  



- promovarea resurselor energetice de alternativă (montarea echipamentului tehnologic 

de energie renovabilă în clădiri publice). 

Criteriile de înaintare a obiectului pentru renovare cu suportul FISM: 

 

 obiectul propus să fie o necesitate stringentă a comunităţii; 

 obiectul să corespundă obiectivelor proiectului FISM şi criteriilor de eligibilitate; 

 obiectul să fie la balanţa primăriei şi să nu se permită privatizarea lui timp de 15 ani; 

 la darea în exploatare de obiectul reabilitat să beneficieze cel puţin 1/3 din populaţia 
comunităţii (beneficiari direcţi şi indirecţi); 

 subproiectul să fie realizabil din punct de vedere instituţional şi tehnic; 

 costul subproiectului să se încadreze în mărimea grantului acordat:  

- pînă la 50 mii Euro - localitățile rurale;   
- pînă la 75 mii Euro - localitățile urbane cu populația pînă la 10 000 de locuitori; 
- pînă la 100 mii Euro - localitățile urbane cu populația pînă la 20 000 de locuitori.  

 

 comunitatea să asigure nu mai puţin de 15 % din mărimea grantului solicitat pentru 

comunităţile care nu au beneficiat de suportul FISM anterior, şi nu mai puţin de 30% pentru 

comunităţile care deja au implementat subproiecte cu asistenţa FISM. 

 


