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        CONGRESUL AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN MOLDOVA 
str. Columna 106A, Chisinau, Republica Moldova (secretariat) 

   t. 22-35-09, fax 22-35-29, mob. 079588547, info@calm.md, www.calm.md 

 
 

 
Nr.  94 din  26 mai 2020 
 

Prim-ministrului Republicii Moldova, Dlui Ion Chicu, 
Secretarului General al Guvernului, Dnei Liliana Iaconi 

 
 

ADRESARE  
 

privind situația incertă /neclaritatea implementării Programului Guvernamental  
Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” în 2020 

 
 
Stimate Dle Prim-ministru, 
Stimată Dnă Secretar General al Guvernului, 
 
Urmare a adresărilor multiple a membrilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) 
vine cu o solicitare de clarificare/informare pentru Autoritățile Publice Locale din Moldova, ce au 
depus în februarie 2020 dosarele la Programului Guvernamental  Diaspora Acasă Reușește „DAR 
1+3” (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.801/2018), dacă acest program va fi sau nu 
implementat pe parcursul anului curent. 
 
La 2 ianuarie 2020 Biroul relații cu diaspora din cadrul  Cancelariei de Stat, a lansat Apelul de 
Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, termenul limită de depunere 
a dosarelor fiind 9 februarie 2020, ora 24:00. În urma apelului, au fost depuse 67 dosare de către 
autoritățile publice locale. 
 
La 6 martie 2020 a avut loc  ședința Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor în 
cadrul  Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” (conform Proces – verbal nr. 3 din 6 
martie 2020) în cadrul căreia s-a decis:  
 

1. Grila de evaluare completate de către toți membrii Comitetului va fi prezentată până 
vineri, 13 martie 2020. 

2. Prelungirea termenului de completare a dosarelor pentru primăriile ce nu au întrunit 
condițiile necesare acestei etape pentru a obține finanțare din partea partenerului de 
dezvoltare PNUD Moldova în scopul identificării unui nou partener de dezvoltare 
(donator). 

3. Informarea prin e-mail de către Biroul relații cu diaspora (secretar al Comitetului) a celor 
15 aplicanți despre necesitatea identificării partenerului și prezentarea scrisorii de 
confirmare a cofinanțării până la 20 martie curent, ora 23.59. 

4. După recepționare, dosarele se vor examina la nivel tehnic, după care tabelul compilat va 
fi transmis, repetat membrilor Comitetului pentru examinare cu solicitarea de a completa 
și prezenta grila de evaluare. 

5. Biroul Relații cu diaspora va generaliza rezultatele și va înainta proiectele care vor 
acumula punctaj maxim pentru selectare și aprobare Comitetului. 
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6. Alocarea mijloacelor financiare pentru implementarea și monitorizarea programului 
(experți, specialiști tehnici, activități de promovare, cheltuieli de transport etc.) se va face 
din bugetul Programului DAR, după prezentarea listei finale a proiectelor aprobate pentru 
finanțare și evaluarea necesităților pentru monitorizarea implementării acestora. 

 
Până în prezent, nici membrii Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor în 
cadrul  Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, nici Autoritățile Publice Locale, nu au 
primit o informație clară despre soarta de mai departe a acestui Program în anul 2020.  
 
Ținem să menționăm faptul, conform condițiilor Programului DAR 1+3, pe lângă  finanțarea din 
partea Guvernului Republicii Moldova,  este obligatorie co-finanțarea din partea: autorităților 
publice locale, a partenerilor de dezvoltare/donatori, și a asociațiilor diasporei, asociațiile de 
băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți. Astfel 
autoritățile publice locale ce au depus dosarele la Programului DAR 1+3, pe lângă co-finanțarea 
proprie, au mobilizat co-finanțare de la  partenerii de dezvoltare/donatori, și de la asociații 
diasporale, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau 
reveniți, fapt dovedit prin scrisori de angajament. Acum, atât autoritățile locale, cât și partenerii 
lor au nevoie de o claritate daca proiectele depuse vor fi implementate sau nu. Pe de o parte 
este nevoie de un răspuns cât mai prompt, deoarece majoritatea Autorităților Locale aplicante, 
pentru a implementa proiectele depuse, trebuie să treacă prin procedura de achiziții publice si să 
implementeze proiecte de infrastructură, ceea ce ia destul de mult timp, pe de altă parte, sumele 
alocate pentru co-finanțare stau blocate  iar în condițiile crizei actuale ele ar putea fi direcționate 
spre alte  proiecte sau cheltuieli stringente  (în cazul în care Programul DAR 1+3 nu va fi 
implementat în 2020). 
 
Amintim că în 2019 Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” a fost amânat, iar 
incertitudinea implementării acestuia în 2020, va duce la o dezamăgire profundă  atât din partea 
APL cât și a donatorilor și a diasporei. 
 
 
Vă mulțumim anticipat pentru răspuns. 
 
Cu deosebit respect,  
 
 

Viorel Furdui   
       
Director Executiv  
Congresul Autorităților Locale din Moldova 
(CALM) 
 

      
 

Ex: Irina Luncașu  

Tel:22-35-09 


