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GHIDUL  APLICANTULUI 
 
 

Acest Ghid conține proceduri de aplicare și de selectare a proiectelor în cadrul acțiunii “Inițiative comune 
ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – 
profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS Moldova), finanțate de Comisia 
Europeană prin intermediul Programului ”Măsuri de Consolidare a Încrederii” (CMB) IV, co-finanțate de 
Caritas Viena și Municipalitatea Viena. 
 
 

I. CONTEXTUL GENERAL  

 

Proiectul “Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în 
vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova (SVIS Moldova) este 
implememtat de către Asociaţia Obştească „DEMOS”, finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul 
Programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV) şi co-finanţat de către Caritas Austria şi 
Municipalitatea Viena.  Obiectivul Programului este de a stimula dezvoltarea societății civile pentru a 
contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și promovarea măsurilor de consolidare a 
încrederii între cele două maluri ale Nistrului.  

 
Proiectul este pus în aplicare în parteneriat cu asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și 

“Serdte” (Bender) în 11 raioane și 2 municipii din dreapta și stînga Nistrului. 
 
În acest context, Asociația „Demos” anunță concursul de propuneri de proiecte, care vor fi 

puse în aplicare în perioada 1 februarie 2017 – 30 noiembrie 2018 (22 luni), în următoarele arii 
geografice: 

Lot 1: raioanele Orhei, Rezina; 
Lot 2: raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă; 
Lot 3: raioanele Camenca, Rîbnița; 
Lot 4: raioanele Dubăsari, Grigoriopol. 
 

Scopul schemei de granturi este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții a tinerilor 
defavorizați din dreapta și stînga Nistrului, prin oferirea unui complex de servicii orientate 
spre integrarea lor socio-profesională. 
 
Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile prestatoare de servicii sociale din 

Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, în vederea integrării socio-profesionale a 
tinerilor defavorizați; 

2. Integrarea socio-profesională a 275 tineri defavorizați de pe ambele maluri ale rîului Nistru; 
3. Sensibilizarea Autorităților Publice de pe ambele maluri ale Nistrului față de necesitatea și 

importanța Serviciului Integrare Socio-Profesională pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor 
defavorizați. 
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II. MĂRIMEA FINANŢĂRII ȘI CONTRIBUȚIA 

 
În cadrul acestui apel for fi alocate 4 granturi cu bugete a căror valoare per proiect nu va depăşi  
suma de 50,000.00 Euro.  
Bugetele solicitate care depăşesc limita stabilită, nu vor fi luate în considerare.  
Solicitanții de grant sunt încurajaţi să furnizeze contribuţii financiare pentru costurile indirecte 
ale proiectului (din orice surse), care pot fi justificate prin acte confirmative.  
 
 

III. ACTIVITĂŢI ELIGIBILE 

 
În cadrul obiectivului concursului de granturi, propunerile de proiect trebuie să includă următoarele 
tipuri de activităţi, avînd ca grup țintă tinerii defavorizați (persoane social-vulnerabile cu vîrsta între 
18 și 30 ani): 

1. Asistență psiho-socială și juridică; 
2. Asistență educațională în vederea formării/dezvoltării abilităților sociale și a deprinderilor de 

viață; 
3. Educație antreprenorială în vederea formării competențelor inițierii și administrării unei 

activități generatoare de venit; 
4. Abilitare economică în scopul lansării și gestionării unei activități generatoare de venit; 
5. Cooperare intersectorială în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați. 

 
 

NB: Nu sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni: 

 Sponsorizări, 

 Contracte și burse de studii cu o durată mai mare de 6 luni, 

 Acțiuni și servicii pentru persoane cu nevoi speciale, 

 Călătorii internaționale, 

 Cheltuieli pentru participarea la întruniri, grupuri de lucru, seminarii, conferinţe, 

 Activităţi de natură politică, religioasă, culturală, sportivă, 

 Reparații și reconstrucții ale imobilului. 

 
IV. APLICANŢI ELIGIBILI 

 
(i) Entitățile eligibile pentru acest concurs de granturi sunt Organizații ale Societății Civile cu formă 
juridică de asociații obștești.  
Solicitantul de grant trebuie să fie o asociație oficial înregistrată de structuri publice (Ministerul 
Justiției, Consiul Local etc.) și care: 

 Reprezintă o entitate non-profit; 

 Nu activează ca un organism guvernamental; 

 Funcționează la nivel regional;  

 Realizează perseverant obiective și activități ce țin de protecția socială și prestarea 
serviciilor sociale persoanelor social-vulnerabile; 

 Are o poziție activă în societate, exprimă interesele și valorile beneficiarilor săi; 

 Deține o imagine pozitivă în comunitate; 

 Cooperează cu APL și alți actori comunitari în vederea realizării obiectivelor de protecție 
socială și prestare a serviciilor sociale persoanelor social-vulnerabile. 
 
 

Nu sunt eligibile pentru a participa la acest concurs: partide politice, organizaţii religioase, 

sindicate, patronate, persoane fizice şi entităţi comerciale. 
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(ii) Solicitanul de grant trebuie să furnizeze dovezi clare privind:  
 

 Activitatea organizației: acte de constituire și de înregistrare, evidență contabilă în 
corespundere cu legislația în vigoare, rapoarte financiare anuale,  

 Oficiul cu cel puțin 2 birouri și o sală de training dotată cu echipament; 

 Contractul de locațiune sau de comodat a imobilului pentru oficiul sau centrul social în care 
activează;  

 Experiența managerială dovedită prin documente administrative; 

 Experiența de lucru în domeniul social minim 3 ani, conform obiectivelor statutare, 
demonstrată prin rapoarte de activitate, broșuri, buletine informative, pliante, informații 
plasate pe pagina web, blog, rețele de socializare etc); 

 Capacitățile umane (echipă multidisciplinară compusă din cel puțin 3 specialiști: asistent 
social, psiholog, jurist) și organizaționale pentru a elabora și implementa un proiect social la 
nivel regional; 

 Experiența în gestionarea granturilor și implementarea proiectelor sociale (rapoarte, Acorduri 
de grant etc.) 

 Deschiderea din partea APL pentru realizarea activităților de natură socială pe teritoriul 
raionului/regiunii (Acord de colaborare pentru activitatea curentă, scrisori de recomandare, 
persoane de referință și datele de contact ale acestora). 

 
(iii) Solicitantul de grant trebuie să fie localizat și să dețină experiență de lucru în cel 
puțin unul din cele două raioane indicate în Lot, și anume: 
 
            Lot 1: raioanele Orhei, Rezina; 

            Lot 2: raioanele Căușeni, Ștefan-Vodă; 

            Lot 3: raioanele Camenca, Rîbnița; 

            Lot 4: raioanele Dubăsari, Grigoriopol. 

 
 
 

VI. PROCEDURI DE APLICARE 

 
Cerințe față de Propunerea de proiect 
Asociațiile obștești interesate în aplicarea propunerilor de proiect la acest concurs trebuie să 
respecte următoarele cerințe specifice: 

 Durata unui proiect va fi de 22 luni și se va încheia până la data de 30.11.2018. 

 Propunerile de proiect trebuie să fie scrise în limba română (pentru aplicațiile la loturile 1 și 
2) sau rusă (pentru aplicațiile la loturile 3 și 4). 

 Formularul de solicitare a finanţării trebuie să fie completat integral și corect. Informațiile 

incluse trebuie să fie veridice și clare. 

 Formularul de solicitare a finanţării trebuie să fie completat cu front Arial 11, respectînd 

formatul propus.  

 Formularul de solicitare completat trebuie să conțină cel mult 10 pagini. 

 Documentele Propunerii de proiect trebuie să fie perfectate în formatul solicitat. 

 Propunerile de proiect incomplete sau în care nu au fost respectate toate cerințele vor fi 

respinse. 

 Conținutul Propunerii de proiect (pachetul de documente integral) expediat prin poșta 

electronică ca atasament nu trebuie să depășească mărimea de 100 MB. 
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Conținutul Propunerii de proiect 
Asociațiile obștești interesate în aplicarea propunerilor de proiect la acest concurs trebuie să 
prezinte un pachet de documente cu următorul conținut: 

(i) Formularul de Aplicare semnat și ștampilat de către Directorul executiv/Președintele 
organizației, in format PDF (cu pagini multiple); 

(ii) Bugetul proiectului (în format Excel); 
(iii) Anexa 1 reprezintă un singur document in format PDF, conținând copii de pe acte care 

demonstrează eligibilitatea Solicitantului de grant și anume: 

 Statutul Asocieției Obștești,  

 Certificatul de înregistrare,  

 Certificat de confirmare a contului bancar curent sau ultimul extras din cont cu 
ștampila băncii,  

 Raport financiar (bilanț contabil) pentru anul 2015 prezentat organelor de 
evidență și control;  

 Certificat de confirmare a lipsei datoriilor la buget eliberat de Inspectoratul Fiscal. 
(iv) Anexa 2 reprezintă un singur document in format PDF, care conține CV-urile persoanelor cu 

funcții manageriale în Asociație (director executiv, contabil) și a personalului implicat în 
activitățile proiectului; 

(v) Anexa 3 reprezintă documente și materiale care demonstrează experiența aplicantului de a 
realiza proiectul (rapoarte, articole în presă, copii de pe materiale de vizibilitate etc.). 

 
(i) Formularul de solicitare a finanţării  
Formularul de solicitare a finanţării va conține: 

1. Informaţii despre Asociație, inclusiv toate informaţiile relevante de contact; 
2. Informaţii despre resursele Solicitantului de grant; 
3. Descrierea proiectului: 

a. Lotul proiectului; 
b. Problema abordată; 
c. Scopul şi obiectivele proiectului; 
d. Activităţile planificate şi metodologia de realizare; 
e. Beneficiarii proiectului; 
f. Riscurile posibile şi strategia de management a riscului; 
g. Efectele de lungă durată generate de proiect; 
h. Durabilitatea proiectului; 
i. Planul calendaristic al proiectului; 
j. Data, locul, nume și prenume a persoanei responsabile de proiect. 

 

(ii) Bugetul proiectului.  
Solicitantul de grant trebuie să ţină cont și să respecte formatul bugetului solicitat de AO „Demos”.  
Bugetul trebuie să fie elaborat în Euro și să conțină informație realistă despre modalitatea de 
cheltuieli ale proiectului.  
Bugetul trebuie să fie calculat în termeni clari, corelat la planul de activități prezentat în Formularul 
de solicitare a finanțării. 
 

Costuri eligibile 

Pentru a fi eligibile în cadrul acestui concurs de granturi, costurile trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii: 

a) sunt efectuate în timpul implementării activităților proiectului;  
b) sunt indicate în bugetul proiectului;  
c) sunt identificabile şi verificabile;  
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d) sunt rezonabile, justificate şi conforme cu cerinţele unui management financiar sănătos, 
în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa. 

Cheltuielile care vor fi finanțate în cadrul proiectului sunt costuri directe și anume: 
1. Resurse umane (salariu brut): șef serviciu, asistent social, psiholog, jurist, contabil  
2. Cheltuieli directe pentru beneficiari:  

a) ajutor material pentru necesități de bază (1 singură dată),  
b) ajutor material pentru achitarea chiriei Locuinței Sociale Asistate și a serviciilor comunale 

(max. 2 luni),  
c) cursuri de formare profesională de scurtă durată (cost mediu al unui contract de studii),  
d) burse de studii pentru tineri (cheltuieli de transport, alimentație, cămin). 

3. Echipament de birou: 
a) Tehnică de calcul necesară realizării proiectului; 
b) Mobilier de oficiu; 

4. Cheltuieli administrative: taxe bancare.  
 
Total costuri directe: în limita de 50.000 Euro. 
 
Costurile indirecte nu se vor include în buget, dar se vor indica în linii separate, sub tabelul 
bugetului, indicînd suma totală a acestora. 
Costurile indirecte prezentate poartă un caracter informativ. Acestea vor fi suportate direct de AO 
„Demos”, în afara sumei oferite prin grant, și vor include:  

a) Materiale și consumabile, 
b) Telecomunicații, 
c) Arenda transportului, 
d) Servicii comunale. 

 
OSC-urile selectate vor beneficia de suportul AO „Demos” în consolidarea capacităților, după cum 
urmează: 

a) Curs de formare a echipelor multidisciplinare în 4 module (16 zile), 
b) Ghid al specialistului SVIS (publicație), 
c) Materiale de promovare a proiectului, 
d) Vizite de studiu în OSC prestatoare de servicii sociale adresate tinerilor social-vulnerabili 

din Republica Moldova și o țară din Uniunea Europeană, 
e) Asistență de mentoring a echipelor multidisciplinare,  
f) Activități trimestriale în rețeaua informală „SVIS Moldova”. 

 
Depunerea propunerilor de proiecte 
Propunerile de proiect trebuie depuse în format electronic, la următoarea adresă de E-mail: 
ngo.demos@gmail.com     
 
Subiectul mesajului va conţine în mod expres menţiunea „Propunere_proiect_SVIS_Moldova”.  
 
 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 
21.12.2016, ora 16.00. 

 
 
Solicitanții de grant vor primi o confirmare a recepționării propunerii de proiect prin adresa 
electronică.  
 
Orice solicitare primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat. 
 

 

mailto:ngo.demos@gmail.com
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VIII. UTILIZAREA FONDURILOR DE FINANŢARE 

Resursele financiare primite în cadrul acestor granturi trebuie să fie utilizate în strictă conformitate 
cu activităţile şi bugetul proiectului aprobat spre finanțare.  
Fondurile alocate nu pot fi utilizate în următoarele scopuri:  

 pentru acoperirea cheltuielilor instituţionale/administrative ale Solicitantului de grant ce nu ţin 
nemijlocit de proiect,  

 ca ajutor financiar pentru organizaţia beneficiară şi/sau personalul acesteia,  

 ca plată a datoriilor, 

 pentru achiziţionarea mijloacelor fixe de valoare.  

 

IX. PROCESUL DECIZIONAL ŞI ORARUL CONCURSULUI 

Formularele cererilor de finanţare vor fi examinate şi evaluate de către o Comisie de Evaluare 
independentă constituită prin dispoziția Managerului de proiect, AO „DEMOS”.  
Comisia de Evaluare poate cere Solicitanţilor să ofere clarificări în timpul procesului de evaluare în 
cazul în care va considera informaţiile oferite insuficiente pentru o evaluare obiectivă a Propunerii 
de proiect. Totuşi, Solicitantul de grant nu poate îmbunătăţi sau modifica conţinutul propunerii de 
proiect în timpul evaluării. Solicitantul de grant va da răspuns acestor solicitări în maxim 2 zile 
calendaristice.  
 

Propunerilor de proiect li se va acorda un scor general din maxim 100 de puncte în conformitate cu 
defalcarea  din  Grila  de  Evaluare  de  mai  jos:  
 

Criterii de evaluare Puncte 

Relevanţa proiectului: Activităţile propuse sunt relevante în cadrul obiectivului 
concursului de granturi? 

15 

Calificare: În ce măsură aplicantul (Asociația Obștească și personalul acesteia) au 
experienţa şi calificările necesare pentru a implementa cu succes proiectul şi de a 
gestiona fondurile alocate? 

30 

Implementarea: În ce măsură este dezvoltată şi realistă Strategia pentru atingerea 
obiectivelor proiectului? 

15 

Beneficiarii şi grupurile ţintă: În ce măsură este argumentată selecţia beneficiarilor?  10 

Rezultate si impact: Va produce această iniţiativă schimbări semnificative pentru 
beneficiarii vizaţi? Cât de realistic şi eficient este planul de acţiuni pentru a măsura şi 
raporta acest impact? 

10 

Durabilitatea: Cum va funcționa în regiune Serviciul Integrare Socio-Profesională după 
finisarea proiectului?  

10 

Contribuția: În ce măsură aplicantul va asigura contribuția financiară la proiect? 10 

 
Scor maxim general: 

 
100 

 
Comisia de Evaluare va întreprinde vizite la Solicitanții de grant pentru evaluarea în teren a 
Solicitanților de grant, cu un aviz prealabil. 
 

AO Demos își rezervă următoarele drepturi: 
 

1. De a nu acorda finanțare în cazul în care calitatea propunerilor sau rezultatele evaluării 
în teren a solicitantului de grant nu vor îndeplini toate cerinţele de selecţie, 
 

2. De a întrerupe finanțarea în următoarele cazuri: 
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a) Beneficiarul de grant nu va îndeplini în mod conștiincios cerințele de gestionare a 
finanțării,  

b) Donatorii AO „Demos” nu vor asigura integral fondurile necesare pentru a acoperi 
bugetele granturilor. 
 
 

REZULTATELE CONCURSULUI VOR FI ANUNȚATE LA DATA DE  
10 IANUARIE 2017. 

 
 

 Rezultatele concursului sunt definitive. 
 Propunerile depuse nu vor fi returnate. 
 Comisia de evaluare nu va oferi explicații pentru Propunerile de proiect respinse.  

 
Formularul de solicitare a finanțării și Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe pagina web a AO „Demos” 
în articolul cu titlul „Concurs de granturi pentru OSC de pe ambele maluri ale Nistrului”  
http://asociatiademos.wordpress.com  
 

Aceste documente pot fi de asemenea obținute, expediind o solicitare către Mariana Șoldan, 
asistent manager, la adresa electronică m_soldan@yahoo.com  

http://asociatiademos.wordpress.com/
mailto:m_soldan@yahoo.com

