
Anexă la decizia Consiliului raional Ungheni 

Nr.____________ 

din________2018 

  

  

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional  de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul 

Ungheni    

  

Capitolul I. Dispoziţii Generale  

1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, principiile, procedura de organizare şi desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea 

contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţarea proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în 

baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare. 

2. Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi 

dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării. 

3. Finanţările acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de solicitant. 

4. Procedura de organizare a concursului, desemnarea câştigătorilor, atribuirea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare precum şi 

rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările constituie informaţii de interes public. 

5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni principale: 

activitate pentru tineret – orice acţiune cu şi pentru tineri, de natură socială, culturală, educaţională sau civică, ce are la bază procesele de învăţare 

nonformală şi de participare voluntară a tinerilor; 



acord de colaborare – este o înţelegere încheiată între autoritatea finanţatoare şi grupul de iniţiativă prin care părţile îşi asumă angajamente reciproce 

orientate spre implementarea proiectului desemnat câştigător în cadrul concursului de proiecte; 

autoritate finanţatoare – Consiliul raional Ungheni; 

beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare sau acord de colaborare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 

cheltuieli eligibile – cheltuieli care în condiţiile legii pot fi luate în considerare pentru finanţare; 

contract de finanţare – contract încheiat în condiţiile legii, între autoritatea finanţatoare, şi un beneficiar; 

contribuţie proprie – aportul financiar/material al beneficiarului contractului de finanţare sau acordului de colaborare care include şi contribuţia 

partenerilor; 

finanţare – alocaţie financiară din bugetul de stat sau local, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor ce ţin de realizarea de către organizaţiile de 

tineret a programelor şi/sau proiectelor pentru tineret; 

grup de iniţiativă a tinerilor– formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol şi cu interese comune, neformală, pentru a participa şi a contribui la 

viaţa publică; 

organizaţie de tineret – organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar 

scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică; 

parteneriat – relaţie de cooperare/colaborare între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, stabilită printr-un contract care prevede responsabilităţile 

fiecărei părţi orientate spre realizarea activităţilor de tineret; 

programe şi/sau proiecte pentru tineret – complex de acţiuni şi măsuri pentru tineret care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale tinerilor şi 

la dezvoltarea iniţiativelor acestora; 

solicitant – organizaţie de tineret, grup de iniţiativă care solicită susţinerea financiară pentru implementarea unor programe şi/sau proiecte destinate 

îmbunătăţirii condiţiilor sociale ale tinerilor şi dezvoltării iniţiativelor acestora. 

6. Principiile care stau la baza finanţării sunt: 



transparenţa – oferirea de către autoritatea finanţatoare a tuturor informaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte, în vederea 

informării părţilor interesate în mod deschis şi explicit; 

liberul acces – asigurarea condiţiilor în mod nediscriminatoriu pentru ca oricare solicitant să-şi exercite dreptul de a aplica şi de a deveni beneficiar; 

susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor participanţilor aflaţi la debut, pentru a desfăşura activităţi în domeniul tineretului; 

diversitatea şi pluridisciplinaritatea – promovarea diversităţii reprezentării teritoriale şi abordare multidisciplinară a programelor şi proiectelor pentru 

tineret; 

neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la 

data încheierii contractului de finanţare sau a acordului de colaborare; 

finanţarea în limitele bugetului alocat – încheierea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare în limita mijloacelor financiare aprobate în 

buget pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret; 

responsabilitatea pentru managementul programului/proiectului – respectarea tuturor procedurilor prestabilite în prezentul regulament. 

7. Criteriile de evaluare a dosarelor şi atribuirea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, 

astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale înainte de finanţare. 

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea  

Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor    

  

Secţiunea 1. Domeniile de finanţare 

8. Domeniile de finanţare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare şi vor fi publicate în anunţul de lansare a concursului de 

proiecte. La finanţare se va lua în considerare interdependenţa proiectelor de tineret cu priorităţile stabilite în documentele de politici în vigoare. 

În funcţie de priorităţile stabilite, proiecte eligibile pot fi: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, 

traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziţii. 



9. Comisia de examinare şi selectare a iniţiativelor/proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, înaintate în cadrul concursului Programului de 

Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni (în continuare – Comisia) stabileşte calendarul de organizare a concursurilor de 

selecţie în dependenţă de priorităţile stabilite în politica de tineret şi bugetul alocat anual pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret. 

10. Concursul se desfăşoară în următoarele etape: 

11. Publicarea anunţului; 

12. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie; 

13. Selecţia ofertelor; 

14. Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei; 

15. Soluţionarea contestaţiilor. 

  

Secţiunea 2. Procedura de aplicare pentru organizaţiile de tineret 

11. Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

12. Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret, 

13. Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 

14. A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare. 

15. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

16. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1; 

17. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr. 2; 

18. CV-ul organizaţiei de tineret; 

19. CV-ul coordonatorului de proiect; 

20. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr. 3; 

21. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului; 

22. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz; 

23. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat; 

24. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi: 

 Scrisori de intenţie din partea terţilor; 

 Contracte de sponsorizare; 

 Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat 

 Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; 



1. Alte documente considerate relevante. 

2. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci când acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.12 respectându-se calendarul de 

organizare a concursului. 

3. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de 

către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal. 

4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata contractului de finanţare. 

5. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanţatoare. 

  

Secţiunea 3. Procedura de aplicare pentru grupurile de iniţiativă 

16. Grupurile de iniţiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiţii: 

17. A respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare. 

18. Deţin procesul-verbal de constituire a grupului de iniţiativă; 

19. Vârsta membrilor grupului de iniţiativă este cuprinsă între 14 şi 35 ani; 

20. Este format minim din 3 persoane; 

21. Tinerii nu sunt angajaţi ai autorităţilor publice, centrelor de tineret şi instituţiilor de lucru cu tinerii. 

22. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

23. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1; 

24. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2; 

25. CV-ul membrilor; 

26. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3; 

 Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat; 

1. Alte documente considerate relevante. 

2. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci când acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.18, respectându-se calendarul de 

organizare a concursului. 

3. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de 

către mebrii grupului de iniţiativă dacă au atins majoratul sau de către o persoană împuternicită legal. 

4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata acordului de colaborare. 

5. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanţatoare. 



Secţiunea 4. Evaluarea dosarelor 

22. Toate dosarele înregistrate vor fi supuse evaluării de către o comisie de examinare şi selectare desemnată prin ordinul/dispoziţia conducătorului 

autorităţii finanţatoare. 

23. Comisia se formează dintr-un număr impar, dar nu mai mult de 11 persoane. Fiecare autoritate finanţatoare stabileşte anual numărul membrilor 

comisiei, precum şi componenţa acesteia. 

24. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului din anexa nr. 4. 

25. În componenţa Comisiei intră cu o persoană mai mult din partea Consiliului raional Ungheni. 

26. Preşedintele Comisiei de evaluare şi selectare este desemnat din cadrul Consiliului raional Ungheni. 

27. Preşedintele Comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei. 

28. Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul autorităţii publice prin dispoziţia preşedintelui raionului. 

29. Toate solicitările sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare: 

  

Criteriu Punctaj 

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica naţională de tineret 20 

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori 20 

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în 

timp – SMART 
5 

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor 5 

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 10 

Capacitatea de a atrage resurse, altele decât de la autoritatea finanţatoare 5 

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor 10 

Consistenţa acţiunilor de promovare 5 

Durabilitatea proiectului 10 

Capacitatea de realizare şi experienţa organizaţiei 10 

  

30. Membrii Comisiei completează fişa de evaluare conform anexei nr.5. 



31. Proiectele care acumulează în mediu mai puţin de 50 de puncte şi/sau nu au obţinut din partea majorităţii membrilor comisiei recomandarea 

spre finanţare nu pot fi desemnate câştigătoare, iar autoritatea finanţatoare nu poate încheia contracte de finanţare sau acorduri de colaborare cu 

acestea. 

32. Comisia de examinare şi selectare înaintează procesul-verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selectare către conducătorul 

autorităţii finanţatoare, în vederea întocmirii documentelor de finanţare din bugetul de stat sau bugetele locale. 

33. Rezultatele se publică pe site-ul autorităţii publice, după caz în sursele mass-media disponibile, în termen de 30 zile de la data expirării 

termenului pentru depunerea dosarelor pentru concurs. 

34. Autoritatea finanţatoare va încheia contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă 

recomandate spre finanţare începând cu cele care au acumulat punctajul cel mai mare în ordine descrescătoare, în limita mijloacelor financiare 

alocate anual pentru concursul de proiecte . 

35. Dacă autoritatea finanţatoare nu va dispune de mijloace financiare suficiente pentru încheierea contractelor de finanţare cu toate organizaţiile de 

tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă recomandate spre finanţare, atunci acestea pot fi trecute în lista de aşteptare. 

36. Pot fi încheiate contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă trecute în lista de aşteptare 

dacă autoritatea finanţatoare a identificat noi alocaţii financiare sau dacă nu a fost semnate contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret sau 

acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă recomandate spre finanţare cu un punctaj mai mare. 

37. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii în conformitate cu prevederile din Legea nr.793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ, în 

termen legal de 30 zile. 

  

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret 

  

Secţiunea 1. Încheierea contractului de finanţare cu organizaţiile de tineret 

38. Finanţarea programelor şi proiectelor de interes public selectate pentru finanţare se efectuează în baza unui contract încheiat între părţi din 

contul şi în limita alocaţiilor bugetare prevăzute anual în acest scop. 

39. Contractul se încheie între Consiliul raional Ungheni şi solicitantul selectat, în termen de maximum 60 de zile, de la data comunicării 

rezultatului sesiunii de selectare a proiectelor cîştigătoare. 

40. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, precum şi bugetul detaliat al programului/proiectului (conform anexei nr.1 şi 2). 

41. Pentru acelaşi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decît o singură finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare. 



42. Cheltuielile eligibile conform actelor normative în vigoare vor putea fi finanţate în baza contractului de finanţare numai în măsura în care sunt 

justificate şi oportune în scopul executării contractului. 

  

Secţiunea 2. Derularea contractului de finanţare 

43. Finanţările pentru organizaţiile de tineret se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, 

în baza solicitării scrise după prezentarea raportului financiar şi narativ despre cheltuielile efectuate pentru tranşa anterioară, prevăzut în anexa 

nr.6 şi nr.7 la prezentul regulament. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

44. Originalele şi copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, factură de expediţie, bon de casă, ordine de plată prin transfer, 

contracte etc.) pe care se aplică ştampila beneficiarului de program/proiect; 

45. Copiile şi originalul contractelor de achiziţii încheiate între părţi în conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice; 

46. Alte documente justificative. 

47. Finanţările pentru implementarea proiectelor grupurilor de iniţiativă se efectuează în baza unui acord de colaborare, acordate în tranşe din 

bugetul autorităţii publice locale finanţatoare de la contul acesteia ori de la contul unităţii de implementare direct către furnizorul de bunuri, 

servicii, în baza solicitării scrise şi după prezentarea raportului narativ conform anexei nr. 7 la prezentul regulament. 

48. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice 

şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în oferta evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare. 

49. Prima tranşă se acordă în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă numai în baza 

documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării. 

50. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sau programului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii 

finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi să prezinte raportul narativ privind realizarea programului sau proiectului conform 

anexei nr.7 la prezentul regulament. Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15 % din totalul finanţării. 

51. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii. 

52. Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiunilor asumate prin contractele de finanţare şi acordurile de colaborare atrage obligarea acestora la 

restituirea integrală a  suportului primit. 

53. Urmare verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a 

recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile. 

54. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada contractului de finanţare şi acordului de colaborare, cât şi 

ulterior validării raportului final. 

55. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu 

atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 



  

Capitolul IV. Sancţiuni 

54. Contractele de finanţare şi acordurile de colaborare pot fi reziliate pe deplin drept în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 

notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în 

termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii 

contractuale. 

55. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat in termen de 15 zile să 

returneze executorului principal de buget fondurile primite. 

  

Capitolul V. Dispoziţii finale 

56. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. 

57. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

  

Anexa nr.1 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor din raionul Ungheni    

  

  

FORMULAR DE APLICARE 



  

1. INFORMATIA DESPRE APLICANT 

  

APLICANT 

Aplicant   

Adresa completă   

Număr de telefon (inclusiv celular)   

Adresa electronică   

Website   

  

PERSOANA DE CONTACT 

Nume, Prenume   

Adresa completă   

Număr de telefon (inclusiv celular)   

Adresa electronică   

  

1. INFORMATIA DESPRE PROIECT 

  

Titlul proiectului   

Prioritatea de politică raională   

Iniţierea proiectului (luna)   



Finalizarea proiectului (luna)   

Durata proiectului (se va exprima în luni)   

  

  

1. REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. PREZENTAREA PROIECTULUI 

  

Scopul proiectului 



  

  

  

  

Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza metodologiei SMART 

Obiectivul Indicatori 

    

  

Grupul Ţintă 

  

  

  

Numărul beneficiarilor proiectului 

Direcţi (F/B)   

Indirecţi   

  

Planul de acţiuni/activităţi 

Activitate 
Data/perioada de 

desfăşurare 
Descrierea activităţii Rezultatele planificate 

        



        

        

  

Diagrama Gantt a activităţilor 

  

  

  

Rezultatele proiectului 

  

  

  

Impactul proiectului 

  

  

  

Partenerii implicaţi în proiect 

Partener 

Descrierea parteneriatului 

(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, 



poşta electronică, website, persoană de contact) 

    

    

    

  

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli 

Suma solicitată de la autoritatea 

finanţatoare 
  

Contribuţia proprie   

Alte contribuţii ale partenerilor   

Suma totală   

  

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului (max. 200 cuvinte) 

  

  

  

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului (max. 200 cuvinte) 

  

  

  



Durabilitatea/Continuitatea proiectului 

  

  

  

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinţă, că informaţiile furnizate în acest formular sunt corecte şi 

exacte.  

  

  

(în cazul grupurilor de iniţiativă) 

Coordonator de proiect                               ______________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

  

(în cazul organizaţiilor de tineret) 

Coordonator de proiect                               ______________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

  

  

Preşedintele organizaţiei                       ______________________________________________ 



(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 

  

Anexa nr.2 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte  

pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni    

  

Bugetul detaliat 

al programului/proiectului pentru tineret 

Denumirea organizaţiei     …………………………………………………………. 

Denumirea proiectului       …………………………………………………………. 

  

Linia 

de 

buget 

Itemul bugetar 

  

  

Unitatea 

Costul 

per 

unitate 

  

  

Număr 

unităţi 

  

  

Solicitat de 

la 

autoritatea 

finanţatoare  

  

Contribuţia solicitant  

(specificaţi fiecare contribuţie) 
Suma 

totală, lei 

  

Solicitant 

Partener / 

donator 1 

(indicaţi 

denumirea) 

Partener / 

donator 2 

(indicaţi 

denumirea) 

Descrierea narativă 

(corelarea cu 

activităţile 

planificate) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
LINIA 1: Cheltuieli pentru 

mărfuri şi servicii, din care: 
                  

  1.1 Mărfuri de birotică               0,00   

                      

  1.2 Servicii editoriale                   

                  0,00   

  
1.3 Închiriere de spaţii şi 

aparatură 
                  

                  0,00   

  1.4 Alimentare participanţi                   

                  0,00   

  1.5 Transport participanţi                   

                  0,00   

  1.6 Cazare participanţi                   

                  0,00   

  1.7 Acţiuni de publicitate                   

                  0,00   

  1.8 Alte cheltuieli                   

SUBTOTAL LINIA 1:   0,00       0,00 0,00 0,00   

2 
LINIA 2: Servicii de 

consultanţă şi expertiză 
                  

                  0,00   

SUBTOTAL LINIA 2:   0,00       0,00 0,00 0,00   

3 
LINIA 3: Cheltuieli 

administrative 
                  

  
 3.1 Remunerarea muncii 

colaboratorilor 
              0,00   



                      

  
3.2 Alte cheltuieli 

administrative 
                  

SUBTOTAL LINIA 3:   0,00       0,00 0,00 0,00   

TOTAL:   0,00       0,00 0,00 0,00   

(în cazul grupurilor de iniţiativă) 

Coordonator de 

proiect                                                                                            _________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

(în cazul organizaţiilor de tineret) 

Preşedintele/Directorul 

organizaţiei                                                                      __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Responsabilul financiar al 

organizaţiei                                                                __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ____________________  Ştampila 

 Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul proiectului. 

  

Anexa nr.3 



la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

                                               pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor din raionul Ungheni    

  

  

  

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE 

  

Subsemnatul, ____________________________________________________ domiciliat în localitatea _______________________________, raionul 

________________________________, str. _____________________________, nr. _______, bloc _______, ap. _______, identificat prin BI seria 

_____, nr. __________________, CP ___________________________ în calitate de preşedinte/director al organizaţiei de tineret 

_________________________________ în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a 

evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectiveleautorităţii finanţatoare . De asemenea mă oblig să iau 

toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în 

implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. 

Totodată, mă oblig să informez de îndată autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de 

interese. 

  

(în cazul grupurilor de iniţiativă) 

Coordonator de proiect                               ______________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 



  

(în cazul organizaţiilor de tineret) 

  

Preşedinte/Director al organizaţiei  _____________________________________________                 

  

  

Numele şi prenumele ________________________________________________________ 

  

  

Semnătura şi ştampila ________________________________________________________ 

  

  

  

  

Anexa nr.4 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  



                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor din raionul Ungheni    

  

  

  

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

  

Subsemnatul, ca persoană fizică, în ceea ce priveşte evaluarea dosarelor depuse în cadrul  Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret 

şi/sau concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita 

orice conflict de interese, şi de asemenea, mă oblig să informez secretariatul comisiei despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un 

asemenea conflict. 

  

Numele şi prenumele _____________________________________________ 

  

  

Organizaţia/Funcţia _______________________________________________ 

  

  

Semnătura _____________________ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Anexa nr.5 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale 

tinerilor din raionul Ungheni    

  

  

  

FIŞA DE EVALUARE: 

  

Nume prenume membru al comisiei: ______________________________________________ 

  



Criteriu (punctaj maxim) 

  

  

  

  

  

  

Denumire organizaţie 

            

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în 

politica naţională de tineret (20) 
            

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate 

şi indicatori (20) 
            

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, 

realiste şi  încadrabile în timp – SMART (5) 
            

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor (5)             

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile 

planificate  (10) 
            

Capacitatea de a atrage resurse, altele decât autoritatea 

finanţatoare (5) 
            

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a 

rezultatelor (10) 
            

Consistenţa acţiunilor de promovare (5)             

Durabilitatea proiectului (10)             

Capacitatea de realizare şi experienţa oranizaţiei  (10)             



Total punctaj             

Recomandat spre finanţare (Da/Nu)             

  

  

Data:___________________________________ 

  

  

Semnătura:______________________________ 

  

Anexa nr.6 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

                                                                                                                                                    pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a 

concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni    

  

Raport financiar despre cheltuielile efectuate 

Denumirea organizaţiei                              …………………………………………………………. 

Denumirea proiectului                                 …………………………………………………………. 

Numărul şi data contractului de grant      …………………………………………………………. 



  

Linia 

de 

buget 

Itemul bugetar 
Suma 

aprobată, lei 

Raport financiar aferent proiectului 

Suma totală, 

lei 
Sold, lei 

I tranşă II tranşă III tranşă 

Perioada de 

raportare nr. 

1:  (perioada) 

Perioada de 

raportare nr. 

2: (perioada) 

Perioada de 

raportare nr. 3: 

(perioada) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri şi 

servicii, din care: 
            

  1.1 Total mărfuri de birotică         0,00 0,00 

                

  1.2 Servicii editoriale             

            0,00 0,00 

  1.3 Închiriere de spaţii şi aparatură             

            0,00 0,00 

  1.4 Alimentare participanţi             

            0,00 0,00 

  1.5 Transport participanţi             

            0,00 0,00 

  1.6 Cazare participanţi             

            0,00 0,00 

  1.7 Acţiuni de publicitate             

            0,00 0,00 

  1.8 Alte cheltuieli             

SUBTOTAL LINIA 1: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

2 LINIA 2: Servicii de consultanţă şi expertiză             



            0,00 0,00 

SUBTOTAL LINIA 2: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

3 LINIA 3: Cheltuieli administrative             

            0,00 0,00 

   3.1 Remunerarea muncii colaboratorilor         0,00 0,00 

            0,00 0,00 

   3.2 Alte cheltuieli adminisrative         0,00 0,00 

SUBTOTAL LINIA 3: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

TOTAL: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

  

  

Preşedintele/Directorul organizaţiei                                                    __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

  

Responsabilul financiar al organizaţiei                                                 __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

  

  

Data ____________________  Ştampila 

  



  

  

 Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul proiectului. 

Anexa nr.7 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi  

                                                                                                                                    pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului 

raional de proiect pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni    

  

Raport narativ  

privind realizarea programului sau proiectului pentru tineret 

  

Denumirea proiectului ______________________________________________________________________________________________________ 

Numărul şi data contractului de finanţare/ acordului de colaborare____________________________________________________________________ 

Bugetul total al proiectului conform contractului/ acordului de colaborare______________________________________________________________ 

Suma alocaţiilor utilizate ____________________________________________________________________________________________________ 

Nr. beneficiarilor direcţi unici după segmentul de vârstă: total ___________ 14 – 20 ani: _________, 21 – 27 ani: __________, 28 – 35 ani: _________ 

Denumirea organizaţiei ______________________________________________________________________________________________________ 



Adresa ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon/fax _______________________________________________________________________________________________________________ 

  

Coordonatorul de proiect  ______________________________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura) 

Preşedintele organizaţiei  ______________________________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura) 

  

Data _____________________________Ştampila 

  

  

Instituţia, numele, funcţia persoanei care a recepţionat raportul ______________________________________________________________________ 

  

  

1. Scopul şi obiectivele proiectului:  

Scopul şi obiectivele indicate în contractul de finanţare/acordului de colaborare. În cazul în care obiectivele sau scopul au suferit modificări, vă rugăm 

să menţionaţi acest fapt. 

           

Scopul proiectului   



Obiectivele specifice ale 

proiectului 

1. 

2. 

3. 

  

  

1. Realizarea activităţilor propuse  

includeţi activităţile proiectului, în conformitate cu anexa 1 la contractul/ acordul de colaborare semnat cu autoritatea finanţatoare:: 

Nivelul de realizare activităţii vă rugăm să îl apreciaţi cu Da dacă activitatea a fost realizată în totalmente, Parţial dacă a fost realizată parţial, sau 

Nu dacă activitatea nu a fost realizată. 

  Activităţi planificate 

Nivelul de realizare Nr. beneficiari 

Parteneri 
Reflectarea în mass-

media da parţial nu (cauza nerealizării) 

direcţi 

(F/B) 

indirecţi 

 1                 

 2                 

 3                 

 4                 

 5                 

 6                 

 7                 

 8                 

 9                 



 Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:                                    

  Activităţi planificate 
Perioada de 

realizare 
Rezultatul/produsele Indicatori de performanţă 

Provocări şi recomandări 

ulterioare 

 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

 10           

  

1. Au intervenit careva schimbări asupra conţinutului şi perioadei de realizare a activităţilor aprobate: Da ¨ Nu ¨ 

Dacă Da, vă rugăm să explicaţi în tabelul de mai jos. 

  

1. Descrieţi cum a contribuit proiectul asupra realizării priorităţilor din Strategia Naţională / Locală de Tineret din comunitatea dvs.: 

  

  



1. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului. Totodată, specificaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau 

dezvoltarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret: 

1. 

2. 

3. 

  

 Sugestii de îmbunătăţire a concursului de proiecte :  

  

 Comentarii: 

  

  

(în cazul grupurilor de iniţiativă) 

Coordonator de proiect                                                                          _________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

(în cazul organizaţiilor de tineret) 

Coordonator proiect                                                                              __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 



Preşedintele/Directorul organizaţiei                                                    __________________________________________________________________ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ____________________  Ştampila 

  

 

Anexa nr.7 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de 

Granturi                                                                                                                                      

pentru organizaţiile de tineret din raionul Unghenişi a concursului raional de proiect 

 pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni 

  

ACORD DE COLABORARE nr. ________ 

___     _______2018                                                                                                                                                                                             or. Ungheni 

  

PREAMBUL 

  

În baza: 



 Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 07.04.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-

cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte 

pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor”; 

 Acordului de parteneriat dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni privind 

dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017 

 Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 10.12.2014 şi 

 Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016. 

  

Conştientizând necesitatea încurajării şi creşterii participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea 

de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, precum şi în vederea sporirii respectului faţă de sine şi a 

încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor: de conducere, lucru în echipă, luare a deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere, 

Părţile, bazându-se pe relaţii de colaborare, care s-au stabilit în virtutea intereselor comune, precum şi atingerii scopurilor comune, au convenit asupra 

semnării prezentului Acord de colaborare care include Părţile indicate mai jos: 

  

1. PĂRŢILE SEMNATARE 

  

Prezentul ACORD DE COLABORARE este încheiat între: 

  

Consiliul Raional Ungheni, denumit în continuare „Consiliul”, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 

28.12.2006, cu sediul în oraşul Ungheni, strada Naţională Nr. 11, codul fiscal 1003601007666, reprezentat prin preşedintele raionului Ungheni, 

Ludmila GUZUN, pe de o parte, 

  



şi Grupul de iniţiativă _____________________ din localitatea/comuna ___________________, numit în continuare „Grup de iniţiativă”, 

reprezentat de ____________________ (seria ____, c/p ______________________), lider şi _______________ (b/i seria A nr. 

__________________,  c/p ___________________), mentor. 

  

1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 

  

Prezentul ACORD DE COLABORARE va servi drept cadru pentru realizarea în perioada                 _________________ 2018, a activităţilor 

conţinute în proiectul depus de către Grupul de iniţiativă, în cadrul Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni 

şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni. 

  

III. CADRUL DE COLABORARE 

 Dezvoltarea capacităţilor consiliilor locale de tineret şi promovarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor care îi vizează; 

 Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa culturală a comunităţii; 

 Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi dezvoltarea parteneriatelor locale; 

 Protecţia mediului ambiant şi promovarea modului sănătos de viaţă; 

 Promovarea spiritului de voluntariat şi solidarităţii în rândurile tinerilor; 

 Mass media de/pentru tineret; 

 Crearea infrastructurii pentru odihnă şi agrement destinat tinerilor. 

  

1. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

Prezentul ACORD defineşte rolurile ambelor Părţi, care consimt să-şi consolideze eforturile în vederea implementării obiectivelor comune: 

  



4.1. Consiliul Raional Ungheni îşi asumă următoarele responsabilităţi: 

4.1.1. Să susţină logistic şi metodologic încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care 

locuiesc. 

4.1.2. Să efectueze în termeni rezonabili decontările pentru bunurile şi serviciile necesare implementării proiectului, după caz, să asigure livrarea 

acestora în localitatea Grupului de iniţiativă; 

4.1.3. Să susţină financiar Grupul de iniţiativă în baza Concursului de proiecte, conform Bugetului detaliat (în conformitate cu Anexa nr. 2), în valoare 

de _______(___ sute ___ mii lei, 00 bani) MDL pentru realizarea activităţilor proiectului „Titlul proiectului”, inclusiv atingerea obiectivelor şi 

rezultatelor scontate. 

4.1.4. Bunurile de valoare semnificativă şi cu termen de utilizare mai mare de un an, achiziţionate în cadrul proiectului, Consiliul le va transmite cu 

titlu gratuit în folosinţă şi posesiune sub formă de donaţie condiţionată, prin eliberararea facturii fiscale pe numele Beneficiarului final pentru a asigura 

continuitatea proiectului menţionat în p.4.1.3. al prezentului Acord. 

  

4.2. Grupul de iniţiativă îşi asumă următoarele responsabilităţi: 

4.2.1. Să asigure vizibilitatea Grupului de iniţiativă şi a partenerilor programului în cadrul activităţilor, prin utilizarea logourilor şi a mesajului 

instituţional. 

4.2.2. Să asigure buna gestionare a bunurilor şi serviciilor alocate. 

4.2.3. Să realizeze proiectul conform obiectivelor, planului de acţiuni şi în termenii stabiliţi în conformitate cu proiectul depus spre finanţare şi să 

prezinte în termen de 10 zile din momentul finalizării proiectului Raportul narativ (în conformitate cu Anexa nr. 7) şi un Raport financiar privind alte 

resurse atrase (în conformitate cu Anexa nr. 6). 

4.2.4. Grupul de iniţiativă va desemna persoanele responsabile de gestionare a bunurilor şi serviciilor oferite de Consiliul pe perioada de realizarea 

activităţilor proiectului, care vor prezenta raportul narativ privind modul de utilizarea acestora în cadrul proiectului şi actele confirmative (liste de 

participanţi, liste de distribuire, imagini foto şi video, procese-verbale, etc.) conform prevederilor prezentului Acord. 



4.3. Consiliul poate retrage finanţarea proiectului în cazurile cînd: 

- desfăşurarea proiectului nu corespunde scopului şi obiectivelor enunţate; 

- se confirmă că Raportul narativ nu este veridic; 

- Grupul de iniţiativă nu respectă angajamentele specificate sub formă de contribuţie proprie; 

- bunurile şi serviciile alocate sunt utilizate pentru un interes privat sau susţinerea unui partid politic, bloc electoral sau candidat la o funcţie în cadrul 

autorităţilor publice. 

  

1. UTILIZAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR DONATE CONDIŢIONAT 

  

5.1.1. Beneficiarul final se obligă să folosească donaţia condiţionată în întregime şi exclusiv conform destinaţiei menţionate în p 4.1.3., şi nici într-un 

caz pentru: 

 desfăşurarea unor activităţi de propagandă sau orice alt fel de influenţare a adoptării unor acte normative (lobby); 

 influenţarea procesului de înregistrare a participanţilor la alegeri sau a rezultatelor acestor alegeri; 

 desfăşurarea pe ascuns a oricărui gen de sondaje (analize, studii, cercetări), de activităţi sau propagande politice; 

 desfăşurarea acţiunilor de natură religioasă sau care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură; activităţi cu mesaj discriminatoriu faţă de 

anumite categorii sociale/etnice sau care încurajează consumul de alcool/droguri; 

 activităţi comerciale sau de generare a veniturilor; 

 desfăşurarea unor activităţi interzise pe teritoriul Republicii Moldova sau fără permisiune oficială (în formă de licenţă sau oricare altă formă), 

stabilită de legislaţia Republicii Moldova ca fiind necesară pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

5.1.2. Consiliul interzice Beneficiarului final de a amplasa şi exploata orice unitate din componenţa bunurilor donate în afara teritoriului instituţiei sau 

a localităţii, dup caz. 

5.1.3. Beneficiarul final este proprietar al bunurilor primite. Beneficiarul final se obligă să folosească aceste bunuri în condiţii de securitate şi eficienţă. 



5.1.4. Beneficiarul final al donaţiei condiţionate este responsabil de respectarea condiţiilor contractului şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, 

cît şi pentru plata impozitelor aferente în cazurile prevăzute de legislaţie, totodată va acoperi toate cheltuielile aferente exploatării bunurilor. 

5.1.5.  Beneficiarul final se obligă să includă bunurile donate în bilanţul contabil al instituţiei. 

  

1. DISPOZIŢII FINALE 

  

4.1. Prezentul Acord îşi produce efectele din data semnării şi este valabil pînă la 30 decembrie 2018. 

4.2. Prezentul Acord nu poate fi modificat (completat), decît printr-un acord suplimentar semnat de Părţi, care se anexează la Acord. 

4.3. Toate Anexele sînt părţi integrante ale prezentului Acord. 

4.4. Fiecare Parte va desemna o persoană responsabilă pentru implementarea prezentului ACORD. 

4.5. Prezentul Acord se întocmeşte în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi  putere juridică. 

  

  

VII. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ŞI AMPRENTA ŞTAMPILEI 

  

Consiliul Raional Ungheni                                            Grupul de iniţiativă _______________ 

  



  

Preşedinte ____________   Ludmila Guzun              Lider __________               ______________ 

L.Ş.                                                                                    
semnătura                                      numele, prenumele

 

Mentor _________               _____________ 

                                                                                                                                            semnătura                                     numele, prenumele
 

Anexa nr. 8 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de 

Granturi                                                                                                                                      

pentru organizaţiile de tineret din raionul Unghenişi a concursului raional de proiect 

 pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni 

  

  

CONTRACT de FINANŢARE 

Nr. ________ din data de _________________ 

 

al proiectului „___________________________________” 

din cadrul Programului de Granturi 2018 pentru organizaţiile de tineret  

  



Art. 1. Părţile contractante 

  

1.1 Consiliul Raional Ungheni, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, cu sediul în oraşul Ungheni, 

strada Naţională Nr. 11, codul fiscal 1003601007666, reprezentat prin preşedintele raionului Ungheni, Ludmila GUZUN, în calitate de finanţator, şi 

1.2 Asociaţia Obştească ___________________ cu sediul în (oraşul/localitatea), str. ____ nr. ___ ap. ____, înregistrată în Registrul persoanelor 

juridice cu nr. ___din ___, codul IBAN ______, codul fiscal nr. ___, avînd contul de decontare deschis la BC „___” SA filiala nr.___, reprezentată prin 

____________ – director executiv, ___ – coordonator de proiect şi ____________ – contabil-şef/responsabil financiar, în calitate de beneficiar 

  

Art. 2. Obiectul contractului 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului „_________________” din cadrul Programului raional de Granturi pentru 

organizaţiile de tineret din raionul Ungheni 2018. 

  

Art. 3. Valoarea contractului 

            3.1. Valoarea totală a contractului este de ________  (___ sute ___ mii lei, 00 bani) MDL. 

            3.2. Suportarea cheltuielilor se va face din resursele financiare ale Consiliului Raional Ungheni destinate organizării şi desfăşurării Programului 

raional de granturi pentru tineri din raza teritoriului administrat, conform Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret şi a 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului 

raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni şi de la bugetul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 

Republicii Moldova planificat pentru anul 2018, în limita sumelor aprobate pentru aceste categorii de cheltuieli eligibile care sunt stipulate în Hotărîrea 

de Guvern nr.1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărârea de Guvern nr.1151 din 

02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor 

etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru 



organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului 

şi Sportului nr.165t din 07.07.2017. 

  

            Art. 4. Avansul  

            4.1. Eliberarea sumelor în avans de către finanţator se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 

privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărîrii Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la 

bugetul de stat şi Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului 

naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.165t din 07.07.2017,  în 

baza scrisorii de solicitare a tranşei. 

4.2. Prima tranşă nu poate depăşi 30% din valoarea contractului. 

4.3 Valoarea primei tranşe solicitate în avans de către beneficiar este de: ___ (___ sută ___ mii lei, 00 bani) MDL.  

  

            Art. 5. Plata  

5.1. Finanţarea se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul finanţatorului în contul beneficiarului, conform bugetului proiectului/devizului 

estimat de cheltuieli, prevăzut în anexa nr.1 a prezentului contract. 

5.2. Plata se va face în lei, prin ordin de plată de către finanţator, în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract şi prezentării 

scrisorii de solicitare a tranşei. 

5.3 Ultima tranşă va fi de 15% din valoarea contractului, ceea ce constituie ___ (___ sută ___ mii lei, 00 bani) MDL şi se acordă beneficiarului după 

încheierea proiectului, prezentării deconturilor de justificare a cheltuielilor, raportului privind realizarea programului/proiectului de tineret, pînă la data 

____ decembrie 2018. 

5.4. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul urmează să prezinte următoarele documente în original şi copii cu menţiunea „conform originalului”: 



- Raportul financiar despre cheltuielile efectuate (anexa nr.2); 

- Factură fiscală; 

- Factură de expediţie; 

- Bon de casă; 

- Ordine de plată prin transfer; 

- Contracte sau după caz şi darea de seamă aprobată de către Agenţia Achiziţii Publice (contractele vor fi încheiate în conformitate cu Legea nr.131 din 

03.07.2015 privind achiziţiile publice); 

- Înregistrări audio / video; 

- Alte documente justificative la solicitarea  finanţatorului. 

5.5 Justificarea unei tranşe de finanţare se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în scopul executării prezentului 

contract. 

5.6 În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are dreptul de a 

recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute în prezentul contract. 

5.7 Modul de utilizare a sumei acordate sub forma finanţării nerambursabile este supusă controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii 

în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale. 

5.8 Transferul ulterioarelor transe se efectuează, după raportarea şi justificarea către finanţator a utilizării complete şi conforme a mijloacelor 

financiare pentru tranşele anterioare. 

  

            Art. 6. Durata contractului 



6.1 Prezentul contract îşi produce efectele juridice pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi pînă la 31.12.2018. 

Art. 7. Accesul la informaţii 

7.1. Accesul mass media la informaţii şi imagini referitoare la activităţile prevăzute în anexa nr.1 a prezentului contract, în vederea preluării şi difuzării 

lor, pe tot parcursul desfăşurării contractului se va efectua conform Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

7.2. Beneficiarul va pune la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării înregistrări  audio şi/sau video, 

material fotografic sau orice alte fixări pe suport electronic ale manifestărilor din cadrul activităţii. 

7.3. Consiliului Raional Ungheni şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării are drept de folosinţă, cu titlu gratuit, pe perioada nedeterminată, atât în 

Republica Moldova cât şi peste hotarele acesteia, asupra înregistrărilor menţionate la 7.2. 

7.4. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pentru site-ul oficial al 

acestuia, materiale de informare generală în format electronic, text şi imagine. 

  

Art. 8. Accesul publicului  

8.1. Accesul publicului la manifestările incluse în proiect, precum şi facilităţile oferite de beneficiar sunt gratuite. 

  

            Art. 9. Drepturile părţilor 

9.1. Finanţatorul: 

9.1.1.Are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea activităţii; 

9.1.2. Are dreptul să modifice cuantumul fondurilor alocate în situaţia în care este de acord cu modificările privitoare la conţinutul şi/sau 

durata  activităţii propuse  de beneficiar; 



9.1.3 Are dreptul să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul modifică titlul, conţinutul, durata sau perioada de desfăşurare,fără înştiinţarea şi 

acordul finanţatorului sau comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare 

a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar. 

9.1.4 În caz de necesitate are dreptul să contracteze o altă organizaţie care va asigura procesul de monitorizare a proiectului, va oferi suport logistic, va 

recepţiona rapoartele financiare şi narative şi le va prezenta finanţatorului. 

9.2. Beneficiarul: 

9.2.1 Are dreptul să primească finanţarea alocată, în condiţiile prevăzute în prezentul contract; 

9.2.2 Are dreptul să prelungească cu acordul finanţatorului durata prezentului contract, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator, 

dacă această întârziere generează modificări substanţiale în procesul desfăşurării activităţii. 

9.2.3 În caz de necesitate are dreptul să solicite suport logistic privind modul de realizare şi prezentare a rapoartelor. 

  

Art. 10. Obligaţiile părţilor 

10.1. Finanţatorul: 

10.1.1. Se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului fondurile alocate conform prezentului contract; 

10.1.2. Se obligă să plătească în termenele stabilite fondurile alocate, după prezentarea rapoartelor şi scrisorilor de solicitare a tranşei; 

10.1.3. Se obligă să verifice modul de utilizare a fondurilor alocate; 

10.1.4 Se obligă să ofere informaţia necesară organizaţiei beneficiare a programului de granturi privind rolul organizaţiei contractate pentru asigurarea 

procesului de monitorizare a proiectului în procesul de implementare, monitorizare, evaluare şi raportare a proiectelor finanţate de către finanţator. 

10.1.5. Se obligă să furnizeze beneficiarului formatele stabilite pentru afiş, siglă, alte materiale tipărite, precum şi formate electronice pentru site etc. 



  

10.2. Beneficiarul: 

10.2.1. Se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii prevăzute în prezentul contract; 

10.2.2. Se obligă să respecte prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice în atribuirea contractelor, la achiziţionarea bunurilor, 

serviciilor şi lucrărilor necesare realizării proiectului; 

10.2.3. Se obligă să respecte Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare; 

10.2.4. Se obligă să respecte realizarea activităţii în conformitate cu prevederile prezentului contract; 

10.2.5. Se obligă să desfăşoare programele de formare din cadrul proiectului, în conformitate cu Standardele de calitate în educaţie şi activităţile de 

formare ale Consiliului Europei (DJS/G (2007) 12), după avizarea prealabilă a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

10.2.6. Se obligă să pună la dispoziţia finanţatorului cel puţin 4 invitaţii la activitate; invitaţiile vor fi transmise cu minim 10 zile înainte de activitate; 

10.2.7. Se obligă să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale activităţii şi să le prezinte 

finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului; 

10.2.8. Se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate; 

10.2.9. Se obligă să specifice, în spoturile publicitare, înregistrările audio şi video, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-

urilor, cărţilor şi altor bunuri similare şi în toate comunicările scrise, faptul că această activitate a fost realizată prin finanţare de la bugetul Consiliului 

Raional Ungheni şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, alături de siglele corespunzătoare; 

10.2.10. Se obligă să ceară şi să respecte formatele stabilite de Consiliul Raional Ungheni şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru afiş, 

siglă, alte materiale tipărite, formate electronice pentru site etc.; 

10.2.11. Se obligă să prezinte raport de activitate final, completat potrivit formularului din anexa nr.3. 

10.2.12. Se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor primite conform prezentului contract; 



10.2.13. Se obligă să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii Consiliului Raional Ungheni şi Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

10.2.14. Beneficiarul va pune la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, după terminarea proiectului, 

un scurt material fotografic şi/sau înregistrări audio/video; 

10.2.15 Se obligă să coordoneze în prealabil cu finanţatorul toate activităţile preconizate în cadrul proiectului în scopul sporirii eficienţei modului de 

implementare a proiectului. 

10.2.16 Se obligă să prezinte la solicitarea finanţatorului orice altă informaţie relevantă şi necesară privind implementarea proiectului, precum şi a 

raportării acestuia. 

  

Art. 11. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului 

11.1. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin  acord adiţional. 

11.2. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus 

la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării 

neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 

11.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data finală prevăzută la art. 6.1. 

            Art. 12. Clauze speciale 

12.1 În cazul utilizării mijloacelor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute de contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii. 

12.2 În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract, în condiţiile punctului anterior, acesta este obligat necondiţionat, în 

termen de pînă la 3 (trei) zile lucrătoare să restituie finanţatorului toate sumele primite, în celelalte cazuri termenul va fi cel stipulat în pct. 11.2. 

12.3 În caz de nerespectare a termenului prevăzut în pct.12.2, finanţatorul îşi rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate şi de a se adresa în instanţa 

de judecată. 



12.4 Beneficiarul penalizat, pentru refuzul îndeplinirii obligaţiunilor contractuale, va fi introdus în lista de interdicţie cu scopul de a limita, pe o 

perioadă de cel puţin 2 ani, participarea la Programul de Granturi pentru organizaţiile de tineret, desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării. 

  

            Art. 13. Forţa majoră 

            13.1. Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată 

de intervenţia unui caz de forţă majoră. 

13.2. Reprezintă forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute 

obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract. 

13.3. Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă, împreună cu documentele justificative, în termen de două zile calendaristice 

de la data apariţiei acesteia. 

            Art. 14. Dispoziţii finale 

            14.1. Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris. 

14.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii. 

14.3. Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil. 

14.4. Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate 

de instanţele competente, potrivit legislaţiei în vigoare. 

14.5. Anexele 1, 2, 3, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul contract. 

14.6. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru finanţator şi unul pentru beneficiar. 

14.7. Prezentul contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării. 

  



Finanţator: 

Consiliul Raional Ungheni 

  

(Rechizite bancare) 

Beneficiar: 

Asociaţia Obştească _____________________ 

  

(Rechizite bancare) 

  

  

Preşedinte                                                                         

Ludmila GUZUN                              

  

Preşedinte/Director 

_________________ 

  

Data______________Semnătura__________ Data________________Semnătura___________ 

    

  

  

  

 


