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PROGRAM RAIONAL DE GRANTURI ediția 2020 
pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă 

ale tinerilor din raionul ungheni 

 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul raional Ungheni anunță 

lansarea Programului raional de Granturi, ediția 2020, pentru organizaţiile de tineret şi grupurile 

de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni și are drept scop încurajarea şi creşterea participării 

tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport 

financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.    
 
Context 
 
Programul de Granturi ediția 2020 este anunțat și desfășurat în cadrul Programului național de 

dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 și a Acordului de colaborare încheiat între 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Consiliul raional Ungheni.  

 

Programul de granturi ediția 2020 are un buget de 160 mii lei și este finanțat din sursele 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de Consiliul raional 

Ungheni, implementat de Direcția Educație Ungheni. Centrul Raional de Tineret Ungheni oferă 

consultanță și mentorat în aplicarea la program și desfășurarea inițiativelor.  

Programul de granturi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea 

socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru 

realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.    
 
Despre Programul de granturi 
 
Programul de granturi are scopul de a oferi suport financiar și logistic pentru cel puțin 30 

organizații de tineret și grupuri de inițiativă ale tinerilor, de nivel local pentru 

dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative, destinate tinerilor din raionul 

Ungheni. Activitățile dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice urmează să răspundă 

necesităților tinerilor. Solicitanții programului sunt încurajați să stabilească/ consolideze 

parteneriate durabile cu autoritățile publice locale pentru dezvoltarea participativă a serviciilor 

destinate tinerilor. 

 

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele: 

– crearea și dezvoltarea capacităților grupurilor de inițiativă / Consiliilor Locale ale Tinerilor; 

– activități pentru realizarea Planului de acțiuni al grupurilor de inițiativă / Consiliilor Locale ale 

Tinerilor; 

– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.; 

– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor; 

– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau 

sportive; 

– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, 

violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.; 

– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, 

marginalizaţi, cu dizabilităţi; 

– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret; 

– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, simpozioane cu participarea tinerilor; 

– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri; 
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– constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie. 

Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra 

posibilitatea producerii unui impact practic. 

Propunerile de proiect vor conține obligatoriu acțiuni de comunicare și vizibilitate despre 

activitățile proiectului pentru promovarea scopului, rezultatelor și impactului.  

 

Cheltuielile eligibile 
 

În cadrul Programului de granturi, cheltuielile sunt conform prevederilor: Hotărârea de Guvern Nr. 

12131, Hotărârea de Guvern Nr. 11512, Ordin Nr. 656 din 17.10.20113. 

 

Bugetul maxim: până la 15 mii lei. 

 

Numărul de Propuneri de proiect depuse de o organizație de tineret / grup de inițiativă a 
tinerilor 
 
Organizațiile și grupurile de inițiativă ale tinerilor pot beneficia de finanțarea unui singur proiect în 

cadrul Programului de Granturi. 
 
Autoritățile publice pot oferi suport/colabora la implementarea proiectelor cu mai multe organizații 

sau grupuri de inițiativă ale tinerilor concomitent. 

 
Durata proiectelor 
 
Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate depăși 2 

luni. Proiectele vor putea fi implementate în perioada septembrie-noiembrie 2020. 

Orice finanțare în cadrul Programului se face numai după data la care se încheie contractul de 

grant sau acordul de colaborare între partea contractantă (autoritarea finanțatoare) și solicitantul 

(grupul de inițiativă a tinerilor). 

 

Procedura de aplicare pentru organizaţiile de tineret 

 

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

a) Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret,  

b) Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 

c) A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare. 

 

Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

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

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

c) CV-ul organizaţiei de tineret; 

d) CV-ul coordonatorului de proiect; 

e)  Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr. 3;  

  

f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din 

valoarea totală a proiectului; 

                                                             
 
1 Hotărâre de Guvern Nr. 1213 din  04.11.2016 cu privire la serviciile în domeniul standardizării prestate 
contra plată de către Institutul de Standardizare din Moldova 
2 Hotărâre de Guvern Nr. 1151 din 2.09.2002 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 
3 Ordin Nr. 656  din  17.10.2011 cu privire la aprobarea „Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret” 
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g) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz; 

h) Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat; 

i) 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; 

j) Alte documente considerate relevante. 

 

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. 

Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata 

contractului de finanţare. 

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

  

Procedura de aplicare pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor 

 

Grupurile de iniţiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiţii: 

a) A respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare. 

b) Deţin procesul-verbal de constituire a grupului de iniţiativă; 

c) Vârsta membrilor grupului de iniţiativă este cuprinsă între 14 şi 35 ani; 

d) Este format minim din 3 persoane; 

e) Tinerii nu sunt angajaţi ai autorităţilor publice, centrelor de tineret şi instituţiilor de lucru cu 

tinerii. 

 

Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos: 

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

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

c) CV-ul membrilor; 

d) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;  

- Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, 

sectorul privat; 

e) Alte documente considerate relevante. 

 

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. 

Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata 

acordului de colaborare. 

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

 

 

 

 

 
 
Criterii de evaluare a propunerilor de proiect 
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Propunerile de proiect vor fi examinate și aprobate de către Comisia de examinare şi selectare a 

propunerilor de proiecte/inițiative. Propunerile de proiect vor fi examinate în conformitate cu 

următoarele criterii 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 

 
 
Prezentarea propunerilor de proiect 
 
Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este 14 august 2020, ora 15:59 

(fusul orar al Republicii Moldova). 

Dosarul complet, în limba română va fi prezentat atât pe suport de hârtie, într-un singur plic sigilat, 

semnat ștampilat, la Direcția Educație Ungheni, anticamera, str. Națională 9, cât și în format 

electronic, la adresa de e-mail ungheni.crt@gmail.com, cu mențiunea „Program raional de 

Granturi 2020” și datele de contact ale organizației/grupului de inițiativă (Nume grup de 

inițiativă/organizație, Titlul inițiativei). 

 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare.  

Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor 

video și audio. 

 

Detalii suplimentare pot fi solicitate prin intermediul poștei electronice ungheni.crt@gmail.com 

sau prin telefon: 023684950, 079649215 – Alina Butnaru, Șef interimar, Centrul Raional de 

Tineret Ungheni. 

 

* Programul raional de Granturi este finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, co-finanțat de 
Consiliul raional Ungheni, coordonat și implementat de Direcția Educație Ungheni 
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