„Societatea civilă împotriva corupției”
Ghidul solicitantului

Prezentul Ghid stabilește regulile privind procedura de depunere
și selectare a propunerilor de proiect în cadrul Programului
de Granturi Locale pentru Regiunea de dezvoltare Centru.

Programul de granturi locale este realizat în cadrul Proiectului „Consolidarea Statului de Drept și
a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, co-finanțat de Uniunea Europeană și
Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în Regiunea de
Dezvoltare Centru este Centrul CONTACT, care implementează Proiectul „Societatea civilă
împotriva corupției”.
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CONTEXT
Acest ghid este destinat organizațiilor societății civile care participă la Programul de Granturi
Locale (PGL) oferit în cadrul proiectului „Societatea civilă împotriva corupției” implementat de
Centrul „CONTACT” în Regiunea de Dezvoltare Centru din fondurile ofeite în cadrul proiectului
„Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” care se
implementează cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ).
Scopul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica
Moldova” este de a consolida mecanismele de cooperare între Organizațiile Societății Civile
(OSC-uri) și agenții specializate de stat, prin crearea unor platforme participative și lansarea unor
inițiative inovatoare de combatere a corupției în Republica Moldova.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea și combaterea corupției în
Republica Moldova.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Dezvoltarea toleranței zero față de fenomenul corupției în rândul cetățenilor.
• Consolidarea eficacității și eficienței mecanismelor anticorupție, inclusiv a mecanismelor
de investigare și urmărire penală, a funcțiilor de recuperare a bunurilor, declararea
bunurilor și a conflictelor de interese și de prevenire a corupției.

1. PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE
Programul de granturi locale se va axa pe informarea cetățenilor și a societății civile cu privire
la daunele cauzate de corupție și la abordările de reducere și prevenire a corupției în cele patru
sectoare: sănătate, educație, agricultură și asistența socială.

2. BUGETUL PROGRAMULUI DE GRANTURI LOCALE
Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 350.000 EUR. Granturile vor fi
acordate în trei categorii, respectiv, cu următoarele bugete:
•
•
•

Granturi mici – (până la 10 000 EUR);
Granturi medii - (până la 25 000 EUR);
Granturi mari - (până la 30.000 EUR).

Granturile vor fi acordate sub formă de transferuri, în funcție de progresul înregistrat în
implementarea activităților proiectului.
Perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul prezentei cereri de granturi nu trebuie
să depășească:
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•
•
•

până la 8 luni pentru proiecte mici;
până la 10 luni pentru proiectele de dimensiuni medii;
până la 12 luni pentru proiectele mari.

3. SOLICITANȚI ELIGIBILI
Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
• sunt organizații ale societății civile înregistrate conform legislației în vigoare;
• pot derula activități, conform statutului lor, în domeniile vizate de obiectivele și prioritățile
apelului dat de granturi;
• dispun de capacitați și sunt direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului fără
a acționa ca intermediar.
Sunt eligibile cererile depuse de un consorțiu de OSC-uri, cu o delimitare clară a rolurilor
și responsabilităților fiecărui OSC.
OSC-urile care au mai puțin de un an de experiență de la înființare pot solicita doar granturi
mici.
Aceeași organizație poate participa în cadrul programului de granturi cu cel mult 2 (două) cereri
de finanțare, în primul caz în calitate de solicitant principal, iar în al doilea caz în calitate de
partener al unei alte organizații solicitante.

4. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR
Proiectele vor fi implementate în Regiunea de Dezvoltare Centru, în localitățile din raioanele:
Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni,
Șoldănești, Telenești și Ungheni.
Activități eligibile
Propunerile de proiecte vor contribui la:
•
•
•

prevenirea riscurilor de corupție în cele patru sectoare cu risc ridicat: sănătate, educație,
agricultură/siguranța alimentelor și asistența socială;
implicarea cetățenilor, în special la nivel local, în prevenirea și combaterea corupției;
informarea publicului larg cu privire la efectele negative ale corupției și la modalitățile de
combatere și prevenire a corupției.

Domenii de intervenție pot fi dar nu se vor limita la:
• creșterea activismului și a implicării cetățenilor în prevenirea corupției în sectoarele
vizate;
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•
•
•
•
•

informarea cetățenilor cu privire la pericolul corupției și la metodele de prevenire a
acesteia;
facilitarea participării cetățenilor în cadrul Consiliilor Locale de Transparența, pentru
sporirea gradului de implicare în procesele decizionale locale;
campanii de promovare a integrității funcționarilor publici și angajați din sectoarele
vizate;
aplicarea unor metode de formare/educare pentru tineri în vederea prevenirii corupției în
sectoarele vizate;
implicarea societății civile în promovarea bunei guvernări la nivel local, accentul fiind pus
pe sectoarele vizate;

Sunt încurajate parteneriatele cu organizații/asociații care reprezintă sectoarele vizate și cu massmedia.
Proiectele neeligibile
Următoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile:
• proiecte care nu se înscriu în obiectivele și tematica acestui apel;
• proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului de aplicare tip al apelului;
• activități care vizează finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
• împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
• proiecte de natură politică și/sau religioasă;
• proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale și/sau minorități etnice.

5. ELIGIBILITATEA COSTURILOR ȘI UTILIZAREA FONDURILOR
Pentru a fi eligibile, costurile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
•

•

•
•

să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie prevăzute în bugetul proiectului și să
respecte principiile unui management financiar sănătos, în mod special, în privința
raportului cost/beneficii;
să fie realizate în perioada de implementare a proiectului, așa cum este definit în contractul
de finanțare nerambursabilă, și să fie plătite în perioada cuprinsă între data semnării
contractului de finanțare și data depunerii raportului final;
să fie înregistrate în contabilitatea organizației beneficiare de grant, să fie identificabile și
verificabile, să fie susținute de documentele justificative originale;
să reflecte costurile reale și să fie calculate în concordanță cu activitățile proiectului.

O atenție specială este acordată categoriilor de costuri eligibile, care nu trebuie să
depășească un anumit prag, cum ar fi:
1) costurile legate de consolidarea capacității organizaționale a solicitantului pot fi de până
la 10% din totalul costurilor eligibile;
2) costurile aferente salariilor nu vor depăși 25% din totalul costurilor eligibile;
3) costurile administrative nu vor depăși 7% din totalul costurilor eligibile.
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Costuri neeligibile
Următoarele costuri nu sunt eligibile:
•
•
•
•
•
•
•
•

cheltuieli angajate de solicitant înainte de semnarea contractului de finanțare;
amenzi și penalități;
refinanțări către alte organizații;
costuri ale activităților finanțate din alte surse;
bonusuri sau alte tipuri de recompense materiale sau financiare pentru persoanele
implicate în implementarea proiectului;
burse de studii, sponsorizări individuale;
cheltuieli în scopuri de caritate și ajutor umanitar;
achiziționarea de terenuri, imobile, oficii.

Resursele financiare primite în rezultatul semnării contractului de grant trebuie să fie utilizate
conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor
financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.
Bugetul va fi elaborat și prezentat în MDL, în limitele valorii estimative a tipului de grant selectat,
respectând modelul anexat.

6. VIZIBILITATEA PROIECTELOR
Proiectele trebuie să includă componente de comunicare și vizibilitate. Solicitanții trebuie să
întreprindă toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea Europeană și
Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) a finanțat proiectul
și este impelemnbat de către GIZ.
Acțiunile trebuie să includă activități de informare și comunicare menite să sensibilizeze grupurile
țintă și publicul larg despre obiectivele proiectului, suportul financiar al partenerilor de dezvoltare,
precum și rezultatele și impactul acestui suport.
7. PROCEDURA DE PARTICIPARE
Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune dosarul, care va
conține următoarele documente de mai jos, prin e-mail la adresa: concurs@contact.md, indicând
ca subiect „PGL și denumirea organizației"
1.
2.
3.
4.
5.

Propunerea de proiect, Anexa 1;
Bugetul proiectului în MDL, TVA 0, Anexa 2;
Profilul organizației, Anexa 3;
Profilul organizației partenere (dacă este aplicabil), Anexa 3;
CV-urile echipei de implementare;
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6. Ultimul Extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale de la Agenția
Servicii Publice din anul 2022;
7. Copia Statutului înregistrat al organizației;
8. Situațiile financiare pentru ultimul an depuse la Biroul Național de Statistică;
9. Memorandum/acord de cooperare sau confirmare de către parteneri în cazul
proiectelor în consorțiu.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 19 octombrie 2022, ora 18.00.
Dosarele primite după acest termen nu vor fi luate în considerare.
NOTĂ: Dosarele incomplete sau neconforme condițiilor menționate mai sus nu vor fi
examinate!

8. SELECTAREA ȘI EVALUAREA PROPUNERILOR DE PROIECT
Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:
1. verificarea conformității administrative și a eligibilității;
2. evaluarea tehnică și financiară.
Verificarea conformității administrative și a eligibilității
La etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, se va verifica dacă propunerea
îndeplinește condițiile și cerințele stabilite în Ghidul solicitantului. Propunerile care nu respectă
toate condițiile vor fi excluse din procesul de evaluare.
Cereri de clarificări și/sau documente adiționale vor fi trimise solicitanților doar în cazul în care
informația oferită nu este îndeajuns de clară și suficientă pentru a permite o verificare obiectivă a
conformității administrative și a eligibilității.

Evaluarea tehnică și financiară
La această etapă, propunerile de proiecte vor fi evaluate de un Consiliul de evaluare independent.
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:
Criterii

Scor

Înțelegerea scopului Programului de Granturi Locale – propunerea este relevantă 25
pentru obiectivele PGL
Abordarea și strategia propusă, care contribuie la realizarea obiectivelor PGL

10

Activitățile și metodologia proiectului (sunt orientate pentru obținerea rezultatelor 20
așteptate)
Sustenabiliatea proiectului

10
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Bugetul proiectului este realist, are o legătură logică cu obiectivele proiectului, are o 15
justificare
10
Capacitatea solicitantului, inclusiv și a organizațiilor partenere (dacă este aplicabil)
10
Parteneriate
100
Scor total:
Se va acorda prioritate:
• propunerilor de proiect care includ în activități elevi, tineri și persoane cu necesități
speciale (bărbații și femeile în egală măsură);
• propunerilor de proiect, care vor include parteneriate:
a. cu instituții de învățămînt, direcții de învățămînt, Asociații de Părinți;
b. cu grupurile locale de inițiativă, inclusiv cu GAL-urile înregistrate;
c. cu organizații sectoriale/asociații de afaceri din domeniul agriculturii;
d. cu organizații/asociații sectoriale din domeniul sănătății, educației și asistenței
sociale;
e. cu mass-media.
9. MECANISMUL DE CONTESTAȚII
În cazul în care solicitanții apelului de propuneri au obiecții asupra deciziei Grupului de lucru,
aceștia au dreptul să depună contestații referitor la procedurile aplicate în procesul de
selecție în termen de 3 zile calendaristice de la publicarea listei proiectelor aprobate pentru
finanțare.
La finalul procesului de evaluare, lista proiectelor aprobate pentru finanțare va fi publicată pe
pagina web www.contact.md.
Consiliul de evaluare își rezervă dreptul de a nu va oferi explicații referitor la deciziile
finale cu privire la motivele respingerii propunerilor de proiect.

10. INFORMAREA ȘI INSTRUIREA POTENȚIALILOR APLICANȚI
Pentru a sensibiliza un număr cât mai mare de potențiali solicitanți și pentru a îmbunătăți
calitatea cererilor de finanțare, Centrul CONTACT planifică următoarele activități:
a. Sesiuni de informare
Sesiunile de informare vor fi organizate pentru a familiariza potențialii aplicanți cu condițiile
Programului de granturi locale.
Sesiunile de informare vor fi organizate în perioada 27 - 30 septembrie 2022.
Pentru a vă înregistra la sesiunea de informare, vă rugăm să completați [acest formular].
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b. Instruiri
Seminare online pe domenii specifice programului de granturi
Scopul acestor seminare este de a ajuta potențialii aplicanți să se familiarizeze cu subiecte
specifice a programului.
Programul va include 3 seminare cu durata de 4 ore, în format online, cu implicarea unor experți
și specialiști în domeniul anticorupție.
Subiectele instruirilor vor fi următoarele:
● activități anticorupție și campanii de sensibilizare;
● participarea și procesul de luare a deciziilor la nivel local;
● monitorizarea activităților autorităților locale.
Data seminarelor: 4, 5, 6 octombrie 2022
Pentru a vă înregistra la seminare vă rugam să completați acest formular: [acest formular].
Seminar online în Elaborarea Propunerilor de finanțare
Scopul seminarului este de a îmbunătăți calitatea propunerilor de proiecte depuse în cadrul
Programului de Granturi Locale.
Accentul va fi pus direct pe pregătirea aplicațiilor pentru concurs.
Seminarul este deschis tuturor OSC-urilor eligibile pentru a participa la program.
Data seminarului: 7 octombrie 2022
Pentru a vă înregistra la seminar vă rugam să completați acest formular: [acest formular].

11. DATE CU CARACTER PERSONAL
Solicitanții de grant sunt îndemnați să prezinte în documentele dosarului, în special în CV-uri,
doar informația relevantă apelului și să evite includerea informației cu caracter personal.
Prin depunerea propunerii de proiect, a anexelor și a CV-urilor echipei de implementare,
persoanele vizate confirmă că sunt informate despre prevederile art. 12-16 din Legea nr. 133-XVI
din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și responsabilitățile lor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal (dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, etc.).
Odată cu depunerea dosarului, persoanele propuse în echipa de implementare își exprimă
consimțământul privind vizualizarea și evaluarea datelor cu caracter personal de către Agenția
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și organizațiile partenere, care implementează
proiectul „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”.
Datele sunt oferite pentru confirmarea și clarificarea informației în legătură cu depunerea
dosarului la apelul de granturi în cadrul Programului de Granturi Locale.

12. ADRESA, INFORMAȚIA DE CONTACT
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Întrebările referitoare la acest apel pot fi expediate la adresa info@contact.md, indicând ca
subiect "PGL", până la 3 octombrie 2022.
Vă recomandăm să verificați site-ul www.contact.md și paginile de socializare ale Centrului
CONTACT. Toate informațiile privind etapele proiectului inclusiv întrebările și răspunsurile (Q&A)
cu privire la Programul de Granturi Locale vor fi publicate și actualizate periodic.
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