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Introducere: 

 
Sesiunea  de  Informare  a  fost  deschisă  de  către  domnul  Victor Dragutan,  Managerul  Proiectului 
Dezvoltare Afaceri și Societatea Civilă, care a prezentat echipa și a venit cu un mesaj introductiv 
despre activitățile programului. Ulterior, cuvântul a fost oferit domnului Viorel Albu, Manager de 
Proiect Dezvoltare Comunitară care a făcut o scurtă prezentare a activităților realizate în cadrul 
componentei date, încurajând participanții la concursul de granturi, în colaborarea cu  Administrațiile 
Publice Locale, proiectele cărora au fost implementate sau sunt în curs de implementare în cadrul 
Programului Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii. Lista acestor proiecte poate fi accesată la 
linkul: http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/UNDP_MD_ListInfrastruct
ureProjects%20SCBM.pdf  

  
Sesiunea a continuat cu descrierea condițiilor de participare la concursul de granturi pentru 
organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale r.  Nistru, criteriile de selectare şi modalitatea 
de implementare a proiectelor, prezentate de d-na Olga Vasiliev, Coordonator de Proiect pentru 
Societatea Civilă în cadrul Programului Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii. D-na Vasiliev a 
menționat că acest concurs de granturi este deschis organizațiilor non-profit înregistrate pe 
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cele din regiunea transnistreană. Proiectele de succes care 
vor fi aprobate spre finanțare se vor derula în perioada martie 2014 - februarie 2015. În cadrul 
acestui Program de Granturi, vor fi aprobate spre finanțare proiecte în valoare de până la 50,000 
dolari SUA. Domeniile recomandate de acțiune includ, dar nu sunt limitate la mass media, artă şi 
cultură, turism, sport, protecția drepturilor omului şi accesul la justiție, protecție socială şi 
ocrotirea sănătății, dezvoltarea calităților de lideri printre tineri, protecția mediului ambiant, dezvoltare 
locală, etc. Sunt încurajate propuneri originale, inovative, conexiuni dintre mai multe domenii de 
dezvoltare și/sau domenii adiționale cu un potențial sporit de consolidare a încrederii. Solicitanții de 
granturi dispun de flexibilitate în identificarea necesităților şi priorităților curente ale comunităților 
lor, şi sunt rugați să prezinte propuneri comune de proiect cu parteneri de pe celalalt mal al r. Nistru 
ce ar promova încrederea dintre maluri. Condițiile de participare la concursul de granturi, precum și 
cele ce țin de modul de selectare şi implementare a proiectelor sunt specificate în Ghidul 
Solicitantului, care poate fi accesat pe pagina web a PNUD-ului în Moldova, împreună cu 
formularul de aplicare http://www.undp.md/tenders/details/738/. 

 
Pentru facilitarea procesului de elaborare a propunerilor de proiect, PNUD planifică organizarea, în 
luna decembrie curent, a  unui trening pentru reprezentanții organizațiilor din domeniul societății 
civile. În cadrul acestuia vor fi oferite sfaturi cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității 
cererilor de proiect. Treningul este deschis pentru toți doritorii, dar, din considerente bugetare, 
prioritate vor avea organizațiile care nu au beneficiat încă de granturi din cadrul Programului SCBM.  

 
 
 
 
 

http://www.undp.md/tenders/details/738
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Întrebări și răspunsuri 
Întrebările și răspunsurile adresate în cadrul Sesiunii de Informare: 
 

1. Întrebare: La prezentarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu o filială nou 
înregistrată a organizației de bază de pe malul opus a Nistrului, filiala poate figura ca 
partener secundar? 
Răspuns: Unul din criteriile importante în procesul de evaluare a propunerilor de proiect este 
experiența partenerilor și rezultatele obținute în trecut de organizațiile implementatoare. Astfel, 
un punctaj mai mare va fi oferit propunerilor de proiect care au ca partener principal o 
organizație cu mai multă experiență în domeniu. Pe de altă parte, participanții pot încheia 
parteneriate cu mai multe organizații, printre care și unele nou create. 

 
2. Întrebare: În cadrul acestui concurs se permite încheierea parteneriatelor cu spitale și 

centre de prestare a serviciilor sociale, sau este nevoie de stabilit parteneriate cu ONG-uri din 
domeniu de pe malul opus al Nistrului? 
Răspuns: Scopul programului este crearea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile de 
pe ambele maluri ale râului Nistru, respectiv parteneriatul de bază care va implementa proiectul 
trebuie să fie din două ONG-uri. În același timp, parteneriatele adiționale cu administrațiile locale, 
instituțiile medicale, etc. sunt binevenite. 

 
3. Întrebare: La momentul încheierii unui parteneriat cu o organizație de pe malul opus, 

activitățile aferente fiecărui partener trebuie stabilite de comun acord? Cheltuielile pentru 
realizarea acestor activități este necesar de a fi incluse în bugetul proiectului? 
Răspuns: Este foarte important ca parteneriatul sa fie unul real, iar partenerii să dispună de o 
viziune comună asupra scopurilor acestuia. Se recomandă ca activitățile ce urmează a fi 
implementate în cadrul proiectului să fie stabilite în prealabil de către părți, iar cheltuielile 
aferente acestora să fie incluse în bugetul proiectului. Organizația principală care a depus 
cererea de proiect va fi însă cea responsabilă în fața PNUD pentru realizarea activităților 
menționate în propunerea de proiect și va prezenta rapoartele financiare corespunzătoare, 
inclusiv pentru partea de activități implementată de partenerul de pe celălalt mal.  

 
4. Întrebare: În cazul în care proiectul are ca scop crearea unei infrastructuri noi, de exemplu 

crearea unui centru media, este posibil de inclus costuri de creare a infrastructurii în cadrul 
acestui concurs de granturi? 
Răspuns: Unul din scopurile proiectului este de a obține cât mai multe rezultate la fiecare dolar 
investit. În cazul în care implementarea unui astfel de proiect are o importanță majoră pentru un 
număr mare de beneficiari și va duce la obținerea unor rezultate majore, această propunere 
poate avea șanse de a fi acceptată. De obicei, proiectele de infrastructură necesită investiții foarte 
mari, astfel un procent mic din resursele financiare disponibile vor rămâne pentru realizarea 
activităților propriu-zise.  

 
5. Întrebare: Care este schema de gestionare a resurselor în cadrul proiectului, între parteneri? 

Răspuns: Între Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și partenerul de bază câștigător se 
încheie un acord de grant. Resursele financiare, inclusiv resursele aferente activităților realizate de 
partenerii secundari, sunt transmise spre gestionare partenerului de bază, acesta la rândul său le 
distribuie partenerilor prin transferuri, procurări de bunuri/servicii, etc. Raportarea cheltuielilor va fi 
efectuată de partenerul de bază prin prezentarea rapoartelor și documentelor financiare colectate 
de la parteneri către PNUD.  
 

6. Întrebare: În cazul în care două organizații care se cunosc, doresc să aplice ca organizație 
solicitantă, este posibilă înaintarea a două propuneri de proiect în care una din ele să apără 
ca organizație solicitantă și cealaltă ca partener? 

Răspuns: Important este ca in calitate de partener principal, o organizație sa apăra într-o singură 
propunere de proiect. În calitate de partener secundar, o organizație poate apărea în mai multe 
propuneri de proiect.  
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7. Întrebare: În cazul că printr-o propunere de proiect se vor realiza activități de sporire a 
capacitaților societății civile (trening-uri), această propunere ar avea șanse să fie acceptată 
spre finanțare? 
Răspuns: Scopul componentei Dezvoltare a Societății Civile din cadrul programului Susținerea 
Masurilor de Promovare a Încrederii într-adevăr este sporirea capacitaților Societății Civile. În 
același timp, este important ca propunerile de proiect să fie focusate pe obținerea unor rezultate 
concrete, măsurabile, care să contribuie la schimbarea condițiilor de trai a oamenilor simpli din 
regiuni.  

8. Întrebare: În cazul în care în propunerea de proiect este stipulat procurarea unor 
echipamente de peste hotarele țării, costurile vor fi cu TVA la cota 0%? 
Răspuns: Așa cum programul Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii este un program de 
Asistență Tehnică, serviciile și achizițiile ce se efectuează în cadrul programului se achită la TVA 
cota 0%. Beneficiarii de Granturi din cadrul programului nostru la fel beneficiază de cota 0% TVA. 
În cazul importului anumitor echipamente de peste hotarele țării, se vor pune la dispoziție actele 
necesare ce vor atesta scutirea de TVA și taxe vamale, conform legislației în vigoare.   

 
9. Întrebare: Echipamentul procurat trebuie să fie nou sau poate fi și uzat? 

Răspuns: Este preferabilă procurarea echipamentului nou care ar permite utilizarea acestuia 
pentru o perioada mai lungă.  

 
10. Întrebare: În cazul in care o organizație care implementează un grant finanțat de PNUD ca 

partener de bază, poate aplica la runda nouă de granturi ca partener secundar în cadrul 
unui alt proiect? 
Răspuns: Da. Important este ca această organizație să dispună de resurse umane și alte resurse 
necesare pentru a putea implementa în paralel două proiecte. 

 
11. Întrebare: La capitolul inovații. Este fezabilă propunerea de proiect ce presupune schimbul 

de experiență și de inovații practice dintre ambele maluri ale râului Nistru?  
Răspuns: Da, se încurajează astfel de proiecte. 

 
12. Întrebare: Poate fi considerată co-finanțare proprietatea intelectuală licențiată în cadrul 

unui proiect?  
Răspuns: În bugetul proiectului, în rubrica contribuția aplicantului, sau din alte surse, trebuie sa 
includeți sumele în bani oferite de către aplicant, parteneri, sau alți donatori. Contribuțiile în natură 
nu se vor include în buget, ci se vor menționa în secțiunea Descrierea Proiectului.  

 
13. Întrebare: Poate fi considerat spre finanțare un proiect care presupune continuarea 

activităților unui proiect implementat sau în curs de implementare cu finanțare din cadrul 
Programului Susținerea Masurilor de Promovare a Încrederii? 
Răspuns: Este important ca propunerea de proiect să aducă ceva nou, diferit de ceea ce a fost 
implementat anterior și să prevadă stabilirea de noi parteneriate.  

 
14. Întrebare: În cazul în care propunerea de proiect este depusă pe hârtie, care sunt cerințele? 

Răspuns: Propunerea de proiect împreună cu documentele adiționale se depune în plic sigilat, cu 
denumirea organizației și denumirea concursului la recepția casei ONU. La momentul depunerii 
veți primi o recipisă cu numărul de înregistrare a propunerii dvs. În cazul depunerii propunerii de 
proiect prin e-mail, veți primi un mesaj automat de recepție. Serverul are o limită de 5mb, și în caz 
că propunerea dvs. este mai mare, divizați-o în câteva mesaje, cu mențiunea mesajul 1 din 3, etc. 

 
15. Întrebare: Cât de importante sunt activitățile de mediatizare ale proiectului? 

Răspuns: Mediatizarea activităților proiectelor este foarte importantă pentru programul nostru. 
Prin activitățile de mediatizare se urmărește prezentarea rezultatelor realizate și beneficiile 
parteneriatelor dintre societatea civilă de pe ambele maluri ale râului Nistru. 
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16. Întrebare: Vor fi acordate puncte suplimentare în cazul în care vor fi invitați experți străini 
pentru realizarea unor activități incluse în proiect? 
Răspuns: Transmiterea bunelor practici din exterior și implicarea experților internaționali în 
proiect sunt binevenite. Cu toate acestea experții străini sunt destul de costisitori și ar fi bine de 
echilibrat costurile astfel încât să nu fie alocată o parte prea mare din costurile bugetare expertizei 
internaționale.  

 
17. Întrebare: Cum putem afla informații despre proiectele care au fost selectate în rundele 

anterioare ale Programelor de Granturi? 
Răspuns: Informația cu privire la câștigătorii concursurilor precedente de granturi poate fi 
vizualizata pe pagina oficiala a PNUD-ului în Moldova, la capitolul 
Tendere: http://www.undp.md/tenders/archive2013.shtml 
 

http://www.undp.md/tenders/archive2013.shtml
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