
 

 

SEMINAR DE INFORMARE  

PROGRAM DE GRANTURI DEDICAT  

ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE DE 

NIVEL LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA 

SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE  
 

Finanțat de Uniunea Europeană 
Co-finanțat și implementat 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația 

Keystone Human Services International Moldova Association, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și 

Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.  

  



INFORMAȚII GENERALE  

• Programul de granturi este anunțat și desfășurat în 
cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un 
parteneriat durabil dintre societatea civilă și 
Guvern”.  

 
• Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, 

co-finanțat și implementat de Fundația Soros-
Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța 
Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din 
Republica Moldova și Alianța ONG-urilor active în 
domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei. 
 

• Programul de granturi adresat organizațiilor societății 
civile de nivel local  
 



SCOPUL PROGRAMULUI DE GRANTURI  

SCOPUL programului de granturi este de a oferi suport 
financiar la cel puțin 30 OSC-uri de nivel local pentru 
dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale 
inovative, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.  
 
REZULTATE AȘTEPTATE 
 OSC-le vor deveni mai implicate în dezvoltarea și 

prestarea serviciilor sociale  
 OSC-le vor contribui la identificarea problemelor cu care 

se confruntă copiii din grupurile vulnerabile și persoanele 
cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale   

 OSC-le vor demonstra autorităților publice exemple 
pozitive de dezvoltare și  prestare a serviciilor sociale  

 Se va îmbunătăți dialogul și colaborarea dintre OSC-le și 
autoritățile publice  

 



BENEFICIARII PROIECTULUI  

1 
• 100 persoane cu dizabilități 

intelectuale și psiho-sociale   
dezinstituționalizate  

2 
• 1000 copii din grupurile 

vulnerabile beneficiari de 
servicii sociale  

3 
•Organizațiile societății civile 
•Autoritățile publice locale și 
centrale  



 
 
 

LOT 1. SERVCII SOCIALE COMUNITARE PENTRU PERSOANELE CU 
DIZABILITĂȚI INTELECTUALE ȘI PSIHO-SOCIALE  

 
 
 

Grupul țintă – persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale  
Bugetul total pentru acest lot – 800.000 euro  
 
IMPORTANT! CONCEPTE CHEIE UTILIZATE! 
 
Persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sunt persoane care 
au anumite limitări la nivelul funcționării mintale și al abilităților de 
comunicare, sociale și de autoservire. Aceasta este o stare permanentă, 
prezentă de la naștere, sau care este dobândită pe parcursul vieții.  
 
Dizabilitatea intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăților de 
inteligență la nivel global: capacitățile cognitive, de comunicare, motorii 
și sociale.  
 
Persoanele cu dizabilități psiho-sociale includ persoanele cu probleme 
de sănătate mintală, care pot fi acompaniate de anumite limitări: 
comunicare, viață de familie, autoîngrijire, etc. 
 



LOT 1. SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU  
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI 
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CORELAREA PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LOT 1 CU 
POLITICILE NAȚIONALE  

La nivel 
național  

• Programul național de incluziune socială a persoanelor cu 
dizabilități (HG nr. 723 din 08.09.2027)  

• Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psiho-sociale (în proces de aprobare – 
disponibil pe: 
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5306 

La nivel de 
raion  

• Strategii raionale de dezvoltare a raionului  

• Strategii de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 

• Planuri de acțiuni de protecție a a persoanelor cu dizabilități  

• Planul de activitate a instituțiilor publice în domeniu  

La nivel de 
comunitate  

• Strategii și planuri de dezvoltare 
social-economică a comunității 

• Nevoile stringente ale persoanelor 
cu dizabilități din comunitate  

ACORDUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA  
CONVENȚIA ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI  

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5306


ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII  
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

• Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu 
dizabilități aprobată prin Legea nr.166 din 9 iulie 2010.  

• Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi.  

• Programului național de incluziune socială a persoanelor cu 
dizabilități pentru anii 2017-2022 aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 723  din 08.09.2017.   

• Hotărârea de Guvern nr. 357 din 18.04.2018 cu privire la 
determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă. 

• Proiectul programului național de dezinstituționalizare a 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale pe 
anii 2018-2026.   
 



 
 
 

LOT 2. SERVCII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII DIN 
GRUPURI VULNERABILE 

 
 
 

Grupul țintă – copii din grupuri vulnerabile (0-18 ani)  
Buget total – 700.000 euro.  
 
Copii din grupuri vulnerabile sunt acei copii în privința cărora se constată una sau 
mai multe din următoarele situații:  
 
 Copii lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților (de exemplu: 

absența părinților de la domiciliu; părinți decedați; copii care trăiesc în stradă; 
copii abandonați, etc.)  

 Copii victime ale violenței (de exemplu: violența domestică, violența în instituții, 
hărțuirea, traficul de ființe umane, etc.)  

 Copiii care practică vagabondajul, cerșitul, prostituția, copii victime ale 
infracțiunilor  

 Copii în conflict cu legea  
 Copii din sistemul rezidențial și copii-absolvenți ai sistemului rezidențial  
 Copii cu dizabilități, copii cu cerințe educaționale speciale, copii cu maladii 

sociale etc  
 Copii care se află în instituții penitenciare cu mamele care își ispășesc pedeapsa  
 Alte categorii de copii din grupuri vulnerabile și/sau în risc de vulnerabilitate.  



LOT 2. SERVICII SOCIALE INOVATIVE PENTRU  
COPII DIN GRUPURI VULNERABILE  
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CORELAREA PROPUNERILOR DE PROIECT DIN LOT 2 CU 
POLITICILE NAȚIONALE  

La nivel 
național  

• Strategia de protecție a copilului (HP. nr.408-XII din 12.12.90)  

• Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei 2016-2020 (HG. 
835 din 04.07. 2016  

• Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 523 din 
11.07.2011 

 

La nivel de 
raion  

• Strategii raionale de dezvoltare a raionului  

• Strategii și PA de planuri de acțiuni de protecție a copilului  

• Planul de activitate a instituțiilor publice în domeniu  

La nivel de 
comunitate  

• Strategii și planuri de dezvoltare 
social-economică a comunității 

• Nevoile stringente copiilor din 
grupurile vulnerabile  

ACORDUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA  
CONVENȚIA ONU PRIVIND DREPTURILE COPIILOR  



ACTE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE ÎN DOMENIUL 
PROTECȚIEI COPILULUI 

 

• Convenția ONU cu privire la drepturile copilului ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.408-XII din 12.12.90.  

• Codul familiei al Republicii Moldova  

• Legea nr. 140 din 14.06.2014 privind protecția specială a 
copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți  

• Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 
aprobată prin HG nr. 434 din 10.06.2014 

• Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind 
implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 
2014-2020 aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 835 din 
04.07. 2016  

• Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020 aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 523 din 11.07.2011 



TIPURI DE SERVICII ELIGIBILE (I) 

Serviciile sociale care vor fi dezvoltate/extinse și prestate pot include, dar nu 
se vor limita la:  

 Servicii de intervenție timpurie pentru copii cu vârsta de până la 3 ani cu scopul de 
a depista cât mai repede posibil, întârzieri în dezvoltarea copilului și de a ajusta 
modelele de îngrijire și relaționare cu copilul, abilitarea părinților, informarea și 
suportul psiho-emoțional al acestora; 

 Servicii de suport pentru familii cu copii, de prevenire sau reducere a situațiilor de 
risc prin informare, consultare, prestare de servicii și programe de suport psiho-
social și de dezvoltare a abilităților de îngrijire și dezvoltare a potențialului 
copilului.  

 Servicii de asistență parentală profesionistă pentru copiii cu dizabilități (instruirea 
și suportul continuu pentru asistenții parentali, abilitarea acestora cu tehnici de 
lucru pentru a înțelege specificul îngrijirii și a contribui la dezvoltarea 
potențialului);  

 

 



TIPURI DE SERVICII ELIGIBILE (II) 

Serviciile sociale care vor fi dezvoltate/extinse și prestate pot include, dar nu se vor limita 
la:  

 

 Servicii de suport pentru educație incluzivă pentru copii și tineri cu cerințe 
educaționale speciale. 

 Servicii pentru dezvoltarea abilităților parentale, servicii extracurriculare, servicii socio-
educaționale, sportive și culturale, servicii pentru adolescenți cu anumite probleme de 
comportament, servicii pentru copiii din sistemul rezidențial pentru a facilita 
incluziunea lor în comunitate, alte servicii. 

 Servicii Respiro pentru preluarea îngrijirii copilului sau adultului cu dizabilități pentru o 
perioada de până la 30 zile pentru a permite părinților/ persoanelor de suport un 
repaus.  



TIPURI DE SERVICII ELIGIBILE (III) 

Serviciile sociale care vor fi dezvoltate/extinse și prestate pot include, dar nu se vor limita 
la:  

 Echipe mobile pentru acordarea asistenței familiei pentru soluționarea problemelor de 
ordin socio-economic și conexiune cu prestațiile și serviciile necesare, suport și 
consiliere psihologică, servicii de reabilitare logopedică, kinetoterapie și asistență 
medicală la domiciliu, abilitarea părinților/persoanelor de suport să îngrijească și să 
asigure necesitățile copilului, inclusiv asistență în incluziunea educațională și socială.  

 Servicii de Casă comunitară atât pentru copii în situații de risc, cât și pentru persoane 
cu dizabilități (copii sau adulți) 

 Servicii de suport pentru adolescenți și tineri de până la 18 ani, pentru persoanele cu 
dizabilități intelectuale și psiho-sociale pentru asigurarea tranziției de la sistemul 
rezidențial la viață independentă în comunitate.  

 Locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale pentru 
dezvoltarea abilităților necesare traiului independent, inclusiv auto-deservire, îngrijire 
de obiecte personale și locuință, gestionare buget, relaționare și integrare, incluziune în 
comunitate. 



TIPURI DE SERVICII ELIGIBILE (IV) 

Serviciile sociale care vor fi dezvoltate/extinse și prestate pot include, 
dar nu se vor limita la:  

 

 Servicii de facilitare a incluziunii în câmpul muncii pentru inițierea în 
antreprenoriatul social, inclusiv suport în realizarea produsului, 
promovarea angajării persoanelor care au nevoie de venit sau cu 
dizabilități, prin dialog continuu cu angajatorii, inclusiv cu crearea 
condițiilor și ajustarea proceselor la necesitățile acestora etc.  

 Servicii sociale noi în zone izolate, pentru a preveni instituționalizarea și 
excluderea socială prin combinarea mai multor tipuri de servicii în unități 
mixte și posibil mobile, pentru a asigura accesul copiilor, familiilor acestora 
și grupurilor care au nevoie de suport și asistență, inclusiv prin asigurarea 
transportării către acest gen de servicii.  

 Alte servicii sociale inovative care vor contribui la eficientizarea sistemului 
actual de prestare a serviciilor 

 

 



TIPURI DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE  

• Activități de renovare sau adaptare a spațiilor oferite de către autoritățile 
publice în scopul dezvoltării serviciilor sociale comunitare 

• Activități de amenajare/dotare a serviciilor conform standardelor minime 
de calitate aprobate pentru serviciile dezvoltate 

• Activități de evaluare tehnică și alte proceduri logistice în scopul 
achiziționării bunurilor imobile, unităților de transport, echipamentelor și 
utilajelor specializate necesare pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor 
sociale comunitare, precum și achiziționarea acestora.  

• Activități operaționale pentru funcționarea serviciului până la preluarea 
acestuia de către autoritățile publice, etc.). 

• Activități de gestionare și management al serviciilor 

• Activități de vizibilitate a proiectelor implementate  

• Activități necesare și justificate pentru dezvoltarea, extinderea și 
prestarea cu succes a a serviciului (de exemplu: activități de pledoarie, 
de formare și instruire, de sensibilizare, schimb de experiență, evaluare 
și monitorizare, analiză etc. 



TIPURI DE ACTIVITĂȚI NEELIGIBILE (I)  

• Activități care se referă numai sau în principal la sponsorizări 
individuale pentru participarea la ateliere, seminare, conferințe, 
congrese  

• Activități care se referă numai sau în principal la acordarea de burse 
individuale pentru studii sau cursuri de formare 

• Activități în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale 
(situații speciale pot fi considerate acele situații când sunt susținute 
eforturile de incluziune educațională a grupurilor țintă vizate în acest 
document) 

• Activități destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității 
solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia. 

•  Activități care constau în principal din cercetare sau studiu 

http://www.google.md/imgres?imgurl=http://www.stirideromania.ro/include/resize_fix.php?pic%3Dhttp://www.stirideromania.ro/images/art/1349446622Time4vineri-_intrebari.jpg%26width%3D265%26height%3D250%26tip%3Dauto&imgrefurl=http://www.stirideromania.ro/cluj/economic/p-vizionare-sau-interviu-vezi-care-sunt-intrebarile-pe-care-cu-siguranta-ti-le-vor-pune-proprietarii/&h=265&w=265&tbnid=pgRZuCZ7TRiV3M:&docid=sU4_ZNj4kQbG1M&ei=Zn1LVvOdEca8swGty7mYDA&tbm=isch&ved=0CB8QMygCMAJqFQoTCPPox5GWmMkCFUbeLAodrWUOww


TIPURI DE ACTIVITĂȚI NEELIGIBILE (II)  

• Activități care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de 
capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu 
excepția situațiilor speciale (situații speciale vor fi 
considerate acele situații când închirierea sau procurarea de 
clădiri, echipamente sau vehicule sunt indispensabile pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale sau asigurarea traiului 
independent beneficiarilor proiectului și va fi asigurată 
durabilitatea acestora) 

• Activități care discriminează indivizi sau grupuri de persoane 
pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau 
lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică  

• Activități care sprijină partidele politice 

• Activități care propagă doctrine, ideologii, religii.  

http://www.google.md/imgres?imgurl=http://www.stirideromania.ro/include/resize_fix.php?pic%3Dhttp://www.stirideromania.ro/images/art/1349446622Time4vineri-_intrebari.jpg%26width%3D265%26height%3D250%26tip%3Dauto&imgrefurl=http://www.stirideromania.ro/cluj/economic/p-vizionare-sau-interviu-vezi-care-sunt-intrebarile-pe-care-cu-siguranta-ti-le-vor-pune-proprietarii/&h=265&w=265&tbnid=pgRZuCZ7TRiV3M:&docid=sU4_ZNj4kQbG1M&ei=Zn1LVvOdEca8swGty7mYDA&tbm=isch&ved=0CB8QMygCMAJqFQoTCPPox5GWmMkCFUbeLAodrWUOww


COSTURI ELIGIBILE 

Costuri de reparație a încăperilor, procurare spații și unități de transport, 
cheltuieli de transport, procurare de mobilier, electrocasnice, 
echipamente, costuri pentru remunerarea echipei de implementare a 
proiectului, specialiști/experți în domeniul relevant activităților 
proiectului; costuri pentru chirie local, alimentație participanți, pauze de 
cafea în cazul activităților de instruire și informare, consumabile, cheltuieli 
pentru comunicare și vizibilitate etc.  

http://www.blueskyland.com/_borders/Budget.jpg


COSTURI NEELIGIBILE 

Datorii și cheltuieli aferente serviciului (dobândă); pierderi sau potențiale 
datorii; costuri declarate de beneficiar și finanțate de un alt program de acțiune 
din sursele financiare ale Uniunii Europene (inclusiv prin intermediul unui 
grant); pierderi de schimb valutar; credit către părți terțe; costuri salariale 
funcționarilor publici în cadrul instituțiilor de stat.  

http://www.blueskyland.com/_borders/Budget.jpg


                 IMPORTANT!!!       

• Pentru o bugetare optimă vă informăm că mijloacelor 
bănești în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune 
printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și 
guvern”, finanțat prin intermediul fondurilor Uniunii 
Europene, se aplică cota zero a TVA în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, și 
art. 104, lit. c¹ din Codul Fiscal. 



CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU ORGANIZAȚIILE 
INTERESATE  

• Să fie organizații nonprofit (necomerciale) 
înregistrate în Republica Moldova, 

• Să fie organizații ale societății civile de nivel local, 
de ex.: asociații obștești, fundații, organizații 
comunitare, care operează în afara orașului 
Chișinău,  

• Să fie direct responsabile de pregătirea și 
gestionarea proiectului, fără a acționa ca 
intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată. 

 

Nota bene! Partidele politice, cultele religioase, 
persoanele fizice, agenții economici nu sunt eligibili 
pentru a participa la acest concurs de granturi!!!  



CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE  

Nr.  Criteriu de evaluare  Punctaj  

1.  Relevanța obiectivelor și activităților proiectului 
cu prioritățile Programului de granturi 

10 puncte  

2.  Conținutul propunerii de proiect:   
• Originalitatea și inovația propunerii de 

proiect; 
• Relevanța activității pentru comunitatea 

locală și necesitățile beneficiarilor finali;  
• Capacitatea de a dezvolta relații multilaterale 

durabile implicând cetățenii, OSC-uri, actorii 
locali, prestatorii de servicii, reprezentanți ai 
autorităților publice, angajatori etc.; 

• Numărul beneficiarilor finali al proiectului.  

40 puncte  

3.  Sustenabilitatea serviciilor propuse în cadrul 
proiectului în rezultatul parteneriatului stabilit cu 
autoritățile publice. Angajamentul Autorităților 
Publice de a finanța/susține serviciile dezvoltate 
după finalizarea finanțării din cadrul proiectului.  

20 puncte 



CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE (II) 

Nr.  Criteriu de evaluare  Punctaj  

4.   Calitatea mecanismului de monitorizare şi 
evaluare a rezultatelor 

10 puncte  

5.  Calificarea și experiența resurselor umane 5 puncte  

3.  Bugetul proiectului și analiza raportului cost-
eficacitate în concordanță cu activitățile 
planificate.   

15 puncte  

TOTAL  100 PUNCTE  



CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE 
PROIECTE (III) 

• Formularea clară a necesității privind crearea/ extinderea serviciilor sociale în 
localitatea-țintă, prin furnizarea de indicatori sociali (indicatori demografici, 
numărul de potențiali beneficiari, numărul și forma de servicii sociale existente în 
localitate, potențialul de dezvoltare a serviciilor noi în localitate);  

• Parteneriatul cu autoritățile publice centrale – fondatori ai unor servicii/instituții 
din subordine (de exemplu: instituții rezidențiale unde sunt plasați copii și 
persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, instituții penitenciare, etc.). 
Este important angajamentul autorităților obținut direct sau prin intermediul 
structurilor din subordine, pentru susținerea potențialului proiect,  

• Parteneriatul cu autoritățile publice locale de nivelul I, II și angajamentul acestora 
în susținerea potențialului proiect, inclusiv prin acordarea suportului după 
finalizarea finanțării proiectului, confirmate prin existența Scrisorii de intenție sau 
Acordului de colaborare/parteneriat;  

• Descrierea metodelor/ măsurilor/ activităților de implicare activă a beneficiarilor la 
identificarea nevoilor de dezvoltare a serviciilor noi 



ÎNTREBĂRI ÎN SCRIS  

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la echipa de proiect, prin intermediul 
poștei electronice (dleahu@soros.md) sau la telefon: 0 22 274071 0 22 
275315, extensia 122, persoana de contact – Daniela Leahu.  
Întrebările referitor la acest Program de granturi vor fi expediate pe adresa:  
dleahu@soros.md cu indicația în subiect – Întrebări Program de granturi.  
Pentru a asigura o abordare echitabilă pentru toți doritorii de a participa la 
acest concurs, Fundația Soros-Moldova, va plasa toate întrebările 
recepționate și răspunsurile la ele precum și altă informație importantă 
relevantă, pe pagina anunțului  
http://soros.md/grant/2018-08-14 
 
Prin urmare, este recomandată consultarea periodică a paginii web pentru a fi 
informați despre toate întrebările apărute și răspunsurile la ele. 
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SESIUNI DE ORIENTARE ȘI INFORMARE ULTERIOARE  

ORGANIZAREA A 3 WEBINARE 

11 Septembrie, ora 16.00 

18 Septembrie, ora 16.00  

25 Septembrie, ora 16.00  
Până la data de 05 Septembrie va fi expediat un un email cu instrucțiunile 

de înscriere la webinar!  

 



  Propuneri?                           Întrebări? 

 



VĂ MULȚUMIM! 


