
 

 
 

Programul de granturi pentru Organizațiile Societății Civile pentru documentarea 

și diseminarea practicilor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiilor din grupuri vulnerabile 

implementate de organizațiile societății civile de comun acord cu autoritățile 

publice locale  

 

Context. Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova, APSCF și 

AOPD, implementează Proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil 

dintre societatea civilă și Guvern”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de 

Fundația Soros-Moldova. 

Proiectul are scopul de a abilita Organizațiile Societății Civile (OSC) de nivel local din țară 

în promovarea și implementarea, în parteneriat cu administrațiile publice centrale și 

locale, a unor soluții inovative și durabile pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile.  

În acest sens, în cadrul Proiectului au fost încheiate contracte de granturi cu 30 de 

organizații ale societății civile de nivel local care și-au propus să dezvolte sau să extindă 

servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale sau copii din 

grupurile vulnerabile în baza nevoilor identificate la nivel de comunități.  

Unul din obiectivele Proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unei Strategii 

comune de media în vederea schimbului de experiențe și diseminării practicilor pozitive 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor 

din grupuri vulnerabile la nivel național. Implementarea activităților media vor contribui la 

prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-

sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile, precum și la crearea unui mediu incluziv la 

nivel național. OSC locale vor beneficia de suport în identificarea, descrierea și 

promovarea practicilor și soluțiilor pozitive.  

Organizația non-guvernamentală de nivel local, selectată în baza unui concurs deschis 

și contractată prin intermediul unui contract de grant va implementa următoarele activități: 

 Oferirea asistenței tehnice OSC de nivel local (regiunile Nord, Centru și Sud ale 

RM) în implementarea Strategiei Media comune și diseminarea practicilor pozitive 

de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a 

copiilor din grupuri vulnerabile 

 Colectarea periodică a informației cu privire la activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor implementate de către OSC locale. Informația colectată va fi 



 

 
 

sumarizată și distribuită lunar tuturor părților interesate. Informația va fi elaborată 

și distribuită în limbile română și rusă. 

 Distribuirea informației colectate tuturor OSC beneficiare de granturi, 

organizațiilor membre ale AOPD și APSCF, APL, precum și prin media socială 

(pagina Facebook a Proiectului - Servicii sociale mai bune și pagina web: 

www.incluziune.md).   

 Elaborarea și diseminarea a 10 istorii narative despre practicile pozitive de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a 

copiilor din grupuri vulnerabile. Istoriile narative vor fi disponibile în limbile română 

și rusă. 

 Elaborarea și distribuirea a 7 materiale video despre practicile pozitive de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a 

copiilor din grupuri vulnerabile. Materialele video vor fi disponibile în limbile 

română și rusă. 

 

În procesul de implementare a proiectului Organizația selectată va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor Legislației cu privire 

la Protecția datelor cu caracter personal. 

Toate materialele informaționale vor fi elaborate în conformitate cu politicile de vizibilitate 

ale UE și vor fi coordonate cu specialistul în comunicare a proiectului. Conținutul istoriilor 

narative și a materialelor video va fi elaborat de comun acord cu specialistul în 

comunicare a proiectului și avizat pozitiv de Fundație. Costurile de logistică pentru 

deplasările în teren în vederea implementării proiectului și a elaborării produselor media 

vor fi incluse în bugetul proiectului și asigurate de către organizația beneficiară de grant.  

Perioada de implementare a proiectului: 1 iulie 2019 - 30 decembrie 2020 

Buget 

Suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR și va fi în corespundere cu activitățile propuse 

spre implementare și perioada de realizare a proiectului. 

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. 

http://www.incluziune.md/


 

 
 

Costuri eligibile/ neeligibile 

Costuri eligibile: costuri pentru remunerarea echipei de implementare a proiectului, 

specialiști/experți în domeniul relevant activităților proiectului; cheltuieli de transport, 

costuri pentru chirie local, alimentație participanți și pauze de cafea în cazul activităților 

de instruire și informare, consumabile, cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate, 

cheltuieli pentru producerea și difuzarea materialelor informative, spoturilor video, costuri 

de traducere etc.  

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.  

 

Cerințe de eligibilitate:  

Pentru a fi participanți eligibili, organizațiile solicitante trebuie:  

 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. 

 să fie organizații 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.  

 Să posede experiență de cel puțin doi ani în domeniul implementării activităților 

media  

 Să dispună de experți calificați în domeniul elaborării materialelor video. Experții 

implicați în proiect vor deține cel puțin 3 ani de experiență în domeniul elaborării 

materialelor video.  

 Să dispună de experți calificați în domeniul elaborării materialelor informaționale 

narative. Persoanele implicate în proiect vor deține cel puțin un an experiență în 

elaborarea materialelor informaționale narative  

 Echipa proiectului să fie formată din experții angajați care cunosc limbile română 

și rusă.  

 Echipa proiectului va deține echipamentele necesare pentru elaborarea 

materialelor video. 



 

 
 

Nu sunt eligibile organizațiile care au beneficiat de grant în cadrul Programului de granturi 

dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

comunitare desfășurat de Fundația Soros-Moldova în perioada August – Octombrie 2018. 

 

Notă: potențialii solicitanți nu vor fi eligibili dacă se află în una din situațiile descrise în 

Secțiunea 2.3.3 a procedurilor PRAG pentru activitățile externe ale UE.  

Aceste proceduri pot fi consultate aici:  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3   

Nota bene! Partidele politice, cultele religioase, persoanele fizice, agenții economici nu 

sunt eligibili pentru a participa la acest Program de granturi. 

O organizație poate beneficia de finanțarea unui singur proiect în cadrul competiției.   

 

Dosarul solicitantului va include: 

1. Formularul propunerii de proiect (se va completa formularul Fundației Soros-

Moldova care poate fi descărcat XXXX);  

2. Bugetul propunerii de proiect, în EUR (se va completa formularul Fundației Soros-

Moldova care poate fi descărcat XXXX ); 

3. Chestionarul pentru verificarea capacității de administrare a grantului (se va 

completa formularul Fundației Soros-Moldova care poate fi descărcat XXXX) cu 

toate Anexele indicate la finalul chestionarului; 

4. Copia Statutului organizației 

5. CV-ul organizației 

6. CV-urile experților incluși în proiect, care denotă experiența necesară în domeniu 

7. Descrierea echipamentelor pentru elaborarea materialelor video de care dispun 

experții  

8. Contactele a trei persoane care pot oferi informații despre calificarea experților în 

domeniul elaborării materialelor informaționale (narative și video) 

9. Modele de materiale informaționale și video elaborate de experți în cadrul altor 

proiecte, care ar demonstra experiența experților în domeniul dat. 

 

Data limită de depunere a propunerii de proiect – 12 iunie 2019, orele 14.00 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3


 

 
 

Dosarul de proiect în limba română sau rusă, va fi prezentat într-un singur plic 

sigilat/semnat/ștampilat, cu mențiunea: ”SSMB, Grant pentru OSC de nivel local în 

domeniul media / Departament Sănătate Publică”, nu mai târziu de termenul limită indicat 

mai sus la adresa: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova, 

Departamentul Sănătate Publică. Plicul va conține în mod obligatoriu datele de contact a 

organizației și numele persoanei de legătură.  

Dosarul de proiect poate fi remis și în formă electronică, la adresa de mail: 

foundation@soros.md, cu mențiunea ”SSMB, Grant pentru OSC de nivel local în 

domeniul media / Departament Sănătate Publică”, dar FSM nu poate garanta 

confidențialitatea deplină a acesteia. 

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 – OSC media. 

Pentru a asigura o abordare echitabilă pentru toți doritorii de a participa la acest Program 

de granturi, Fundația Soros-Moldova, va plasa toate întrebările recepționate și 

răspunsurile la ele precum și altă informație importantă relevantă, pe pagina anunțului 

www.soros.md. Prin urmare, este recomandată consultarea periodică a paginii web 

pentru a fi informați despre toate întrebările apărute și răspunsurile la ele. 

mailto:foundation@soros.md
mailto:dleahu@soros.md
http://www.soros.md/

