TERMENI DE REFERINȚĂ
Concurs de granturi pentru implementarea inițiativelor de poliție comunitară în Republica
Moldova

Fundația Soros Moldova (FSM) lansează un concurs de acordare a granturilor pentru implementarea
inițiativelor de poliție comunitară în localitățile din țară.
Concursul este lansat în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe Drepturile Omului în
Republica Moldova" finanțat de Delegația Uniunii Europene și cofinanțat de FSM. Proiectul își propune să
contribuie la asigurarea unui echilibru între standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și
necesitatea asigurării ordinii și securității publice. Un obiectiv important al acestui proiectul este stabilirea unei
legăturii durabile între activitatea polițienească și comunitățile rurale. Pentru aceasta, proiectul susține
implementarea inițiativelor de Poliție Comunitară la nivel local, care pot fi ajustate necesităților și specificului
localităților la nivelul întregii țări.
Conceptul de Activitate Polițienească Comunitară presupune organizarea activității polițiștilor conform celor
mai bune practici și standarde internaționale de conlucrare a poliției cu membrii comunității. Activitatea
Polițienească Comunitară, reprezintă o modalitate de activitate a poliției, care abilitează politia și comunitatea
oferind-le oportunitatea de a activa în comun, pentru a soluționa problemele de ordine și securitate publică.
În contextul celor descrise, un Grup de experți în domeniul activității polițienești comunitare, acreditați de
Poliția Suedeză sub egida IGP au elaborat curriculum și agenda de instruire cu tematica Activitatea
Polițienească Comunitară. Acestea au stat la baza unei instruiri la care au participat 15 reprezentanți ai
societății civile și a rețelei de parajuriști din țară și 15 polițiști din aceleași localități. Subliniem importanța
implementării inițiativelor de poliție comunitară la nivel local, care vin direct de la cetățeni și din necesitățile
comunității. Astfel, actorii de bază implicați la această etapă sunt polițiștii, parajuriștii și ONG-uri locale.
Obiectiv specific. Susținerea proiectelor și inițiativelor de activitate polițienească care vor stabili o colaborare
durabilă între poliție la nivel local și comunitate, prin interacțiunea cu autoritățile publice locale, organizațiile
locale, parajuriștii din localitate si cetățeni, precum și crearea strategiilor comune privind reducerea
criminalității și problemelor ce afectează comunitatea.

Activități specifice:
Toate activitățile incluse în solicitarea de finanțare vor contribui la realizarea scopului principal al proiectului
de a stabili o legătură durabilă între poliția la nivel local și comunitățile rurale/urbane.
Activitățile polițienești comunitare propuse în proiect pot include, dar nu se vor limita la:
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•
•
•
•
•

Identificarea problemelor de siguranță comunitară, care afectează cetățenii din localitate și au un
impact social periculos;
Analiza cauzelor și condițiilor care generează apariția problemelor de siguranță comunitară,
identificate la etapa inițială;
Identificarea și planificarea măsurilor optime de rezolvare sau reducere a impactului problemelor de
siguranță comunitară;
Identificarea și propunerea soluțiilor sustenabile care vor spori încrederea cetățenilor în poliție și
creșterea nivelului siguranței în comunitate;
Descrierea instrumentelor care vor fi utilizate pentru evaluarea impactului proiectului asupra
soluționării problemelor de siguranță comunitară.

Criterii de eligibilitate: Sunt eligibile organizațiile non-guvernamentale locale cu implicarea parajuriștilor din
localitate și a poliției de nivel local. Se va acorda prioritate solicitanților care au participat la sesiunile de
instruire cu tematica Activitatea Polițienească Comunitară, desfășurate la 25-26 mai 2021 de către DJDO al
FSM.
Propunerile de proiect vor conține obligatoriu acțiuni de comunicare și vizibilitate despre activitățile
proiectului pentru promovarea scopului, rezultatelor și impactului. OSC/Instituțiile publice vor ține cont de
regulile de vizibilitate a Uniunii Europene care pot fi accesate la următorul link
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en.
Condițiile concursului:
În cadrul concursului vor fi acordate minim 4 granturi. Un grant nu va depăși valoarea de 25.000 EUR.
Organizațiile interesate sunt invitate să prezinte propunerea de proiect, conform modelului propus (anexat).
Durata proiectului va fi indicată în propunerea de proiect, însă aceasta nu poate depăși data de 30 noiembrie
2021. Bugetul detaliat va fi elaborat și prezentat conform formularului de buget anexat.
Pentru o bugetare optimă vă informăm că mijloacele bănești în cadrul proiectului ”Promovarea activității
Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”, finanțat din fonduri Uniunii Europene și
cofinanțat de Fundația Soros Moldova, urmează să fie scutite de impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe
pentru efectuarea procedurilor vamale, precum și aplicată scutirea de TVA cu drept de deducere, în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 218 din 03.04.2019 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.
246 din 08.04.2010, și art. 104, lit. c¹ din Codul Fiscal.
Costuri eligibile în cadrul Programului de granturi: cheltuieli de transport, 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. Cheltuielile administrative și de personal nu vor depăși 30%
din valoarea totală a bugetului proiectului.
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Costuri neeligibile în cadrul Programului de granturi: costuri de reparație a încăperilor, procurare spații și
unități de transport, procurare de mobilier, electrocasnice, echipamente, 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.
Criterii de selectare
•
•

•
•

10 puncte. Conformitate cu obiectivul general al concursului și condițiile de eligibilitate.
40 puncte. Conținutul propunerii de proiect:
- Descrierea cât mai clară a acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă organizația în
cadrul proiectului pentru ca acestea să poată contribui la participarea comunității în acțiuni de
reducere a criminalității, apropierea dintre poliție și comunitate, inițierea parteneriatelor de
durată dintre poliție și comunitate și creșterea sentimentului de securitate în comunitate
- Comunicarea cu alte ONG-uri locale, parajuriștii din localitate şi poliția locală
20 puncte. Durabilitate (inclusiv acțiunile preconizate, cum va fi asigurată continuitatea activităților
după încheierea proiectului).
30 puncte. Competențe profesionale și manageriale ale echipei de proiect (experiența anterioară în
implementarea proiectelor similare, reputația, experiența confirmată de parteneri, etc.).

Dosarul va include:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Formularul completat al cererii de finanțare;
Bugetul proiectului;
Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului;
CV-urile echipei de proiect;
Copia statutului organizației, copia acordului fondatorilor/procesul verbal de constituire, lista
fondatorilor și componența consiliului director/de administrare cu date de contact, copia certificatului
de înregistrare al organizației;
Rapoartele anuale de activitate pentru ultimii doi ani cu indicarea surselor de finanțare;
Acordul/Confirmarea de colaborare cu organizația/iile parteneră/e (în document vor fi indicate
responsabilitățile fiecărei părți privind implicarea în realizarea obiectivelor proiectului);
Alte materiale pe care le considerați relevante.
Acordul/ scrisoare de intenție din partea poliției locale.

Depunerea dosarului
Dosarul complet, în limba română va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md
Cc: mburduja@soros.md
Pe dosar se va menționa: Concurs de granturi. Poliție Comunitară. Dosarele incomplete sau depuse după
termenul-limită nu vor fi examinate.
NB: Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa
acestuia, fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost
recepționate.
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Termenul limită extins pentru depunerea dosarelor este 25 iunie, ora 13:00.
Pentru informaţii suplimentare:
Tel. 069955014, Mihaela Burduja, directoare proiectului Promovarea Activității Poliției bazată pe drepturile
omului în Republica Moldova. (mburduja@soros.md)
Tel. 079999932, Denis Albu, asistent de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (dalbu@soros.md)
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