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Întrebări și răspunsuri
Întrebarea nr. 1:
Sunt eligibile organizațiile care sunt înregistrate și activează în Transnistria?
Răspuns:
Da, sunt eligibile, în conformitate cu Capitolul ”4. Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să
participe la Programul de granturi”, lit. a), pag. 7, din Termenii de referință.
Вопрос №2:
Наша организация "X" хотели принять участие в конкурсе грантов в рамках "Программы грантов для
организаций Гражданского общества местного уровня на развитие коммунитарных социальных
услуг", но у нас возник вопрос- Могут - ли организации зарегистрированные только на левом берегу
Днестра принять участие в этом конкурсе??
Ответ:
Да, согласно четвертой главе Технического задания «Критерии
заинтересованных в участии в Программе грантов», пункт а), страница №7.

отбора

организаций,

Întrebarea nr. 3:
Sunt reprezentantul AO ”X”, care prestează servicii de îngrijire socială și medicală bătrânilor și persoanelor
cu dizabilități din comunitate. Prestarea serviciilor medicale mai complexe și amenajarea unui centru de
plasament pentru acest grup țintă, ar fi eligibilă?
Răspuns:
Descrierea și definiția grupurilor țintă în cadrul celor 2 loturi, se găsesc în Termenii de referință a concursului,
Capitolul ”1. Despre Programul de granturi”, pag. 1, iar tipul de servicii și activități eligibile și neeligibile
pot fi găsite în cadrul Capitolului ”2. Tipuri de servicii și activități eligibile și neeligibile”, pag. 3.
Întrebarea nr. 4:
Cu privire la participarea în cadrul Programului de Granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare,
eligibile sunt organizațiile de nivel local, dar care operează în afara or. Chișinău?
Dacă AO ”X” din Chișinău este la fel o organizație locală, putem participa sau nu?
Răspuns:
Capitolul ”4. Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Programul de granturi”,
punctul b), pagina 6 din Termenii de referință stipulează că: organizațiile solicitante trebuie să fie organizații
ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, care operează în
afara orașului Chișinău.
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Întrebarea nr. 5:
Activez în cadrul A.O. "X", centru de zi pentru persoane cu dizabilități intelectuale din m. Chișinău.
Am o întrebare cu privire la Programul de granturi dedicat organizațiilor societății civile. E posibil să
aplicăm la programul dat dacă activăm pe teritoriul municipiului Chișinău?
Răspuns:
Capitolul ”4. Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Programul de granturi”,
punctul b), pagina 6 din Termenii de referință stipulează că: organizațiile solicitante trebuie să fie organizații
ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, care operează în
afara orașului Chișinău.
Вопрос № 6:
Может ли в качестве участника Соглашения о сотрудничестве/партнерстве между органом публичного
управления и Организацией выступить "Министерство по социальной защите и труду"?
Ответ:
В качестве участника Соглашения о сотрудничестве/партнерстве между органом публичного
управления и Организацией может выступить "Министерство по социальной защите и труду".
Întrebarea nr. 7:
În modelul de buget valoarea contribuțiilor patronului pentru fondul social sunt indicate - 23%. Acum, în
legatură cu reforma fiscală patronul trebuie sa achite - 18%, care din cîte cunosc, sunt valabile începînd cu
luna octombrie a anului 2018. Noi cum calculăm?
Răspuns:
Valorile impozitelor indicate în modelul de buget au fost incluse la momentul lansării concursului, când
acestea erau valabile. Organizațiile care bugetează vor trebui să țină cont că, începând cu 1 octombrie 2018
intră în vigoare noua politică fiscală și să bugeteze corespunzător. Organizația își asumă responsabilitatea
pentru modalitatea de calculare asumelor incluse în buget. Analiza bugetului va fi făcută ținînd cont de actele
legislative în vigoare.
Întrebarea nr. 8:
Acordurile de parteneriat trebuie încheiate pînă la implementarea proiectului sau în timpul derulării
proiectului, la debut?
Răspuns:
Conform Termenilor de referință, pagina 9, Capitolul ”6. Dosarul solicitantului”, scrisoarea de intenție
Acordul de colaborare/parteneriat cu Autoritățile Publice, face parte din setul de documente a Dosarului
solicitantului.
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Întrebarea nr. 9:
Referitor la Programul de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea
serviciilor sociale comunitare vrem să precizăm dacă în formularul anexat pentru buget putem face modificări
sau introducem informația la liniile de buget indicate de Dumneavoastră în formular?
Răspuns:
Formularul de buget este un model. Acest model de buget poate fi adaptat în funcție de activitățile proiectului.
Puteți adăuga sau exclude categorii de cheltuieli în conformitate cu necesitățile bugetare ale proiectului.
Întrebarea nr. 10:
Sunt angajată a grădiniței și sunt președintele unei organizații non-guvernamentale. Pot depune Proiectul,
dacă sunt angajată?
Contabil la ONG nu avem la moment, dar avem deschis un concurs de angajare al unui contabil pentru acest
Proiect. Merită să aplicăm, dacă la moment nu avem Contabil?
Răspuns:
Formularele propunerii de proiect urmează să fie semnate de o persoană cu drept de semnătură în numele
organizației Dvs. De obicei acest aspect este indicat în statutul organizației astfel asigurați-vă că în calitate
de Președinte aveți dreptul de a semna și depune dosarul solicitantului în numele organizației Dvs.
Solicitarea salarizării unui contabil este eligibilă în cadrul acestei competiții. Pentru mai multe detalii
consultați punctul ”Consturi eligibile/ neeligibile” în cadrul Termenilor de referință, pagina 6.
Întrebarea nr. 11:
Suntem un ONG cu experiență de un an și am implementat un proiect cu suportul ambasadei SUA. Suntem
eligibili?
Răspuns:
Criteriile de eligibilitate pentru organizațiile interesate pot fi consultațe în cadrul Capitolului ”4. Criterii de
eligibilitate pentru organizațiile interesate să participe la Programul de granturi” din Termenii de referință,
pagina 6.
Întrebarea nr. 12:
Vor fi instruiți contabilii cu privire la modalitatea de raportare?
Răspuns:
Da, contabilii care vor activa în organizațiile care vor semna contractul de grant, vor fi instruiți cu privire la
raportarea financiară.
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Întrebarea nr. 13:
La elaborarea bugetului este vreo restricție privitor la liniile de buget? De exemplu: pentru salarii - % din
suma totală a bugetului, pentru echipament, etc.
Răspuns:
Conform Capitolului ”3. Buget” din Termenii de referință, pagina 6, nu este stipulată nici o restricție
procentuală la alocările per linie de buget.
Întrebarea nr. 14:
Putem include în bugetul proiectului salariile pentru lucrători? Putem include procurarea unui transport pentru
servicile și activitățile centrului?
Răspuns:
În cadrul Capitolului ”3. Buget”, punctul – ”Costuri eligibile/ neeligibile” pagina 6 din Termenii de referință,
sunt stipulate acele costuri care le puteți include în buget. Procurarea de automobile urmează să fie justificată.
Solicitarea de procurare a automobilului urmează să fie în corespundere cu activitățile propuse spre
implementare.
Întrebarea nr. 15:
Suntem o Asociație Obștească ce activăm de 12 ani, dar nu am avut de 3 ani finanțare în sume mari, din motiv
că directorul asociației se află în concediu de maternitate. Continuăm să activăm pe bază de voluntariat. Putem
să solicităm o astfel de sumă pentru implementarea proiectului?
Răspuns:
În conformitate cu Termenii de referință suma solicitată nu va depăși 50,000 EUR pentru un grant și va fi în
corespundere cu activitățile propuse spre implementare și perioada de realizare a proiectului. Organizația va
ține cont de capacitățile sale și resursele umane pentru a utiliza bugetul eficient.
Întrebarea nr. 16:
Este posibil ca Acordul de parteneriat să fie încheiat între o Asociație Obștească care este din mun. Bălți și
Autoritatea Publică Locală dindin raionul Ocnița?
Răspuns:
Conform Termenilor de referință, pagina 7 - Activitatea propusă în cadrul proiectului urmează a fi
implementată în raionul/localitatea unde această Organizație a Societății Civile își desfășoară activitatea.
Întrebarea nr. 17:
În cazul în care avem încheiat un acord de colaborare cu Consiliul Raional la sfârșitul anului trecut, este
necesar să încheiem un nou acord de colaborare, special pentru acest proiect?
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Răspuns:
Mai multe detalii referitor la Scrisoarea de intenție sau acordul de colaborare/parteneriat dintre Organizația
Non-profit și Autoritatea Publică găsiți în Termenii de referință, la pagina 7 și 8, Capitolul ”5. Criterii de
evaluare a propunerilor de proiect” și la pagina 9, Capitolul ”Dosarul solicitantului”.
Întrebarea nr. 18:
Dacă contractul de comodat, cu Autoritatea Publică Locală, a spațiului unde se vor desfasura activitățile
proiectului expiră în iulie 2019, poate fi considerat un impediment pentru a aplica la acest Program de
granturi?
Răspuns:
Acest fapt nu este un impediment pentru a aplica la acest Program de granturi. Pentru mai multe detalii
consultați criteriile de eligibilitate, Capitolul ”4. Criterii de eligibilitate pentru organizațiile interesate să
participe la Programul de granturi” din Termenii de referință, pagina 6.
Întrebarea nr. 19:
Este posibilă dotarea biroului psihologului şi kinetoterapeutului cu echipamente, instrumente de lucru şi
procurarea unui automobil, necesare pentru activitatea serviciului de echipă mobilă deja existent în raion?
Răspuns:
Tipurile de cheltuieli eligibile pot fi consultate în cadrul Termenilor de referință, pagina 6, punctul ”Costuri
eligibile/ neeligibile”.
Întrebarea nr. 20:
Acordul de parteneriat poate fi semnat si cu instituțiile statului? sau numai cu APL?
Răspuns:
Mai multe detalii referitor la Scrisoarea de intenție sau acordul de colaborare/parteneriat dintre Organizația
Non-profit și Autoritatea Publică găsiți în Termenii de referință, la pagina 7 și 8, Capitolul ”5. Criterii de
evaluare a propunerilor de proiect” și la pagina 9, Capitolul ”Dosarul solicitantului”.
Întrebarea nr. 21:
Acordul de colaborare/parteneriat trebuie să fie confirmat prin decizia Consiliului local?
Răspuns:
Mai multe detalii referitor la Scrisoarea de intenție sau acordul de colaborare/parteneriat dintre Organizația
Non-profit și Autoritatea Publică găsiți în Termenii de referință, la pagina 7 și 8, Capitolul ”5. Criterii de
evaluare a propunerilor de proiect” și la pagina 9, Capitolul ”Dosarul solicitantului”.
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