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1.1.Context 

    Transofrmările sociale și politice produse în Republica Moldova în ultimele decenii au generat 

diverse probleme cu care se confruntă generația tânără. Aproape un sfert din populația economic 

activă a Republicii Moldova este în străinatate. O parte importantă sunt tinerii, care au părăsit 

țara în căutare de noi oportunități. Situația tinerilor din Republica Moldova este de natură să le 

discurajeze inițiativele, tinerii își pierd încrederea în viitor, crește scepticismul cu privire la 

voluntariat sau inițiative sociale. Astfel, ei devin destinatari pasivi în loc de agenți activi ai 

schimbării în comunitățile lor. 

    Marele potențial pe care-l posedă tânăra generație, i-ar permite să se realizeze și  să contribuie 

la dezvoltarea societății în întregime, inclusiv la dirijarea cu success a propriului destin, însa 

tinerii din Republica Moldova, nu sunt încrezuți în propriile lor puteri. 

    Programul de Granturi Mici se adresează grupurilor de inițiativa ale tinerilor și consiliilor 

locale de tineret din localitățile raionului Cahul care sunt implicate în realizarea sau 

intenționează să realizeze un proiect care demonstrează alinierea la prioritățile comunităților 

locale în domeniul tineretului sau altor domenii conexe cu acesta, și care asigură o integrare a 

activităților de proiect în dezvoltarea social-economică locală. Astfel, se încurajează solicitarea 

finanțării proiectelor ancorate în necesitățile cotitiene reale ale comunităților, care au sprijinul 

cetățenilor, suportul autorităților publice locale și/sau a reprezentanților businessului privat 

local. 

   Fondul pentru Tineri Cahul este un program de finanțare pentru tinerii din localitățile raionului 

Cahul. Prin intermediul Programului de Granturi Mici, tinerii cahuleni sunt încurajați să inițieze 

proiecte prin care să aducă beneficii comunității și în același timp să-și dezvolte abilitățile 

personale de management financiar, liderism și comunicare. 

   Fondul pentru Tineri promovează astfel implicarea tinerilor în viața comunității prin asumarea 

unor roluri active care îi responsabilizeaza și le oferă în același timp, posibilitatea de a petrece 

timpul liber într-un mod care să-I ferească de atracții periculoase și să îi implice în acțiuni 

pozitive din care au de învățat. 

   Mijloacele financiare disponibile în această rundă vor fi alocate în urma unui concurs de 

proiecte. Suma maximă care poate fi acordată unui proiect este de 7 mii lei. La această rundă, 

vor fi finanțate inițiativele și proiectele tinerilor din domeniile: 

- Domeniu ecologic (protecţia mediului) 

- Domeniu educaţional (dezvoltare de oportunităţi educative noi pentru tineri). 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE   
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1.2.Scopul și obiectivele Programului de Granturi Mici pentru Tineri 

 

    Fondul pentru Tineri Cahul, prin Programul de Granturi Mici pentru Tineri, are ca scop 

încurajarea și creșterea participării tinerilor din localitățile raionului Cahul la dezvoltarea socială 

si economică a comunităților în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea 

inițiativelor și proiectelor acestora. 

    Obiectivele programului: 

- Sporirea respectului față de sine și a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităților de 

conducere, lucru în echipă , luare a deciziilor, soluționare a problemelor, comunicare și 

negociere. 

- Susținerea inițiativelor și proiectelor tinerilor din comunitățile locale. 

 

 

2.1. Profilul solicitanților 

 

   Programul de Granturi Mici este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 30 ani din 

localitățile raionului Cahul. Pentru a putea solicita finanțare, tinerii trebuie să facă parte dintr-

un grup de inițiativă, format din minim 3 persoane sau să fie membri ai consiliilor locale de 

tineret care vor fi responsabili de conceperea ideii de proiect şi implementarea acestuia. 

   Grupurile de inițiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret care intră în competiția pentru 

finanțarea proiectelor din resursele Fondului pentru Tineri pot fi echipe formate din colegi de 

clasă, liceu sau universitate, dar și din grupuri informale, din afara instituțiilor de învățământ, 

de exemplu: cartier, mahala, club sau orice altă organizație. Este incurajată, în mod special, 

formarea de echipe mixte de tineri din punct de vedere al genului, al vârstei și al etniei. 

   Membrii grupurilor de inițiativă și ai Consiliilor Locale de Tineret implicați în procesul de 

realizare a proiectelor, vor obține după perioada de raportare un certificat care va confirma 

perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite si competențele obținute pe parcursul 

implementării proiectului finanțat din resursele Fondului pentru Tineri Cahul. Certificatul va fi 

semnat de către Președinele raionului Cahul și Președintele Asociației Obștesti “Perspectiva”. 

   Nu sunt eligibili de a solicita finanțare în cadrul Programului de Granturi Mici următorii 

actori sociali: autoritățile publice, asociațiile obștești, centrele de resurse pentru tineri, agenții 

economici, instituțiile preşcolare și de învățământ, alte instituții publice de menire social-

economică. 

 

 

II. CERINȚELE PRINCIPIALE FAȚĂ DE SOLICITĂRILE DE FINANȚARE 
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2.2. Partenerii eligibili 

                                                                                                                                                                                                               

   Grupurile de inițiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret pot acționa individual sau în 

parteneriat cu alte organizații: autorități publice locale, instituții de învățământ, agenți 

economici, etc. 

   Parteneriatul cu comunitățile locale în domeniul implementării proiectelor este crucial și 

asigură spiritul de apartenență la nivel local al proiectului. Comunitățile locale ar trebui 

implicate la toate etapele proiectului, începând de la ideea de proiect, la planul de acțiuni al 

proiectului, implementare și evaluare. Astfel, membrii comunității isi dezvolta abilitățile proprii, 

își îmbunatățesc cunoștințele și pot asigura efectivitatea și durabilitatea activităților inițiate prin 

proiect. 

   Se încurajează parteneriatele grupului de inițiativă cu asociațiile obștești locale și centrele de 

resurse pentru tineri din localitățile raionului, în dependență de scopul și obiectivele proiectului. 

Parteneriatele cu alte proiecte și donatori naționali sau internaționali, care promovează aceeași 

tematică ca și cea a prezentului Program de Granturi Mici pentru Tineri pot fi, la fel, realizate. 

   Autoritățile publice nu sunt eligibile pentru finanțare, dar acestea pot fi parteneri ai grupurilor 

de inițiativă ale tinerilor/consiliile locale ale tinerilor în cadrul proiectelor, să contribuie la 

planificarea proiectelor și să beneficieze de pe urma rezultatelor de implementare a proiectelor și 

aceștia de asemenea pot contribui la proiect cu resurse, atât monetare cât și nemonetare. 

   Grupurile de inițiativă ale tinerilor și consiliile locale de tineret pot stabili parteneriate cu 

agenții economici din teritoriu, doritori să ofere sponsorizare sau să contribuie, într-un fel sau 

altul, la implementarea proiectelor inițiate de tineri. 

   În cazul existenței partenerilor în cadrul proiectelor, grupul de inițiativă al tinerilor/consiliul 

local de tineret solicitant de finanțare, poate să prezinte împreună cu Formularul de aplicare 

originale sau copii ale Acordurilor de parteneriat. 

 

2.3. Tematica proiectelor și activități eligibile. 

                                                                                                                                                                                                                        

   Fondul pentru Tineri finanţează proiecte dezvoltate și implementate de grupuri de inițiativă ale 

tinerilor, cât și de consiliile locale de tineret. 

   Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe aria geografică a raionului Cahul (cu excepția 

vizitelor de studiu și de schimb de experiență în alte localități ale Republicii Moldova, vizite la 

teatre, muzee, excursii) și pot acoperi domeniile:  

- Participarea tinerilor la viața civică; 
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- Participarea tinerilor la educație non-formală, instruire și informare; 

- Participarea la activităţi de protecţie a ocrotire a mediului înconjurător; 

Activitățile derulate în cadrul proiectelor trebuie să: 

 

- Aducă un beneficiu comunității; 

- Permită obținerea unor rezultate clare, vizibile; 

- Ofere condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri; 

- Fie antrenante și plăcute. 

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare includ, dar nu se limitează la următoarele: 

 Organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.; 

 Amenajare de parcuri, spaţii de petrecere a timpului liber pentru tineri 

 Desfășurarea expozitiilor și a acțiunilor de colectare a fondurilor; 

 Concursuri de creație (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) 

sau sportive; 

 Caravane și campanii de sensibilizare, instruire și educație nonformală în domeniile: 

corupției, violenței, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educației 

civice, etc.; 

 Proiecție de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tineri defavorizați, vulnerabili, 

marginalizați, cu dizabilități; 

 Vize de studiu și schimb de experiență în domeniul acțiunilor de tineret; 

 Discuții, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor; 

 Elaborarea blogurilor și paginilor web pentru tineri; 

 Mese rotunde, conferințe, simpozioane cu participarea tinerilor; 

 Seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri; 

 Constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creație. 

Exemplele de activități menționate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea și 

originalitatea ideilor de proiecte. Finanțarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai 

convingător formulate și vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic. 

2.4. Proiectele care nu pot fi finanțate  

   Proiectele care NU pot fi finanțate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri sunt: 

- Proiectele care nu se înscriu în obiectivele, tematica și activitățile acestui program; 

- Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului de aplicare tip al concursului; 

- Cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii); 

- Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare; 

- Proiecte de natură politică; 

- Proiecte de natură religioasă; 

- Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură; 

- Proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/entice; 
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- Proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri; 

- Proiecte care presupun dezvoltarea instituțională primară a organizațiilor; 

- Proiecte de infrastructură, ce se concentrază pe achiziționarea de echipamente, cu excepția 

cazului când acestea reprezintă o componentă indispensabilă a proiectului; 

- Proiecte inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât cea a tinerilor între 15 – 30 

ani din localitățile raionului Cahul. 

2.5 Bugetul proiectelor 

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 5 mii lei pentru un 

proiect. Proiectele propuse de grupurile de iniţiativă ale tinerilor pot însă să fie în valoare mai 

mare de 7 mii lei, iar în acest caz, solicitantul trebuie să prezinte dovada diferenţei dintre suma 

solicitată de la Fondul pentru Tineri şi cea totală necesară proiectului. 

Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate 

ale proiectului. 

2.6 Cheltuieli eligibile 

Bugetul trebuie să fie realist şi să reflecte un raport optim cost-beneficiu. Sunt acoperite 

doar cheltuielile necesare realizării proiectului. 

Cheltuielile eligibile includ: 

1.Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a 

aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.); 

2.Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.); 

3.Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de 

birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.); 

4.Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi 

alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Cahul va finanţa doar 50% din 

costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei 

categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru 

Tineri Cahul. 

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie 

suplimentară poate fi găsită în acest ghid la rubrica (3.1.) Instrucţiuni de completare a 

Formularului de aplicare. 

2.7 Perioada de implementare 

Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 2 luni. Data preconizată de începere a 

proiectelor este 01 aprilie, iar data finisării proiectelor nu trebuie să depăşească 31 mai 2016. 

Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmeză să fie realizate. 
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III. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA APLICAȚIILOR 

3.1 Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare  

Înscrierea la concurs a unui proiect se face pe baza Formularului de aplicare tip care poate fi 

descărcat de pe site-ul www.aoperspectiva.wordpress.com sau poate fi solicitat prin email la 

youthbankcahul@gmail.com . Formularul de aplicare trebuie să respecte structura şi să includă 

informaţia solicitată, folosind aceeaşi numerotare şi denumiri. Formularul completat nu trebuie 

să depăşească limita de 10 pagini (utilizând fontul Arial 11, spaţiul între rânduri 1), inclusiv 

Tabelul bugetului şi descrierea acestuia. Formularele de aplicare care nu vor fi completate 

conform instrucţiunilor sau vor fi completate parţial, nu vor fi luate în considerare. Formularele 

de aplicare scrise de mână nu vor fi acceptate. 

 

În continuare vom oferi informaţii detaliate şi sfaturi utile pentru completarea câtorva secţiuni 

ale Formularului de aplicare. 

                              

Secţiunea I.Grupul de iniţiativă 

Secţiunea 1.1 Denumirea grupului de iniţiativă 

Numele trebuie să fie clar, să nu fie format doar din iniţiale şi să sugereze scopul de activitate.    

Secţiune 1.2  Descrierea grupului de iniţiativă  

Prezentaţi pe scurt, cel mult 20 rânduri, grupul de iniţiativă: Când a fost creat? Unde vă desfăşuraţi de 

regulă activităţile? Eventual, ce aţi făcut până acum ca echipă 

 

Secţiunea 1.9  Scopul proiectului 

Sugestii pentru formularea scopului: 

- Faceţi referinţă la o problemă socială majoră; 

- Faceţi referinţă la populaţia ţintă şi la locul intervenţiei; 

- Utilizaţi terminologie clară. 

Secţiunea Obiectivele proiectului 

Obiectivele se referă la schimbări intermediare dorite de populaţia ţintă sau în mediul lor şi 

descriu rezultatele anticipate ale proiectului. Obiectivele sunt mai specifice decât scopul şi se 

referă la o localitate şi la o perioadă de timp concretă. Spre deosebire de scop, prin care proiectul 

va contribui doar parţial la realizare, obiectivele proiectului trebuie să fie realizabile şi 

măsurabile în cadrul proiectului. 

Ulterior, după implementarea proiectului, va trebui să raportaţi asupra fiecărui obiectiv şi să 

oferiţi informaţii care ar demonstra gradul de realizare al obiectivelor menţionate în Formularul 

de aplicare. Cu alte cuvinte, obiectivele vor trebui măsurate. 

Obiectivele formulate corect identifică următoarele aspecte: 

- CINE vor fi beneficiarii; 

-CE schimbare va fi realizată; 

-ÎN CE PERIOADĂ va fi realizată schimbarea; 

-UNDE (în ce localitate); 

-Relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion. 

Este foarte important ca obiectivele să fie realiste, nu doar impresionante, deoarece obiectivele 

vagi sau nefondate vor diminua credibilitatea întregului proiect. 



9 
 

Obiectivele trebuie să fie: 

-Specifice - pentru a evita interpretări greşite; 

-Măsurabile - pentru a putea măsura şi evalua progresul (preferabil din punct de vedere 

numeric); 

-Adecvate - problemelor şi scopului grupului de iniţiativă; 

-Realiste - realizabile şi în acelaşi timp semnificative; 

-Temporale – cu o perioadă de timp concretă pentru realizarea lor. 
 

Secţiunea II  Sumarul proiectului şi motivarea necesităţii implementării proiectului  

 

Descrieţi problema pe care acest proiect urmează să o abordeze. Menţionaţi credibilitatea şi 

calificările membrilor grupului de iniţiativă care solicită finanţarea. Descrieţi problema sau 

necesitatea realizării acestui proiect: 

- De ce ar trebui să atragem atenţie la problema pe care o descrieţi? Fiţi succint. 

- Prezentaţi date statistice recente şi constatări. 

- Discutaţi tipul proiectului necesar pentru abordarea problemei. 

- Argumentaţi relevanţa proiectului pentru localitate, regiune sau raion. 

Secţiunea III Beneficiarii proiectului  

Indicaţi grupul ţintă şi motivele alegerii acestui grup; relevanţa proiectului pentru grupul ţintă. 

Care este segmentul de populaţie care va fi implicat în schimbare? Estimaţi numărul anticipat 

de beneficiari direcţi şi indirecţi. 
 

Secţiunea IV Descrierea detaliată a activităţilor 

În această secţiune a Formularului de aplicare, prezentaţi mai multe detalii despre 

activităţile specifice care vor fi realizate. Activităţile ar trebui să susţină realizarea obiectivelor.  

Pentru fiecare activitate indicaţi: 

-Cum se va realiza activitatea? 

-De ce aţi ales această activitate? 

-Cine va conduce activitatea? 

-Cine vor fi beneficiarii? Vor fi aceştia implicaţi în elaborarea, implementarea şi evaluarea 

activităţii? 

-Câţi beneficiari vor fi implicaţi la mod direct în activitate? 

-Cum veţi recruta sau atrage beneficiarii? Cum puteţi maximiza participarea lor în activitate? 

-Când va avea loc activitatea? Cât va dura? Care va fi frecvenţa activităţii (o dată sau va fi 

repetată?) 

-De ce materiale aveţi nevoie pentru a organiza activitatea? Materialele de suport vor fi elaborate 

sau deja există? Va trebui de adaptat aceste materiale la noua populaţie ţintă? Dacă da, cum va fi 

realizat acest fapt? 

-Veţi colabora cu alte organizaţii în realizarea acestei activităţi? Care va fi rolul fiecărei 

organizaţii? 

Activităţile descrise trebuie să fie în concordanţă cu bugetul. 

 

Secţiunea V Rezultatele şi impactul proiectului.  
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Secţiunea VI Implicarea comunităţii.  

Cine vor fi partenerii Dumneavoastră locali în implementarea proiectului și descrierea  rolului 

acestora. 

Secţiunea VII Durabilitate 

Durabilitate ţine de capacitatea proiectului de a continua după expirarea finanţării sau a 

surselor alocate din exterior. Ideea durabilităţii proiectului ar putea părea dificilă. Aţi putea 

întreba “cum putem planifica continuarea proiectului dacă acesta nici măcar nu a început?” 

Următoarele motive justifică ideea continuităţii: 

-Asigurarea că beneficiarii vor continua să fie deserviţi; 

-Reasigurarea donatorilor că investiţia nu va fi pierdută; 

-Convingerea donatorului că aţi planificat viitorul proiectului; 

-Asigurarea că investiţia grupului de iniţiativă (directă sau indirectă) nu se va pierde. 

Deşi asigurarea continuităţii activităţilor după expirarea finanţării din partea donatorului poate fi 

problematică, acest lucru este totuşi posibil. Elaborarea proiectului în mod corespunzător din 

start poate ajuta. Unele strategii pentru generarea venitului obţinut la nivel local pentru 

acoperirea cheltuielilor pe care le-aţi putea explora sunt: 

-Integrarea proiectului în bugetul autorităţilor publice locale sau acoperirea costurilor inerente 

prin activităţi de colectare de fonduri; 

-Căutarea altor donatori locali, naţionali şi internaţionali care ar putea susţine proiectul şi care ar 

avea un interes de lungă durată în succesul proiectului; 

-Implicarea comunităţii sau beneficiarilor în planificarea durabilităţii proiectului care îi afectează 

în mod direct; 

 

 

3.2 Termenul limită şi locul depunerii aplicaţiilor 

Grupurile de iniţiativă ale tinerilor şi consiliile locale de tineret care au o idee de proiect 

pentru Programul de Granturi Mici, pot trimite formularul de aplicare prin email la adresa 

Activitatea 

 

Rezultate Indicatori de 

realizare 

 

Surse de verificare 

 

Seminar de instruire „Cum 

să protejăm mediul 

înconjurător” 

- Tineri informaţi privind 

importanţa protecţiei 

mediului înconjurător 

- Elaborare de plan acţiuni 

de protecţie a mediului în 

comunitate  

Nr. participanţi la 

seminar 

 

Nr. activităţi de 

protecţie a 

mediului  

Lista participanţi 

Poze 

 

Plan de acţiuni 
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youthbankcahul@gmail.com, prin poştă sau prin prezentarea personală la sediul A.O. 

Perspectiva care se află pe adresa: Cahul, str. Republicii 15/4, Oficiul 3. Proiectele urmează a fi 

prezentate pînă la data de 25 februarie 2016, ora 17.00 . Aplicaţiile prezentate după termenul 

limită nu vor intra în concurs. Pentru a evita asemenea situaţii, vă încurajăm sa depuneţi 

aplicaţiile înainte de termenul limită. În cazul expedierii prin poştă, data va fi confirmată de 

ştampila poştei.  

 Înainte de a completa Formularul de aplicare şi expedierea proiectului, citiţi cu atenţie 

Ghidul solicitantului de finanţare.   

 În cazul prezentării personale sau expedierii prin poştă, versiunea electronică a 

Formularul de aplicare trebuie expediată obligatoriu şi prin email la 

youthbankcahul@gmail.com. Formularul trebuie capsat sau legat astfel încît paginile sa nu 

poată fi scoase din el. Vă atenţionăm că membrii Fondului pentru Tineri nu vor fi responsabili în 

nici un fel pentru pierderea paginilor sau lipsa acestora.  

  Fondul pentru Tineri nu îşi asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. 

Vă rugăm să păstraţi propria copie a proiectului, inclusiv  varianta electronică la liderul grupului 

de iniţiativă.  

 

IV. PROCEDURA DE EVALUARE, SELECTARE SI APROBARE A PROIECTELOR 

 4.1 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor 

 Toate propunerile de proiecte primite pînă la data limită vor fi analizate şi evaluate de 

către echipa Fondul pentru Tineri Cahul, formată dintr-un grup de tineri, selectaţi şi instruiţi, 

cunoscuţi ca şi “cei mai tineri BANCHERI din Cahul”, pe care ii uneşte un scop şi obiective 

comune, şi anume de a constitui, promova şi administra transparent un fond special destinat 

finanţării proiectelor iniţiate şi implimentate de către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor 

locale.  În comisia de evaluare vor fi şi un reprezentant al Primăriei or. Cahul şi un reprezentant 

al Consiliului Raional Cahul. 

 Membrii Fondului pentru Tineri Cahul, se bazează în activitatea sa pe o serie de principii: 

- Responsabilitatea dezvoltării şi administrării acestor activităţi revine unui 

grup de tineri selectaţi şi pregătiţi în acest scop; 

- Iniţierea şi punerea în practică/ implimentarea proiectelor ce sunt finanţate 

prin Fondul pentru Tineri Cahul, aparţin în exclusivitate tinerilor, fără intervenţia 

adulţilor; 

- Fondul pentru Tineri funcţionează pe principiul co-finanţării, pentru a 

încuraja tinerii să caute suportul comunităţii pentru acţiunile lor; 

- Sumele administrate de Fondul pentru Tineri Cahul, trebuie să fie într-un 

cuantum suficient pentru a determina rezultate benefice în societate dar şi de a 

dezvolta capacitatea tinerilor de administrare. 
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4.2 Criterii de selecţie 

Procesul de selecţie a proiectelor va cuprinde trei etape: 

I. Preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor dse eligibilitate; 

II. Realizarea interviurilor cu aplicanţii ( în caz de necesitate); 

III. Selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie. 

Criterii de eligibilitate a aplicaţiilor: 

1. Sunt cel puţin trei tineri implicaţi; 

2. Vîrsta tinerilor ce aparţin grupurilor de iniţiativă este cuprinsă între 15-30 ani şi 

sunt din localităţile raionului Cahul; 

3. Aplicaţia a fost trimisă înainte de termenul limită ( aplicaţiile trimise după data 

limită nu vor fi acceptate); 

4. Informaţiile din proiect sunt clare şi veridice. 

Proiectele care nu îndeplinesc cel puţin unul din criteriile expuse mai sus, vor fi respinse.  

Proiectele care intrunesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în 

procesul de selecţie. Procesul de selecţie a proiectelor este unul competitiv. Proiectele trebuie sa 

fie scrise cu mare atenţie.  

Criteriile de selecţie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor de proiecte sunt: 

1. Fezabilitatea ideii de proiect (claritatea şi posibilitatea reală de implimentare a 

proiectului); 

2. Responsabilitatea sporită a tinerilor implicaţi în proiect; 

3. Raportul cost-beneficii ( claritatea bugetului); 

4. Impactul (beneficiile proiectului pentru TINERII din comunitate); 

5. Parteneriatele ( numărul şi rolul partenerilor atraşi); 

6. Originalitatea (creativitatea proiectelor şi/sau aspectul inovator). 

Proiectele vor fi punctate şi finanţate în ordinea punctajului obţinut, pînă la epuizarea 

mijloacelor financiare disponibile in Fondul pentru Tineri Cahul la această rundă. 

4.3 Informarea solicitanţilor 

 Pe parcursul procesului de selecţie a proiectelor, aplicanţii, vor primi mai multe tipuri de 

informaţii.  

Rezultatele selecţiei vor fi communicate prin telefon şi/sau poşta electronică. Aveţi de 

asemenea posibilitatea de a verifica rezultatele pe pagina web 

www.aoperspectiva.wordpress.com.  

Decizia de nefinanţare a proiectelor propuse de asemenea va fi anunţată, respectiv membrii 

Fondului pentru Tineri Cahul nu se obligă să ofere motivele de neselectare a unor proiecte. 

Alte detalii cu privire la concursul de proiecte dar şi despre programul Fondul pentru Tineri 

Cahul, puteţi obţine de la coordonatorul programului: 

http://www.aoperspectiva.wordpress.com/
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Victoria Ivancioglo 

Mobil: 069030796 

E-mail: vicaivancioglo@yahoo.com  

Web: www.aoperspectiva.wordpress.com 

4.4 Contestaţii 

Solicitantul finanţării care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare, 

selectare şi aprobare a proiectului depus poate formula în scris o contestaţie care va fi transmisă 

spre soluţionare la adresa Fondului pentru Tineri Cahul: Republica Moldova, Cahul, str. 

Republicii 15/4, oficiul 3. 

Contestaţia urmează a fi formulată în scris şi va conţine: datele de identificare ale 

contestatarului; numărul de înregistrare a Formularului de aplicare şi titlul proiectului; obiectul 

cotestaţiei; motivele;dovezile care se întemeiază, semnătura conestatarului; copia mesajului cu 

privire la rezultatele etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor care face obiectul contestaţiei. 

Contestaţiile se trimit prin poştă sau se depun direct la seiul Fondului pentru Tineri Cahul, 

adresa Fondului pentru Tineri Cahul: Republica Moldova, Cahul, str. Republicii 15/4, oficiul 3. 

 

V. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

 

5.1 Procedura de contractare 

Un acord de colaborare standard va inculde propunerea de proiect finală aprobată, bugetul 

aprobat, lista de rezultate şi calendarul efectuării procurărilor. După semnare, acordul de 

colaborare devine obligatoriu din punct de vedere juridic între Fondul pentru Tineri Cahul şi 

grupul de iniţiativă al tinerilor a cărui proiect a fost selectat prin finanţare.  

Prin semnarea acordului de colaborare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va 

primi finanţarea şi se angajează să implimenteze pe propria răspundere proiectul pentru care 

primeşte finanţare.  

În cazul în care proiectul a fost finanţat, solicitantul este invitat să semneze acordul de 

colaborare în doua exemplare în original în limba română.  

Odată ca acordul de colaborare este semnat, acesta nu poate fi modificat fără aprobarea 

prealabilă în scris din partea Fondului pentru Tineri Cahul. 

 

5.2  Procedura de decontare 

Responsabil de efectuarea cheltuielilor prevăzute în acordul de colaborare cu beneficiarul 

finanţării este Fondul pentru Tineri Cahul. 

Beneficiarul finanţării ( membrii grupului de iniţiativă) pot identifica singuri sau cu ajutorul 

reprezentantului Fondului pentru Tinerri Cahul furnizorii de bunuri materiale şi prestatorii de 

servicii prevăzute în limita bugetului aprobat al proiectului. Decontările pentru bunuri se 

mailto:vicaivancioglo@yahoo.com
http://www.aoperspectiva.wordpress.com/
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efectuează de către Fondul pentru Tineri Cahul, după care, în dependenţă de situaţie, bunurile 

sunt livrate în termeni rezonabili beneficiarului finanţării.  

 

5.3. Realizarea proiectului 

 

   Pe parcursul realizării proiectului, beneficiarul este obligat să informeze Fondul pentru Tineri 

(prin telefon sau e-mail) despre toate evenimentele importante, care pot influența pozitiv sau 

negativ realizarea proiectului. 

   Orice modificări intervenite în derularea unui proiect în raport cu planul de activități aprobat, 

trebuie să fie explicate, argumentate și coordonate cu Fondul pentru Tineri Cahul. 

   Toate publicațiile (broșuri, ghiduri, pliante, postere, articole în presă) trebuie în mod 

obligatoriu să fie consultate cu membrii Fondului pentru Tineri înainte de a fi printate sau 

difuzate. 

5.4. Cerințe de raportare 

 

   Grupurile de inițiativă ale tinerilor/consiliile locale de tineret beneficiare ale Programului de 

Granturi mici pentru Tineri vor trebui să prezinte, în termen de 15 zile calendaristice de la data 

încheierii proiectului, dar nu mai târziu de 15 iunie 2016, raportul narativ (oferă informații 

despre realizarea proiectului) și raportul financiar (oferă informații despre cheltuielile întreprinse 

din alte surse în cadrul proiectului). Împreună cu rapoartele se va prezenta: câte un exempler al 

tuturor materialelor promoționale realizate pe parcursul desfășurării proiectului; copii ale actelor 

din presă referitoare la proiect; liste ale participanților la acțiuni cu datele lor de contact; 

înregistrări video și audio; fotografii care să ateste desfășurarea acțiunilor descrise în proiect. 

Liderul/președintele consiliului local de tineret, după caz, mentorul grupului de inițiativa al 

tinerilor, este responsabil direct de raportare pentru proiect. 

   Acordul de colaborare include cerințele de raportare pentru fiecare proiect. Toate rapoartele 

trebuie să fie prezentate în limba română. Grupurile de inițiativă ale tinerilor/consiliile locale de 

tineret care câștigă finanțarea proiectelor, vor primi modele ale rapoartelor și instrucțiuni 

complete despre procesul de raportare. 

5.5 Date de contact: 

                                                                                                  MD- 3901, Republica Moldova 

                                                                                            Cahul, str. Republicii 15/4, Oficiul 3,  

A.O. Perspectiva 

                                                                                                  Telefon: +373 69030796 

                                                                                                Email: ao_perspectiva@yahoo.com 

youthbankcahul@gmail.com  

                                                                                        Web: www.aoperspectiva.wordpress.com 

mailto:ao_perspectiva@yahoo.com
mailto:youthbankcahul@gmail.com
http://www.aoperspectiva.wordpress.com/
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   Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest program și vă urăm mult succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Etapa Perioada 

1 Primirea aplicațiilor 1 februarie- 25 februarie 

2 Procesul de selectare (preselecție, interviuri, 

selecție finală) 

01-3 martie 

3 Interviuri cu aplicanții 3 martie 

4 Anunțarea proiectelor selectate 7  martie 

5 Atelier de instruire cu beneficiarii finanțării 10 martie 

6 Semnarea Acordurilor de colaborare 10 martie 

7 Implementarea și monitorizarea proiectelor 01 Aprilie – 31 mai 

8 Ședința de coordonare/raportare intermediară 

 

4 mai 

9 Raportarea narativă și financiară 15  iunie 

10 Gala Iniţiativelor de Tineret 15 august 

VI. CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANȚARE 
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VII ANEXE 

 

 

                              

 

                                                                                                  Cahul, str. Republicii 15/4, Oficiul 3 

                                                                                                  Telefon: +373 69030796 

                                                                                                Email: ao_perspectiva@yahoo.com 

                                                                                        Web: www.aoperspectiva.wordpress.com  

 
PROGRAMUL DE GRANTURI MICI PENTRU TINERI 

                martie –august  2016 

 

FORMULAR DE APLICARE 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de completare a Formularului de aplicare 

 
Formularul de aplicare poate fi expediat prin email la youthbankcahul@gmail.com, prin poştă 

sau prezentat personal (într-un exemplar original, pe suport de hârtie A4, în limba română, redactat la 
computer) la sediul A.O. Perspectiva care se află pe adresa: Cahul, str. Republicii 15/4, Oficiul 3, nu 
mai târziu de: 25 februarie  2016.  

Formularul de aplicare trebuie să respecte structura şi să includă informaţia solicitată mai jos, 
folosind aceeaşi numerotare şi denumiri. Formularul completat nu trebuie să depăşească limita de 10 
pagini (utilizând fontul Arial 11), inclusiv Tabelul bugetului şi descrierea acestuia. Formularele de 
aplicare care nu vor fi completate conform instrucţiunilor, nu vor fi luate în considerare. 

 

 

                     Formular de aplicare 

               nr. înregistrat la 

I. Grupul de iniţiativă 

Denumirea grupului de 

iniţiativă 

 

Descrierea grupului de 
iniţiativă (Prezentaţi pe 

scurt, cel mult 20 rânduri, 
grupul de  
iniţiativă: Când a fost 
creat? Unde vă desfăşuraţi 
de regulă activităţile? 
Eventual, ce aţi făcut până 

acum ca echipă?): 

 

 

mailto:ao_perspectiva@yahoo.com
http://www.aoperspectiva.wordpress.com/
mailto:youthbankcahul@gmail.com,
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Localitatea, Instituţia 

Nume,Prenume lider de grup, date de contact 

(mobil, email): 

       

Nume, prenume Mentor, date de 

contact (mobil, email) (Se 

completează doar în caz dacă liderul 

grupului de iniţiativă are vârstamai mică de 

18 ani. Mentor poate fi un profesor, părinte, 

altă persoană cu vârsta mai mare de 18 

ani): 

      

 

Nume, prenume membri grup de iniţiativă virsta 15-30 ani, date de contact (mobil, 

email, ) 

1. 

2. 

3. 

Denumirea proiectului 
 

Durata proiectului 

(maxim 2 luni), perioada 

aprilie - mai 

 

Scopul şi obiectivele 

(maxim 3) proiectului 

local 

Scop: 

Obiectivul 1: 

Obiectivul 2: 

 

 

 

II. Sumarul proiectului şi motivarea necesităţii implementării proiectului (maxim 350 de 
cuvinte) (descrieţi clar problema pe care acest proiect urmează să o abordezeşi necesitatea realizării 

acestui proiect): 
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III. Beneficiarii proiectului (maxim 100 de cuvinte). Cine va beneficia în urma activităților 

desfășurate în cadrul proiectului local.  

      

 

 

 

 

 

IV. Activităţi. Oferiţi o descriere succintă a planului de acţiuni. Fiecare activitate trebuie să 

reiasă din obiectivele propuse și să atingă în final dezvoltarea unui proiect pentru tineri în 

localitatea Dumneavoastră (maxim 2000 cuvinte) 
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Activitatea 1: 

 

Activitatea 2: 

 

După descrierea activităţilor, Vă rugăm să le includeţi in acest tabel.  

N Activitatea          Luna 

  1 2 

1.  
   

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

 

V. Rezultatele şi impactul proiectului.  

Activitatea Rezultate Indicatori de 

realizare 

(ex.nr. copii 

implicaţi) 

Surse de 

verificare 

(ex. Lista 

participanţi, 

poze) 

    

    

    

    

    

    

VI. Implicarea comunităţii. Cine vor fi partenerii Dumneavoastră locali în implementarea 

proiectului și care va fi rolul acestora? (maxim 500 cuvinte) 
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VII. Durabilitate. Explicaţi cum se va asigura continuitatea activităţilor după finisarea 

proiectului (maxim 500 cuvinte).  

 

 

 

 

 

 

 

IX. Anexe 

 Bugetul proiectului 
 Scrisori de parteneriat 
 Proces verbal de constituire a grupului de iniţiativă 
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Anexa 2 Bugetul proiectului 

 

Categoria de cheltuieli / 

costuri  

Solicitate de la Fondul 

pentru Tineri Cahul  

Unitate de 

măsură  
Nr. de unităţi  

Cost unitate, 

MDL  
Cost total, MDL  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

Categoria de cheltuieli / 

costuri  

Contributie locala  

Unitate de 

măsură  
Nr. de unităţi  

Cost unitate, 

MDL  
Cost total, MDL  
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IMPORTANT! 

 

Formularul de aplicare (în format MS Word) poate fi 

descărcat de pe pagina web 

www.aoperspectiva.wordpress.com sau poate fi 

solicitat 

prin email la youthbankcahul@gmail.com. 

 

Înainte de completarea Formularului de aplicare şi expedierea 

proiectului, citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului de finanţare, instrucţiunile de 

completare şi informaţia oferită pe pagina web 

www.aoperspectiva.wordpress.com. 


