
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL ORHEI

MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2,Tel: +373 235 2205g,22650,
Fax: +373 235 20662,
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proiect

DECVIANT.3/13
din 02 aprilie 2021

DECIDE:

4. PrezentaDecizie se include in Registrul de Stat al actelor locale5. Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativd de specialitate educafie,protectie sdn6tate publicd, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Capb6tut), vor asiguracontrolul
cultur6,

Decizii.

qedinfei

S Consiliului Raional Serghei Caraman
Coordonat: D.furcanu - pregedintele raionului

I.Bogaciuc - vicepregedintele raionului

Yizat: Consiliului Raional

cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea gi
desftqurarea Programului de Granturi pentru organizafiire de tineret.

in temeiul pre.vederilor 
9n. a3 Q) al Legii privind administrafia publica local[ nr. 436-XVI din 2gdecembrie 2006'Legli-nr'10012007 

"u i.iui.. rui.t.i. norrutir., o.airetoi t tinist".otui Educafiei, culturii qicercetdrii nr'651 din 0,6-'0-4'201] cuprirrire la Programui J. a"-"rrare a centreroia" Tineret pentru anii 2017-2022' nr' 165 din 07 '07 '2017 cu privire la aprobiea n"gri"-"nt lui cadru piirina org* izareagi desfrgurarea
il::lri}'l*'i: ,T#il|tTj:i,X1-ff1?jlt* 

de tineret qi i"*",",r,i nalionar/ro;,i J; proiecte pentru grupurire

1' Se aprobr Regulamentul privind organizarcagi desfbgurarea programului de Granturi pentruorganizaliile de tineret qi a concuisului raio-nal d" p;";;pentru grupurile de inifiativd ale tinerilordin raionul Orhei, conform anexei nr.1.

2' Se imputemiceqte preqedintele raionului prin act administrativ sd instituie comisia deexaminare qi selectare.ainiliativelor/proiectelor iinerilor airr ruiorrut orhei, inaintate in cadrul

:;,:::?B-L,',:ogramului 
de Granturi pentru orgarizaliilede tineret qi u g*p*iior de iniliativ6 din

or"lr,,ii"tiir"rffi,iazd 
responsabil de realizarea prezentei decizii qetul Direcfiei Generale Educafie

Elaborat

- gef, Directia Generali Educatie
- qef, Serviciul Juridic



NOTA INT'ORMATIVA

la proiectul de decizie,rcu privire la regulamentul privind organizarea gi desftrqurareaProgramului de Granturi pentru organizafiile de tineret qi concursului raional de proiectepentru grupurile de inifiativtr ale tinerilor".

1' Denumirea autorului qi duptr caz, aparticipanfilor la elaborarea proiectului
Direclia General[ Educatie

2' condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie Ei finatitrfile urmrriteProiectul de decizie este elaborat in conformitate cu prevederile art.6 alin.(l), lit. c), art.9, alin.( 2),lit.g)'afi'l2,alin'(2),lit.c), art.14,alin.(2),lit.c)qi art.lT,itin.lzldinLegea nr.2l5din29.07.2016cuprivirela tineret; obiectivul specific 1.1, obiectivul specific 4.1 din planul de acliuni privind implementareaStrategiei na{ionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020,aprobat6 prin Hot5r6rea Guvernului nr.1006din 10' 12'2014; pct'5 9i 6 din Regulamentul cu privire la modul de finanlare a activitdlilor pentru tineret,anexa nr.1, aprobat prin Hotdrilrea Guvemului nr.r2r3 din27 .r2.20r0.
3' Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul de decizie stabilegte prin regulamentul sus mentionat - misiunea, principiile, procedura deorganizate gi desfEgurare aprogramului de granturi privind atribuirea contractului de finanlare de la bugetulde stat qi de la bugetele locale precum qi finanfarea proiectelor grupurilor de iniliativ6 ale tinerilor.Misiunea Programului de Granturi constd in asigurarea creErii oportunitafilor de participare gi dezvoltaremultilaterald a tinerilor in vederea particip6rii active a acestora in viafa economicd, sociald gi culturald araionului Orhei.

4. Fundamentarea economico financiarl
Programul de Granturi este finanfat din resursele Ministerului Educafiei, culturii qi cercettrrii alRepublicii Moldova, co-finanfat de consiliul Raional orhei, implementat de Direclia General6 Educalie inparteneriat cu Centrul de Tineret Orhei.

5. Modul de incorporare a acturui in cadrur normativ in vigoare.
Proiectul deciziei se incorporeazdin sistemul actelor normative gi nu necesitd abrogarea/ modificareaaltor decizii.

^6. 
Avizarea qi consurtarea pubrici a proiecturui de decizie

lnbaza celor expuse, proiectul deciziei "cu privire la regulamenful privin d organtzarea qi desftqurareaProgramului de Granturi pentru oryaniza[iile de tineret gi concursurui raional de proiecte pentru grupurilede iniliativd ale tinerilor" a fost avizatde pregedintele raionului, vicepreqedintele raionului (responsabil dedomeniul educalie qi sdndtate publicd), Direclia Generald Educafie, secretarul consiliului raional, Serviciuljuridic.

in scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenla procesuluidecizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a consiliului raional www.or.md la directoriulTransparenrd decizionald. secfiunea Consultdri publice ale proiectului.
7. Consultarea expertizei juridice

in temeiul art'37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cuprivire la actele normative proiectuldeciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre serviciul juridic. Structura qi continutul actului corespundenormelor de tehnic6 legislativd.
Reiegind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative despecialitate gi aprobare in cadrul qedin(ei Consiliului

$ef Direcliei Generale Educalie Silvia MUSTOVICI



Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional
m.3l dn02 aprilie2l2t

Regulamentul
privind organizarea gi desfiigurarea programului de Granturi

pentru organiza{iile de tineret qi a concursului raional
de proiecte pentru grupurile de inifiativtr ale tinerilor

Capitolul I. Dispozifii generale

1' Prezentul regulament stabilegte misiunea, principiile, procedura de organizare gi desf6gurare a programului degranturi privind atribuirea contractului de finantare de la bugetui de stat gi de la-bugetul local precum qi finanlareaproiectelor grupurilor de iniliativd ale tinerilor inbazaservifiilor Ei bunurilor;il;;ilil;ct de autoritateafinanlatoare.
2' Misiunea concursului pentru finanJarea programelor gi proiectelor pentru tineret consta il asigurarea creariioportunitatrilor de participare 9i dezvoltare multilaierala a tineriioiin vederea participarii active a acestora in via{aeconomicd, social5 gi culturald a raionului Orhei.
3' Finanl5rile acordate se vor utiliza numai pentru programele gi proiectele de interes public iniliate gi organizate

de solicitant.
4' Procedura de organizare a concursuhri, desemnarea c6gtigltorilor, akibuirea contractelor de finanfare gi

acordurilor de colaborare precum gi rapoartele de execuJie bugetara-privindfinanfrril. .onrtitui" informatii de interespublic.
5. in sensul prezentului regulament se definesc urmf,toarele notiuni principale:
activitate pentru tineret - orice ac{iune cu gi penffu tineri, de naturaiociaia, culturalf,, educa}ional6 sau civic6, ce

are labazd, procesele de invdfare nonformalI 9i de participare voluntarl a tinerilor;
acord de colaborare - este o inlelegere tncheiat[ intre autoritateafinanlatoare gi grupul de ini]iativ[ prin careparlile i$i asuml angajamente reciproce orientate spre implementarea proiectului desemn"at caqtigator tn cadrul

concursului de proiecte;

. autoritate finanlatoare - orice autoritate publicl a adminishaliei publice centale sau locale de nivelul intii orinivelul al doilea, care are calitatea de executor de buget, in condiliile'legii;
beneficiar - solicitantul cIruia i se atribuie contractul de irnanlare sau acordul de colaborare in urma aplic[riiprocedurii selecliei publice de proiecte;
cheltuieli eligibile - cheltuieli care, in condifiile legii, pot fi luate in considerare pentru finan{are;
controct de Jinanlare - contract incheiat in condiliile legii, intre autoritatea finanlatoare gi organizalia de tineret;
contribulie proprie - aportul fmanciar/material al beneficiarului contractului de irnanlare sau acordului de

colaborare care include gi contribufia partenerilor;
.finanlare - alocalie financiar[ din bugetul de stat sau local, in vederea acoperirii parfiale a cheltuielilor ce ]in de

tealizarea de cdtre organizafiile de tineret a programelor gi/sau proiectelor pentru tineret;

- grup de iniliativd a tinerilor- forml de organizare a tinerilor, intruniti benevol Ei cu inte.ese comune, non-
formal6, pentru a participa gi a contribui lavialapublicd;

organizolie de tineret - organizalie necomerciala, in care tinerii constit uie 213 din numarul de membri qi din
componenla organelor de 

_conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalit6fii tinerilor $iintegrarea lor in via{a public6;
parteneriat - relalie de cooperare/colaborare intre autoritatea finanfatoare gi beneficiar, stabilit[ prinh-un contract

care prevede responsabilitElile hec[rei pd4i orientate spre realizarea activiialilor dL tineret;
progrqme Si/sau proiecte pentru tineret - complex de actiuni gi mlsuri pentru tineret care contribuie la

imbuntrtfiirea condiliilor.sociale ale tinerilor gi la dezvoltarea iniliativelor acestora;
solicitant - organizatie de tineret, grup de ini{iativd care solicitr sustinerea hnanciara pentru implementarea unorprograme $i/sau proiecte destinate imbun6t6tirii condiliilor sociale ale tineritor gi dezvolttrrii iniliativetor acestora.
6. Principiile care stau labaza finantdrii sunt:
tronspqrenla - oferirea de crtre autoritatea fmanfatoare a tuturor informafiilor privind organizareagi desf6gurarea

concursului de proiecte , in vederea informfuii p[rfilor interesate in mod deschis 9i r*pti.lt;
liberul acces - asigurarea conditriilor fin mod nediscriminatoriu pentru ca oricare solicitant s6-qi exercite dreptul de

a aplica gi de a deveni beneficiar;
suslinerea debutului - incurajarea iniliativelor participanlilor aflali Ia debut, pentru a desf6gura activittrti in

domeniul tineretului;
diversitatea si pluridisciplinaritatea - promovarea diversitdJii reprezent[rii teritoriale gi abordare multidisciplinar6

a programelor gi proiectelor pentru tineret;
neretroactivitatea - excluderea posibilitdlii destindrii fondurilor nerambursabile unei activitfii a c6rei executare a

fost deja lnceput[ sau finalizatf, la data incheierii contractului de finan]are sau a acordului de colaborare;
finanlarea tn limitele bugetului alocat - incheierea contracteloi de finantare qi acordurilor de colaborare in limita

mijloacelor financiare aprobate in buget pentru finantarea programelor gi proiecielorde tineret;
responsabilitateq pentru managementul programului/proiectului -respectarea tuturor procedurilor prestabilite in

prezentul regulament.
7. Criteriile de evaluare a dosarelor qi atribuirea contractelor de finantare gi acordurilor de colaborare vor fi

aplicate in mod nediscriminatoriu, astfel incit orice solicitant sI aib6 qanse egale inainte de finanlare,



capitolul II. organizarea gi desfEgurarea programului de Granturi
pentru organiza(iile de tineret gi a concursului raional de

proiecte pentru grupurile de ini{iativtr ale tinerilor
Secfiunea 1. Domeniile de finanfare

8. Domeniile de finanlare vor fi stabilite anual irbaza documentelor de politici in vigoare gi vor fi-publicate in
anunlul de lansare a concursului de proiecte. La finantare se va lua ln considerare interdeperidenla proiectftffielE?Ef
cu prioritdlile stabilite in documentele de politici in vigoare. in func1ie de prioritllile stablhte, proiicte eligibile pot fi:
campanii, cursuri, concursuri, t6rguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, ieminarii, traininguri, instruiri, ir.r" -tondr,expozilii.

9. Autoritatea public[ finantatoare stabilegte calendarul de organizare a concursurilor de seleclie ln dependenl[ de
priorit[1ile stabilite in politica de tineret gi bugetul alocat anual pentro finantarea programelor 9i proiectelor ae tine.ei.

10. Concursul se desfdgoarl in urmdtoarele etape:
a) Publicarea anunfului;
b) Verificarea indeplinirii condiliilor de participare la selec(ie;
c) Selectia ofertelor;
d) Comunicarea publicd a rezultatelor selectiei;
e) Solulionarea contestaliilor;
f) incheierea contractelor de finanfare/acordurilor de colaborare.

Secfiunea 2. Procedura de aplicare pentru
organiza{iile de tineret

11' Pentru a putea participa, solicitantul trebuie str lndeplineascf, urmdtoarele condifii:
a) S[ definl statutul de organizafie necomerciald de tineret;
b) Lipsa datoriilor la bugetul de stat sau Ia bugetul local;
c) A respectat obligafiile asumate prin contractele de finanlare anterioare.
12, DocumentaJia solicitanlilor va confine actele prevdzute mai jos:
a) Formularul de solicitare a fiaanjlrii, conform anexei nr. l;
b) Bugetul detaliat al programuluilproiectului, conform anexei nr.2;
c) CV-ul organizaliei de tineret;
d) Declarafia de impartialitate, conform anexei nr.3;
e) Dovada existenlei contribuliei proprii din partea beneficiarului;
f) Statutul gi certificatul de inregistrare, alte acte adilionale, d:updcaz;
g) certiflrcatul fiscal din care s6 rezulte cf, nu are datorii la bugetul de stat;
h) Dovada existenlei surselor de finanlare oferite de terfi:
- Scrisori de intenfie din partea terfilor;
- Contracte de sponsorizare;
- Dovada colaborlrii sau parteneriatul cu alte autorit6fl publice, organiza\iiguvernamentale gi neguvemamentale,

sectorul privat;
- Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor te4i;
i) Alte documente considerate relevante.
13' inregistrarea dosarului se efectueaz[ doar atunci cind acesta conline toatf, docume nta\iaprevdz:gtdlapct.l2,

respectdndu-se calendarul de organizare a concursului.
14, Propunerea de proiect are caracter ferm 9i obligatoriu din punct de vedere al confinutului gi trebuie s6 fie

semnat6, pe propria r[spundere, de cdtre solicitant sau de cdtre o persoanf, imputernicit[ legal.
15. Bugetul proiectului va fr prezentat exclusiv in lei (moldovenegti) 9i va r6m6ne firm pe toatl durata

contractului de finanlare.

Secfiunea 3. Procedura de aplicare pentru
grupurile de ini{iativtr

17. Grupurile de inifiativd pot participa dacS intrunesc urmdtoarele condilii:
a) Au respectat obligaliile asumate pentru suporful acordat tn rundele anterioare;
b) virsta membrilor grupului de iniliativI este cuprinsf, lntre l4 qi 35 ani;
c) Sunt formate minimum din 3 persoane;
d) Tinerii nu sunt angajali ai autoritd[ilor publice, centrelor de tineret qi institu]iilor de lucru cu tinerii.
18. Documentatia solicitanlilor va confine actele previzute mai jos:
a) Formularul de solicitare a finanff,rii, conform anexei nr.l;
b) Bugetul detaliat al programuluilproiectului, conform anexei nr.2;
c) Declaralia de impa(ialitate, conform anexei nr.3;
d) Dovada colaborlrii cu autorit5li publice, organizalii guvernamentale gi neguvemamentale, sectorul privat;
e) Alte documente considerate relevante.
19. inregistrarea dosarului se efectueazd doar atunci cind acesta contine toati documentafia prevf,zuta la pct. 18,

respectdndu-se calendarul de organizare a concursului.
20. Propunerea de proiect are caracter ferm gi obligatoriu din punct de vedere al continutului gi trebuie sI fie

semnatf,, pe propria rdspundere, de cdtre membrii grupului de iniliativ[ dacd au atins majoratul sau de ctrtre o persoanf,
imputernicitd legal.



2l ' Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv ln lei (moldovenegti) gi va rdm6ne ferm pe toat6 durata acordului
de colaborare.

22. Documentatia de solicitare a finantlrii se va depune la autoritatea publica finan{atoare.

Secfiunea 4. Evaluarea dosarelor

23. Toate dosarele.inregistrate vor fi supuse evalu6rii de cltre o comisie de examinare qi selectare desemnat6 prin
dispozilia pregedintelui raionului.

24. Comisia se formeaz[ dintr-un num[r impar, dar nu mai putin de 5 persoane, inbazaprincipiului de paritate
fiecare autoritate finanfatoare stabilegte anual numf,rul gi componenla membrilor comisiei, cu rep.ezenta.e obligatorie din
afara autoritf,jii finanlatoare.

25. Fiecare membru al comisiei va semna o declarafie de imparfialitate, potrivit modelului din anexa nr.4.
26. in componenfa comisie i intrS cu o persoand mai mult din partea autoritagi finantatoare.
27. Pregedintele comisiei de evaluare gi selectare este desemnat din cadrul autoritatii finantatoare.
28' Pregedintele comisiei va asigura convocarea membrilor comisiei gi activitatea acesteia.
29. Secretarul comisiei nu are drept de vot.
30. Toate solicitlrile sunt supuse evalu6rii pebazaurmf,toarei grile de evaluare:

Criteriu Punctaj

Relevanta proiectului conform prioritdlilor stabilite ln politica raionalI de tineret 20

Interdependen{a dintre scop, activitali, rcnltate 20

Obiective clar definite, specifice, mf,surabile, realiste gi lncadrabile tn timp - SMART 5

Definirea clar6 a participantilor/benefi ciarilor 5

Bugetul este estimat realist in concordan{E cu activit[file planificate l0

Capacitatea de a atrage resurse, altele decdt de la autoritatea finanlatoare 5

Calitatea mecanismului de monitorizare gi evaluare a rezultatelor 10

Consistenfa acliunilor de promovare 5

Durabilitatea proiectului 10

Capacitatea de realizare qi experienta organizaliei 10

31. Membrii comisiei completeazd figa de evaluare conform anexei nr.5
32. Proiectele care acumuleazd in mediu mai pulin de 50 de puncte gi/sau nu au obJinut din partea majoritdlii

membrilor comisiei recomandarea spre finantare nu pot fi desemnate cdqtigf,toare, iar autoritatea finanlatoarj n, pout"
incheia contracte de finanlare sau acorduri de colaborare cu acestea.

33. Comisia de examinare gi selectare inainteazdprocesul-verbal de stabilire a proiectelor cdEtig[toare a procedurii
de selectare cdtre conducf,torul autorit6lii finanfatoare, in vederea intocmirii documentelor de finanlarJdin bugetul de stat
sau bugetele locale.

34. Rezultatele se publicl pe site-ul autoritatii publice, dupd caz h sursele mass-media disponibile, in termen de
15 zile de la data expirtrrii termenului pentru depunerea dosarelor pentru concurs,

35. Autoritatea finanlatoare va incheia contracte de finanlare cu organiza{iile de tineret gi acorduri de colaborare
cu grupurile de initiativd recomandate spre filanlare incepdnd cu cele care au acumulat punctajul cel mai mare in ordine
descrescdtoare, in limita mijloacelor financiare alocate anual pentru concursul de proiecte .

36. Dacd autoritatea finanlatoare nu va dispune de mijloace financiare suficiente pentru incheierea contractelor de
finanlare cu toate organizaliile de tineret qi acorduri de colaborare cu grupurile de indiativa recomandate spre finanfare,
atunci acestea pot fi hecute in lista de aqteptare.

37.Pot fi hcheiate contracte de finanlare cu organizatiile de tineret qi acorduri de colaborare cu grupurile de
iniliativd trecute in lista de aEteptare dacf, autoritatea finanfatoare a identificat noi alocafii financiare sar, du"a nu au fost
semnate contracte de finanlare cu organizafiile de tineret sau acorduri de colaborare cu grupurile de iniliativi
recomandate spre finanlare cu un punctaj mai mare.

38. Solicitanlii au dreptul sf, formuleze contestafii in conformitate cu prevederile din Legea nr.793 din 10.02.2000
contenciosului administrativ, in termen legal de 30 zile.

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret
Secfiunea l. incheierea contractului de finanfare cu organiza(iile

de tineret qi acordului de colaborare cu grupurile de ini{iativtr

39. Finantarea programelor gi proiectelor de interes public selectate pentru finantare se efectueaza in baza unui
contracVacord incheiat intre p64i din contul 9i in limita alocatiilor bugetare prevEzute anual in acest scop.

40. Contractul/acordul se incheie intre autoritatea public[ gi solicitantul selectat, in termen de maximum 30 de zile
de la data comunicf,rii rezultatului sesiunii de selectare a proiectelor cdqtigdtoare.



4l. La contract/acord se vor anexa formulad de solicitare a finanftrrii, precum gi bugetul detaliat al
programului/proiectului (conform anexei nr.I gi nr. 2).

42.Pentru acelagi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decit o singurl finantare de la aceeagi
autoritate fi nanJatoare.

43. Cheltuielile eligibile conform actelor normative in vigoare vor putea fi finanlate inbaza contractului de
finantare/acordului de colaborare numai in mlsura in care suntjustificate gi oportune tn scopul execut[rii
contractului/intelegerii.

Secfiunea 2. Derularea contractului de finanfare gi a acordului
de colaborare

44. Finanflrile pentru organizaliile de tineret se acordl in tran9e, prin virament bancar, din bugetul autoritAfli
flnantatoare in contul beneficiarului,inbaza solicitdrii scrise dupf, prezentarea raportului financiar gi narativ despre
cheltuielile efectuate pentru tranqa anterio ard, prevdztt in anexele nr.6 qi nr,7 la prezentul regulament. Pentru justificarea
cheltuielilor, beneficiarii trebuie s5 prezinte urmf,toarele documente:

a) Originalele qi copiile actelor cejustific[ cheltuielile efectuate (facturl fiscal[, facturd de expedi]ie, bon de cas6,
ordine de platl prin transfer, contracte etc.) pe care se aplicE gtampila beneficiarului de program/proiect;

b) Copiile qi originalul contractelor de achizilii incheiate lntre pfii ln conformitate cu Legea nr.131 din
03.07 .2015 privind achizitiile publice;

c) Alte documente justificative.
45. Finan([rile pentru implementarea proiectelor grupurilor de iniliativl se efectueazf, inbazaunui acord de

colaborare, acordate in trange din bugetul autoriElii publice locale finanlatoare de la contul acesteia ori de la contul
unit6{ii de implementare direct cdtre furnizorul de bunuri, servicii, inbaza solicitdrii scrise qi dupa prezentarea raportului
narativ conform anexei nr.7 la prezentul regulament.

46. Cuantumul qi egalonarea trangelor se fac ln baza unui grafic de finantare, ln funclie de etapele de realizare,
raportate la costurile organizatorice gilsau durata gi evolutia in timp a activit[tilor cuprinse in oferta evaluata, gi se prevad
in contractul de finanlare.

47 . Prima trangS se acordf, in termen de 15 zile lucrltoare de la data semnlrii contractului de finanfare.
Urmltoarele trange se acordl numai in baza documentelor justificative privind tanga anterio ard, prezentate de
beneficiarul fi nanf 6rii.

48. In termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sau programului, beneficiarul este obligat s6
depunI la sediul autorit6lii finan{atoare documentele justificative penku ultima trangd gi sf, prezinte raportul narativ
privind realizarea programului sau proiectului conform anexei w.7 laprezentul regulament. Ultima trangd nu poate fi mai
mici de 15 % dntotalul finanftrrii.

49. Data emiterii documentelor justificative hebuie str fie tn concordantl cu perioada desfagurtrrii acfiunii.
50. Nerespectarea de cf,tre beneficiar a obliga{iilor asumate prin contractele de finantare Ei acordurile de

colaborare atrage obligarea acestora la restituirea integral[ a suportului primit.
5 1 . Urmare a verificlrii documentelor justificative pentru fiecare trang[ gi a raportului final de activitate,

autoritatea ltnantatoare are obligalia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor
cheltuieli decdt cele eligibile, potrivit legislaliei civile in vigoare.

52. Autoritatea finantatoare igi rezervd dreptul de a face verifictrri, atit in perioada contractului de finanlare qi
acordului de colaborare, cit gi ulterior valid[rii raportului f,rnal.

53. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finan1[rilor nerambursabile este supus controlului autoritafli
finantatoare, precum 9i celor cu atribulii ln domeniul conffolului financiar-fiscal, in conformitate cu prevederile legale.

Capitolul IV. Sancfiuni

54. Contractele de finanlare gi acordurile de colaborare pot fi reziliate pe deplin in termen de l0 zile calendaristice
de la data primirii notificlrii prin care p64ii in culp[ i s-a adus la cunogtinltr c[ nu gi-a indeplinit obliga]iile contractuale.
Notificarea va putea fi comunicatf, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatf,rii neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzf,toare a uneia sau a mai multe obligalii contractuale.

55. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finan([rii este
obligat in termen de 15 zile sI returneze executorului principal de buget fondurile primite.

56. Autoritatea finanJatoare igi rezerv[ dreptul de a sesiza organele abilitate gi de a se adresa in instan]a de
judecat[ it cantl in care beneficiarul finanlirii nu a returnat fondurile primite, cu scopul recuperdrii mijloacelor financiare
alocate conform prevederilor contractuale.

Capitolul V. Dispozifii finale

57. Prezentul regulament se completeazl cu prevederile legale in vigoare.
58. Anexele urmdtoare fac parte integrantl din prezentul regulament.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



Anexa nr.l
la Regulamentul privirul organizurea

qi desJdqurarea Programului de Granturi pentru organizaliile de tineret qi a concurwlui
raional de proiecte pentru grupurile de iniliativd qle tinerilor

FORMULAR DE APLICARE

1. INFORMATIA DESPRE APLICANT

PERSOANA DE CONTACT
Nume- Prenume
Adresa completl
Num6r de telefon
Adresa electronicS

2. INFORMATIA DESPRE PROIECT

3. REZUMATUL

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Scopul si

500

APLICANT
Denumirea organizalieil Grupul de
initiativl
Adresa complet6
Numdr de telefon
Adresa electronicS

Titlul proiectului

Prioritatea de politic[ raional[
Initierea proiectului (luna)

Finalizarea proiectului (luna)

Durata proiectului (se va exprima in
luni)



Descrierea activitalir Rezultatele
planificate

Activitate Datalperioada
de desfEsurare

Descrierea parteneriatului
(roluri $i responsabilitdti tn proiect, persoand de contact)

Partener

Numlru] benefi ciarilor proiectului

Directi {F/B)
Indirecti

Diasrama Gantt a aetivit[tilor

Activitatea

Rezultatele proiectului

Imoactul oroiectului

Partenerii implieati In

Bugetul
Suma solicitatl de la
autoritatea fi nantatoare

Contributia proprie

Alte contribufii ale
partenerilor
Suma totali

Planul de actiuni/activitdli

de de 200



Prin semndturile de mai jos, declardm tn deplind cuno;tinld de cauzd Ei cu bund-credinfd, cd

informa\iile furnizate tn acest formular sunt corecte Si exacte.

(in cazul grupurilor de iniliativd)
Coordonator de proiect

(numele, prenumele gi semndtura)

(tn cazul organizaliilor de tineret)
Coordonator de proiect

(numele, prenumele gi semnltura)

Preqedintele organizatiei
(numele, prenumele, semndtura gi gtampila

inten{iona{i lesl mcare realizalipe

Durabilitatea/Continu itatea proiectului



Bugetul detaliat
al programului/proiectului pentru tineret

I)enumirea organizafiei/ grupului de ini{iativl ..............
I)enumirea proiectului

(fn cazul grupurilor de iniliativd)
Coordonator de proiect

(fn cazul organizaliilor de tineret)
Pre q edinte I e/D i rectorul or ganizaliei

Responsabilul fi nanciar al organizaliei

Anexa nr.2
la Regylamentul privind organizarea

Si desfisurarea Prog'amuhi de ()ranturi pentru organizaliile cle lineret qi a

concursului raional de proiecte penfia gruqwile de iniliativd ale tinerilor

(numele, prenumele gi semnltura)

(numele, prenumele qi semnltura)

(numele, prenumele gi semn[tura)
Data

o Categoriile de cheltuieli pot fi modrficate qir'sau completate tn dependenld de specificul proiectului.
$lanrpil*



Contribufia solicitant
(specificati fi ecare contribufie)

Descrierea narativi
(corclurea cu

activifrdlile
planiftaate)

Solicitant

Partener /
donator I
(indicafi

denumirea)

Partenor /
donator 2
(indicafi

denumirea
)

ltemul bugetar

Unitate
a

Costul
per

unitate

Numir
unififi

Solicitat de
la

autoritatea
finanfatoar

e

Linia
de

buget

Suma
totali,lei

t0 1l5 6 7 8 9I , 3 4

0,001.1 Mtofuri de biroticd

1.2 Servicii editoriale
0,00

L3 inctririere de spalii gi
aparaturi

0,00

1.4 Alimentare participanti
0,00

1.5 Transport participanli
0,()0

1.6 Cazarc participanti
0,00

1.7 Actiuni de publicitate
0,00

1.8 Alte cheltuieli

0,00

0,00
3.1 Remunerarea muncii

colaboratorilor

I

Q;oo . GQ9

...

': ' 0.00 0"00 0.00INIA 2: 0.00



3.2 Alte cheltuieli
adminisftative



Subsemnatul,

domiciliat in

Anexa nr.3
la Re gulamentuI privirul orgorizareq

qi desfisararea Programului de Gronturi pentru organizaliile de tineret Si a concursului
raional de proiecte pentru grupurile de ini{iativd ale tinerilor

DECLARATIE DE IMPARTTALITATE

localitatea raionul

str nr,

_, bloc 

-, 

ap. 

-, 

identificat prin BI seria 

-, 

nr.

CP in calitate de pregedinte/director

al organizaliei de tineret in ceea ce priveqte

implementarea proiectului, md oblig sd iau toate mdsurile preventive necesare pentru a evita

orice situalie care m-ar impiedica in orice moment sd actionez in conformitate cu obiectivele

autorit6tii finanfatoare . De asemenea m[ oblig s[ iau toate m6surile preventive necesare

evitlrii oricaror situa{ii in care executarea obiectiv[ gi imparfialI a functiilor oriclrei persoane

implicate in implementarea proiectului poate fi compromisl din motive familiale, politice,

economice sau orice alte interese comune cu o altE persoani.

Totodati, m[ oblig sI informez deindatdautoritatea finanlatoare despre orice situatie

ce genereazd sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

(tn cazul grupurilor de iniliativd)
Coordonator de proiect

(numele, prenumele gi semnltura)

(tn cazul organizaliilor de tineret)

Preqedinte/Director al organizafiei

Numele qi prenumele

Semndtura qi gtampila



Anexa nr.4
la Regylamentul privind organizarea Si desfasurarea Programuhd de Granturi

pentru organizaliile de tineret qi a corrutrsului roional de proiecle
pentru grupurile de iniliativd ale tinerilor

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Subsemnatul, ca persoan6 ftzicd, in ceea ce prive$te evaluarea dosarelor depuse

in cadrul Programului de Granturi pentru organizaliile de tineret Siisau concursului

nalianalilocal de proiecte pentru grupurile de iniliativd ale tinerilor, trtd oblig sd iau toate

mlsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, gi de

asemenea, ffi6 oblig s[ informez secretariatul comisiei despre orice situa{ie ce

gencreaza sau ar putea genera un irsemenea conflict.

Numele qi prenumele

Organizaya/F uncqia

SemnEtura



Anexa nr.5
la Re gu lamentu I privind organizarea

gi desfiytrarea Programului de Gronturi pentru organizaliile de tineret ;i a concurvtlui
raional de proiecte pentru grupurile de iniliativd ale tinerilor

FI$A DE EVALLIARE:

Nume prenume membru al comisiei:

Criteriu (punctaj maxim)

I)enumire organizatie

RelevanJa proiectului conform prioritSlilor stabilite in
de tineret

InterdependenJa dintre scop, obiective, activitdti, tezultate

si indicatori (20)

Obiective clar definite, specifice, m6surabile, abordabile,
realiste incadrabile in - SMART

Defi nirea clard" a participanlilor/benefi ciarilor (5 )

Bugetul este estimat realist in concordantl cu activitilile
planificate (10)

Capacitatea de a atrage resurse, altele decit autoritatea
finantatoare (5)
Calitateamecanismului de monitorizare qi evaluare a
rezultatelor (10)

Consistenla actiunilor de promovare (5)

Durabilitatea proiectului ( 1 0)

Capacitatea de realizare qi experien[a oraruza\iei ( I 0)

Total punctaj

Recomandat spre finanfare (DaA[u)

Data:

Semn5tura:



Anexa nr.6
la Regulamentul privind organizarea

Si desJdsararea Programului de Granturi pentru organizaliile de tineret ;i a concurxilui
raional de proiecte pentru gruprile de iniliativdale tinerilor

Ra po rt financiar desp re cheltuielile efectuate

Denumirea o rganizaf iei
Denumirea proiectului
Numlrul gi data contractului de grant

Linia
de

buget
Itemul bugetar

Suma
aprobattr, lei

Raport financiar aferent proiectului

Suma
totall,lei Sold,lei

I tranql II trangl III tranpi

Perioada de
raportare nr.
lz {{i:riuxiltt!

Perioada de
raportare nr.
2':, iyt,:rirutd*)

Perioada de
raportare nr.3:

(!rcrilsadu,s

1 2 3 4 5 6 7 I
LINIA I:
din care:

Cheltuieli pentru m6rfuri 9i servicii,

1.1 Total rndrfuri de biroticd 0,00 0,00

1.2 Servicii editoriale

0,00 0,00

1.3 inchiriere de spafii Ei aparaturd

0,00 0,00

1 .4 Alimentare participanli

0,00 0,00

1. 5 Transport participanfi

0,00 0,00

1.6 Cazarc participanft

0,00 0,00

1



1.7 Acfiuni de publicitate

Pre gedintele/Directorul organizatiei

Responsabilul fi nanciar al organ izatiei

(numele, prenumele qi semnltura)

(numele, prenumele qi semn[tura)

Data $t;lir:5:il*.

o Categoriile de cheltuieli pot fi modificate qi/sau completale in dependenfd de specificul proiectului.

0,00 0,00

1.8 Alte cheltuieli

0,000,00

0,000,00

0,000,003. 1 Remunerarea muncii colaboratorilor
0,000,00

0,00 0,003.2 Alte cheltuieli adminisrative

, 0,00. 0r,0J

..:.

' .,' . 0r0O

r*wEw 0,00
ffiffi



Anexa nr.7
la Re gulamerfiul privind organizarea

qi desftsurarea Prog'umului de Granturi pentnt organiza{iile de tirueret Si a

cemcursului raional de proiecte pentru gfupurile de ini{iativir ale tinerilor

Raport narativ
privind realizarea programului sau proiectului pentru tineret

Denumirea proiectului

Numlrul ti data contnctului de finarqare/ acordului de oolaborare

Bugetul total al proiectului confo(m contractului/ acordului de colaborare

Sums alocaf iitor utilizatt

Denumirea organizaliei

Adresa

Telefon/fax

Nr. beneficiarilor directi unici dup[ segmentul de virst6: total 14 -20 ani: _,21-27 ani 28 - 35 ani:

(numele, prenumele qi semn[tura)

(numele, prenumele gi semn[tura)

Coordonatorul de proiect

Pregedintele organizatiei

Data

1

Institulia, numele, funcfia persoanei care a receptionat raportul



I. Scopul ti obiectivele pmi€ctuluil
Scopul {i obiectfuele btdicate in coniachll de fina4arelacordulur & colzborare. ia cazul in cate obieclivele sau scopul au sufefit modifcdri, ed

rugdm sd nenlionali acest fqpt.

Scopul proiectului

Obiectivele specifice ale
proiectului

1.

2.

3.

II. Rcrlizsrcsrctivittrrilorpropwe
irrctatdqi Ntivltwe proiectultti, tn conlorrtilore ca aneta I la cont aafuY acotdt l de colfrorare semndt d! dutoritatcafirranlotoare::

Nivelul de rcalizarc acti'itdlii fi rugdm sd il aprccidli cu Da dacd activitatea afost realizatd in totalrnente, Pa4id. dacd a fost realizatd

parlial, sau Nu dacd activilalea nu a fost rcalizatd.

Activitafi planificate Nivelul de realizare Nr. beneficiari
Parteneri

Reflectarea in
mass-mediada pa(ial nu (cauza nerealizdrii)

directi
(F/B)

indirec(i

1

2

J

4

5

6

7

2



8

9
IfI. Rezultate obfinute qi rezuttate apteptate:

IV. Au intervenit careva schimbiri asupra confinufului gi perioadei de realizare a activitltilor aprobate: Da a Nu t

Daci Da, vA rug6m sI explicati in tabelul de mai jos.

V. Descriefi cum a contribuit proiecful asupra realizirii prioritfi{ilor Programului de Granturi:

3

Activit6li planificate Perioada de
realizare RezultatuVprodusele Indicatori de performanfd

Provoclri gi

recomandtrri ulterioare

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10



VI. prcpuneri pentru continuaret oau de,rvoltrr€a proicctuloi. Totodrd, lpecifi.rti dc ca fcl dc aprijin rvcli navoie lEntru continutrce sru dazvoltaraa

progrsoutui, prciectului 3.u .cliunii pentru tin.rch

VIL Sugestii dc imbunltllire e concursului de proiecte :

VIII. Comentarii:

(in cazul grupurilor de iniliativd)
Coordonator de proiect

4

1

2

3



(numele, prenumele gi semn[tura)

(in cazul organizaliilor de tineret)
Coordonator proiect

Pregedintele/Directorul organizatiei

(numele, prenumele qi semnltura)

(numele, prenumele qi semnitura)

Data $tanrpila

5


