
PROCES - VERBAL 
al sesiunii de informare privind acordarea de granturi mici (pentru dezvoltare instituțională) pentru 

organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru 
 
Data: 20 decembrie 2022 
Ora: 11:00 – 12:00 
Locația: On-line, pe platforma zoom 
 
Participanți/-te: 54 participanți/-te, reprezentante/-ți ai organizațiilor societății civile de pe ambele maluri 
ale râului Nistru. 

Limba de comunicare: Română, rusă.  

Cuvânt de salut: Liuba Brînzoi, ofițeră de program pe domeniul Femeile, Pacea și Securitatea, UN Women. 

Scopul sesiunii de informare: Prezentarea detaliată a scopului programului de granturi oferit de UN 
Women în contextul implementării proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea 
încrederii și coeziunii sociale în Moldova”, finanțat de Fondul ONU pentru consolidarea păcii. 

În cadrul sesiunii de informare, Iulia Terpan, ofițeră de proiect privind egalitatea de gen și consolidarea 
păcii în cadrul UN Women, a prezentat care este misiunea și obiectivele strategice ale UN Women, scopul 
acordării celor 6 granturi, cine poate beneficia de aceste granturi, valoarea și perioada de implementare 
a programului, criteriile de eligibilitate a solicitanților, domeniile și activitățile eligibile precum și 
procedura de aplicare, conform formularului de aplicare și anexelor subsecvente. 

Sesiunea de Întrebări și răspunsuri: 

1. Întrebare: Dacă organizația este înregistrată de către structurile de-facto de pe malul stîng al 
Nistrului, este posibil de aplicat la aceste granturi? Dacă nu, este posibil de aplicat în parteneriat 
cu altă organizație înregistrată de către autoritățile consituționale ale Republicii Moldova? 

Răspuns: Solicitantul trebuie să fie o organizație a societății civile1 (OSC), înregistrată legal de autoritățile 
abilitate ale Republicii Moldova. Fiecare OSC poate aplica la programul de granturi mici în mod individual 
și direct în scopul dezvoltării propriilor capacități instituționale.  

2. Întrebare: În cazul în care organizația solicitantă nu dispune de programe soft (ex. Program 
contabil 1C), este posibil de procurat prin intermediul grantului oferit?  

Răspuns*: Da. Activități permise de a fi finanțate în cadrul programului de granturi mici se referă la 
introducerea sau îmbunătățirea sistemelor organizaționale, instrumentelor și proceselor, pregătirea forței 
de muncă cu abilități tehnice și manageriale și achiziționarea de echipamente adecvate2. 

 
1 Entităţi non-statale, non-profit, voluntare formate de persoane din sfera socială, care sunt separate de stat şi de 
sectorul privat. OSC-urile au o gamă vastă de interese şi legături. Definiția OSC-urilor include, fără a se limita însă la 
organizaţii comunitare, organizaţii neguvernamentale (ONG), organizaţii conduse de femei, organizaţii conduse de 
tineri şi instituţii academice, însă în definiţia OSC-urilor nu sunt incluse asociaţiile de afaceri sau cele care urmăresc 
obţinerea de profituri.  
2 Copiatoarele, scanerele, imprimantele, laptopurile și calculatoarele pot fi achiziționate în cadrul Grantului de 
valoare mică, cu condiția ca costul echipamentului să nu depășească 30% din bugetul Grantului propus. 
 



 
3. Întrebare: Dacă organizația a fost beneficiară 2 ani în urmă de un grant similar oferit de UN 

Women, poate aplica și anul acesta în calitate de solicitant?  
 
Răspuns*: Da, puteți aplica, dacă valoarea totală a granturilor obținute de la UN Women, inclusiv cel 
solicitat la moment, nu va depăși în total suma de 30.000 USD per organizație pe parcursul a 12 luni și 
60.000 USD pe toată durată de activitate a OSC. 
 

4. Întrebare: La ce se referă secțiunea „personalul proiectului” din Anexa nr. 2 „Planul de 
implementare și bugetul”? 
 

Răspuns: Personalul proiectului include facilitator (trainer), expert, consultant.  
Anexa nr. 2 reprezintă un model orientativ, prin care organizația își planifică distribuirea grantului. El poate 
fi ajustat și modificat în dependență de necesitățile individuale ale fiecărui solicitant.  
 

5. Întrebare: În cazul dacă organizația are doar un an de la fondare, dar este deja membră a 
Coaliției naționale „Viață fără violență” și are deja primul raport anual elaborat și publicat, 
poate aceasta fi eligibilă pentru concursul de granturi mici?  

Răspuns: Nu. Criteriu de bază este că, solicitantul trebuie să fie o OSC care activează legal de cel puțin 3 
(trei) ani. 

6. Întrebare: Dat fiind faptul că prin aceste granturi se pune accent pe dezvoltarea instituțională a 
organizației, fapt ce înseamnă o muncă enormă și personal implicat, ca de exemplu coordonator 
de proiect, contabili, experți, este posibil ca o parte din bugetul grantului să fie distribuit pentru 
salarizarea angajaților?  

Răspuns: Costurile pentru personalul de suport, închirierea spațiilor de birouri și echipamente care nu 
sunt Costuri directe nu pot fi finanțate. Scopul principal pentru acordarea de garnturi mici nu este de a 
finanța activitatea de bază a organizației, ci mai degrabă este un suport pentru dezvoltarea 
instituțională a acesteia. În același timp, dacă angajatul/-a sau consultantul/-a este angajat/-ă fie exclusiv, 
fie pentru un număr anumit de ore, pentru a realiza o activitate a proiectului vizat și dacă munca acestuia 
poate fi ușor argumentată ca fiind strict legată de Activitățile eligibile, aceasta este catalogată drept cost 
direct și permite remunerarea acestuia.   

7. Întrebare: Deși organizația are mai mulți ani de la înființare, dar nu a fost până la moment 
implicată în implementarea la careva proiecte, este eligibilă pentru concursul de granturi mici 
oferit de UN Women? 

Răspuns: Unul din criterii de eligibilitate este că, solicitantul a implementat cel puțin 3 proiecte sau 3 
inițiative și poate prezenta dovezi cu privire la aceasta. Vă rugăm să furnizați împreună cu cererea un 
certificat de înregistrare care confirmă că solicitantul este un OSC înregistrat care funcționează de 3 ani, 

 
Alte echipamente de birou (camere foto și video, echipamente video, tablete, telefoane, smartphone-uri, 
proiectoare, microfoane, modem-uri și routere, televizoare, frigidere, aparate de aer condiționat, termometre 
electronice etc.) nu pot fi acoperite de acest mic grant. 



precum și un rezumat de activitate al organizației care indică toate proiectele implementate (de preferință 
cu fotografii și link-uri către publicații de pe Internet care să demonstreze cele menționate în rezumat). 

8. Ce se are în vedere prin rapoarte financiare care trebuie prezentate? Se referă la dările de seamă 
privind activitatea instituțională sau la acele 3 proiecte/inițiative despre care s-a menționat, că 
este necesară experiența în implementare?  

Răspuns: Acest criteriu se referă la rapoarte de activitate a organizației pe ultimii trei ani.  

9. Întrebare: Asociațiile de pe tot teritoriul Moldovei pot aplica la granturi mici? 

Răspuns: Acest program de granturi mici este destinat pentru OSC-uri care își desfășoară activitatea pe 
teritoriile de pe ambele maluri ale râului Nistru. Solicitantul trebuie să fie o OSC, înregistrată legal pe 
teritoriul Republicii Moldova de către autoritățile abilitate. 

10.  Întrebare: Asociațiile care nu au beneficiat înainte de un proiect de la UN Women pot apela?  

Răspuns: Da.  

11. Dacă organizația împlinește 3 ani de activitatea în luna iulie 2023 suntem eligibili? 

Răspuns: Nu. Solicitantul trebuie să fie o OSC, înregistrată legal pe teritoriul RM, care funcționează cel 
puțin 3 ani. 

12. Poate o organizație să solicite atât acest grant mic de 10.000 USD, cât și ciclul 26 al Fondului 
fiduciar al ONU în același timp? 

Răspuns: Acest program de granturi de valoare mică pentru dezvoltare instituțională nu limitează 
solicitantul de a beneficia și de alte oportunități de finanțare atât timp cât activitățile preconizate și 
rezultatele scontate nu se suprapun (overlapping) 

13. Organizațiile de pe malul stâng al Nistrului nu pot aplica la acest program de granturi dacă  
organizația este înregistrată în Bender? 

Răspuns: Nu. OSC eligibil trebuie să fie înregistrată legal de autoritățile abilitate ale Republicii Moldova.  

14. Activitățile de dezvoltare a capacităților personalului organizației pot fi realizate și peste 
hotare? Deplasările (training-uri peste hotare) pot fi finanțate? 

Răspuns: Da, această activitate este eligibilă, dacă aceste deplasări pot justifica contribuția la dezvoltarea 
instituțională a organizației.  

15. Dacă președintele organizației nu este femeie, organizația este eligibilă pentru a  participa la 
grant? 

Răspuns: Nu. OSC este eligibilă dacă este condusă de femei, adică are în calitate de 
directoare/conducătoare a organizației o femeie. 

16. Pot fi acoperite prin grantul mic următoarele costuri: remunerarea managerului proiectului, 
costuri pentru serviciile companiei de contabilitate outsource, plasarea publicității, articolelor, 
elaborarea altor materiale de vizibilitate? 
 



Răspuns: Nu. Prin grantul de mică valoare nu pot fi acoperite costuri indirecte, care sunt suportate pentru 
operarea OSC și care nu pot fi ușor conectate sau urmărite cu activitățile permise în cadrul utilizării 
grantului mic.  
Activități permise sunt: introducerea sau îmbunătățirea sistemelor, proceselor și instrumentelor 
organizaționale, capacitarea personalului în domeniul tehnic și managerial și achiziționarea de 
echipamente permise. 

 
IMPORTANT: Activitățile permise au ca scop exclusiv îmbunătățirea capacității instituționale a organizației 
solicitante. Prin urmare, proiectele sociale (inclusiv acordarea de asistență persoanelor care au fost 
supuse tuturor formelor de violență; desfășurarea de campanii de informare; consolidarea capacității 
beneficiarilor, reprezentanților statului și ai altor organe etc.) nu vor fi luate în considerare în cadrul 
acestui grant de valoare mică. 
 

17.  Asociația Obștească care desfășoară activitatea economică sub formă de antreprenoriat social 
(cantina socială, angajează femei) poate participa în acest concurs de granturi? 

Răspuns: Da. Dat fiind faptul că Asociația Obștească este o organizație necomercială cu drept de a 
desfășura activități de antreprenoriat social, orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea 
de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii 
economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea 
serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale – aceasta este eligibilă pentru 
participare la concursul de granturi de mică valoare pentru dezvoltare instituțională. 

 

 

 


