
Sesiunea de informare
Concurs de granturi în cadrul 

proiectului
„Consolidarea integrității în achizițiile 

publice”

4 martie 2022      

Ungureanu Carolina

http://viitorul.org/ro/content/achizi%C8%9Biile-publice-%C3%AEn-vizorul-societ%C4%83%C8%9Bii-civile


Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este
implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
(IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru
Transparenţă (SUA).

Scopul proiectului este de a spori transparența, corectitudinea și
eficacitatea achizițiilor publice din Moldova prin instruirea și
împuternicirea actorilor societății civile și a jurnaliștilor pentru a se
angaja în monitorizarea informată și responsabilă a achizițiilor
publice.
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http://viitorul.org/
http://www.ptfund.org/


Obiectivele programului de granturi

 Monitorizarea achizițiilor la nivel național, local sau municipal de către

organizațiile societății civile din Moldova și jurnaliștii de investigație,

utilizând o varietate de instrumente.

 Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Moldova și a

jurnaliștilor de investigație de a monitoriza eficient și responsabil achizițiile

publice prin intermediul consilierii autorităților cu privire la: potențiale riscuri

în domeniul achizițiilor; indicatorii de risc; neregulile și modalitățile de

abordare a acestora în sensul îmbunătățirii situației generale.

 Facilitarea accesului liber la datele privind achizițiile publice prin dezvoltarea

de diverse instrumente, inclusiv digitale.

 Îmbunătățirea legislației, reglementărilor, politicilor și procedurilor prin

formularea de recomandări către autoritățile contractante și cele de

reglementare, pe baza constatărilor rezultate din procesul de monitorizare a

achizițiilor publice.

Obiectivul propunerii de proiect trebuie axat pe monitorizarea achizițiilor publice (1), iar

obiectivele (2-4) pot completa acțiunile de monitorizare. De asemenea, este obligatorie

monitorizarea procedurilor de achiziție în curs de desfășurare.
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Cine poate aplica?
Asociațiile obștești (organizațiile societății civile și

organizațiile jurnaliștilor de investigație) înregistrate

în Republica Moldova sunt eligibile să aplice în

cadrul acestui acest apel. La apel pot participa

asociațiile obștești din toate localitățile și regiunile

Republicii Moldova

Asociațiile obștești pot depune cereri individual sau

pot fi formate parteneriate din mai multe

organizații neguvernamentale.
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Valoarea și durata proiectelor
Suma totală disponibilă pentru granturi este de 200 000 dolari SUA.

Asociațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova pot aplica

și solicita granturi care vor fi de minimum 5 000 dolari SUA si

maximum 25 000 dolari SUA. Perioada de implementare a proiectului

nu trebuie să depășească 12 luni.
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Procedura de aplicare

Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente obligatorii:

• Copia certificatului de înregistrare a organizației.

• Formularul de aplicare. Formularul poate fi completat în limba romana sau în
limba engleză. Vor fi admise doar aplicațiile ce respectă acest model de formular.

• Profilul organizației (descrierea organizației).

• CV-urile echipei de implementare și ale experților.

• Bugetul proiectului. Bugetul va fi formulat utilizând acest model de buget anexat.
Vor fi admise doar aplicațiile ce respectă acest model.

• În cazul unui parteneriat între organizații se va atașa acordul de parteneriat
semnat de toate părțile.

Doar dosarele complete vor fi admise pentru participarea la concurs.
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http://www.viitorul.org/files/achiztii publice/RO_Formular de aplicare concurs granturi 2022.docx
http://www.viitorul.org/files/achiztii publice/Concurs granturi_Model buget FINAL.xlsx


FORMULAR DE APLICARE
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FORMULAR DE APLICARE
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FORMULAR DE APLICARE
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Activități neeligibile

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru finanțare:

• activități care urmăresc fie în mod exclusiv, fie în mod specific,
sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii,
conferințe, congrese;

• activități care urmăresc obținerea de burse individuale pentru studii sau
cursuri de formare;

• activităţi care presupun elaborarea tezelor (Licenţă, Master sau Doctorat);

• activități care vizează finanțarea unei singure conferințe. Conferințele pot fi
finanțate doar dacă fac parte dintr-o serie de activități care urmează să fie
implementate în cadrul unui anumit proiect de monitorizare;

• proiecte de monitorizare ce urmăresc profitul economic sau proiecte non-
profit care servesc interesele unor grupuri țintă foarte limitate;

• activități care sprijină partidele politice;

• analiza politică și juridică care nu are legătură cu o propunere anumită de
monitorizare a achizițiilor.
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Formularul de buget
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Întrebări
Întrebările de clarificări pot fi adresare pe adresa de email

mihai.turcanu@viitorul.org până pe 10 martie 2022. Pentru

organizațiile interesate interesate, IDIS „Viitorul" va organiza două

sesiuni informative privind procedura de aplicare pe 2 și 4 martie

curent, ora 10.00 (pentru înregistrare accesați acest link). Răspunsurile

la toate întrebările adresate vor fi publicate pe 11 martie 2022 pe pagina

www.viitorul.org.
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mailto:mihai.turcanu@viitorul.org
https://bit.ly/3HcUDpN
http://www.viitorul.org/


Termenul limită

Termenul limită de depunere a dosarului este 17 martie 2022, ora

23.00, indicând „Aplicație granturi monitorizarea achizițiilor

publice”. Dosarul va fi expediat la adresa

mihai.turcanu@viitorul.org și ungureanu.carolina@gmail.com.
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mailto:mihai.turcanu@viitorul.org
mailto:ungureanu.carolina@gmail.com


Procesul de evaluare 

În procesul de verificare administrativă vor fi examinate următoarele aspecte:

- dacă s-a respectat termenul-limită de depunere a dosarului;

- dacă dosarul include toate documentele obligatorii;

- dacă sunt folosite modelele de formulare puse la dispoziție.

- dacă formularul de solicitare a finanțării este complet;

În cazul în care una dintre informațiile solicitate lipsește sau este incorectă, dosarul

poate fi respins. Dosarele care trec de verificarea administrativă vor fi admise

pentru etapa următoare de evaluare.
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Grila de evaluare

Dosarele de aplicare vor fi evaluate de o Comisie de evaluare (formată

dintr-un număr impar de membri) în baza următoarelor criterii:
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Criterii de evaluare Punctajul 

maxim

1. Relevanța și impactul proiectului 40

Corespunderea activităților cu obiectivul general și obiectivele specifice 10

Relevanța rezultatelor așteptate al proiectului 10

Impactul proiectului 10

Sustenabilitatea proiectului 10

2. Bugetului proiectului 20

Corespunderea bugetului cu activitățile propuse 10

Liniile de buget sunt justificate realist 10

3. Capacitățile și expertiza echipei 40

Experiența experților implicați în proiect în domeniul achizițiilor publice și

altor domenii relevante precum: finanțe, buget, activitatea și transparența

autorităților publice

mai mult de 3 ani - 20 puncte

3 ani – 15 puncte,

2 ani - 10 puncte

1 an – 5 puncte

nici o experiență - 0 puncte
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Experiența anterioară a ONG-ului sau organizației de investigație

jurnalistică în implementarea proiectelor pe monitorizarea achizițiilor și

altor domenii relevante precum: finanțe, buget, activitatea și transparența

autorităților publice

mai mult de 3 proiecte - 20 puncte

3 proiecte implementate – 15 puncte

2 proiecte - 10 puncte

1 proiect – 5 puncte

nici un proiect 0 puncte
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În cadrul programului de granturi
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Vă mulţumim pentru atenţie!

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) “Viitorul”

Chisinau, str. Iacob Hincu 10/1 , MD – 2005, Republica Moldova

Tel (373 22) 22 18 44 

www.viitorul.org 

Ungureanu.carolina@gmail.com

Social Media Information:

 Twitter: @IDIS Viitorul / @PTFund

 Facebook: @IDIS_Viirtorul / @Achizițiile publice în vizorul

societății civile / @Partnership for Transparency - PTF

 LinkedIn: IDIS Viitorul / Partnership for Transparency

mailto:Ungureanu.carolina@gmail.com
https://twitter.com/IDIS_Viitorul
https://twitter.com/PTFund
https://www.facebook.com/pages/IDIS %E2%80%9EViitorul%E2%80%9D/752268894890956/
https://www.facebook.com/AchizitiiMoldova/
https://www.facebook.com/PTFund
https://www.linkedin.com/in/idis-viitorul-11ab1620a/
https://www.linkedin.com/company/the-partnership-for-transparency-fund


Întrebări ?
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