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PAffOItrIhffi COBET KAXYJI

MD-3909, uyrr.Kaxyl, flxr1a Pftuenengeulle{ 2

tel.{299} 2-49-88, fax.(299) 2-20-58

CONSILruL RAIONAL

MD-3909, mun. Cahul, Pi{a

tel.(299) 249-88, far((299)

DECIZTN
mun. Cahul

Fk +#+*-+Y *ir*?*ffib#

Cu privire la aprobarer mentului privind
org:rnian"ue-.9[ g{sg{ssskddn Grgdtlti
pentru organizafiile de ret qi a concursului local
de proiecte pentru grupu de inifiativl ale tinerilor

in temeiul trt.43 al (l) lit. (0 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2406
locald, Legiiprivind finan{ele publice locale w,397'privihd adminisfrafia publi

XV din 16.10.2003, Legi cu privire la tineret nr. 215-XN dn 29.47.2016,

Hotlririi Guvernului R
aprobmea unor mdsuri

icii Moldova nr. l2l3 din 27.12.24n privind
susfinere a activitfl1ilor pentru tineret, Deciziei

finan{area
Tineret qi

Comsi#rd.R*#.C#* *. €6#SF*V dii* 6 #e#rie 2++'S ,,€+ priv'i*e **
aprobarea bugetului rai Cahul pentru anul 2019", avizului Comisiei
consultative probleme soci Consiliul Raional Cahul

I}ECIDE:
t. Se aprobd privind organizarea qi desfagurarea Programului de

iile de tineret gi a concursului local de proiecte penfuGranturi penfu
grupurile de inifiativfi
Cheltuielile ftl sum6

e tinerilor, conform anexei.

Prograrnului de Gr
100 000,00 (o sutd mii) lei pentru
vor fi suportate din bugetul Serviciului

ffi,ffi.z?Bg$,iffit w.
Confrolul executdrii
raionului Cahul, dl V
(inv6f6mfut, tineref
drepturilor copilului,
Seredenco.

decizii se pune in sarcina vicepreqedintelui
imir Calmic qi Comisiei consultative probleme sociale

cultur6, sdn6tate, asisten{i socialfu protec{ia
ilizmea forfei de munci) - preqedinte dna Tattana

Prepedintele
Consiliului Nicolae DUNAS

2.

aJ.

Secretr
Corsiliului

r-as

,O /.'L"t4r/ Cornelia PREP$LITA



Anex6

la Decizia Consiliului Raional Cahul

nr. 03/1 1-IV din t2'06.2019

inutui de Granturiprivind organizarea 9i de

pentru orgflniza{iile

I. INFORMATII G

Transformflrile sociale qi

Marele Potenfial Pe care-l 1

contribuie la dezvoltarea societ5{i

destin, insi tinerii din RePublica

Programul de Granturi se adr

de tinerel din localitifile raionului

rcaliz,eze un Proiect care

tineretului sau altor domenii

in dezvoltarea social- economici
ancorate in necesitSlile cotidiene

autoritlfilor publice locale gilsau a

abilit{ile Personal-e de manag

Consiliul Raional Cahul

i$umarea unor roluri active care ii
petrece timPul liber in8-un mod

acliuni pozitive din care au de. inv
Mdloacele financiare di

proiecte. Suma maximfl care Poa

rundq vor fi finanfate iniliativele

Participarea tinerilor la

Participarea tinerilor la

Participarea culturalI qi

Participarea tinerilor la

tura
tineret gi a concursului local

de proiecte Pent grupurile de ini{iativil ale tinerilor

LE

generat diverse Probleme cu care

Iconomic activE aRePublicii Mol
plrlsit tara in ciutare de noi oportu

iA h d.tt*ajeze iniliativele, tinerii

voluntariat sau iniliative sociale' i, .i O"o* destinatari pasivi in loc de agenli activi ai

schimbdrii in comunitiifile lor.

iceproduseinRepubticaMoldovainultimeledeceniiau
ron'f.*re g"n*ruliu tflnIri' Aproape un sfert din populalia

ra este in strlin[tate' O parte important5 sunt tinerii' care au

itili iit*tia tinerilor din Republica Moldova este de natwi

ffi*.d d;derea in viitor, ireqte scept*l:i*:, p::,:: 
:1

,sedi t6ndra generafie, i-ar permite si se realizeze qi si

i"-ittttgi*",-inctusv la diiijarea. cu succes a propriului

dov4 nu sunt increzuli in propriile lor putert'

,eaz|'graptilor de inifiativa ale tinerilor qi consiliil:i:::"::
Cahuliare sunt implicate in rea\izarea sau intenlioneuzAlb

,*a uiini"r* la prioritalile comunitifilor locale in domeniul

cu acesta, qi cari asigur[ o integrare a activit5lilor deproiect

.ura- arti*r, se inc#ajeazi solicitarea finan![rii proiectelor

ut" 
"o-,r"itltilor, 

care au sprijinul cetilenilor' suportul

zentantilor businessului privat local'

) un program de finanfare pentru tinerii din localitilile

erogrJ*,ir"i de Granturi, ti":"i *leil t*1=ti:*33:,::

financiar, liderism qi comumcare'

ie,arA urtf"t implicarea tinerilor in via{a comunit5lii p:n

;;;ffiilli"-*E;ite ofer[in acelaqi timp, posibilitatea de a

,*. *l-l fereascd de atraclii periculoase Ei sI ii implice in

Uiit t" aceasti rundi vor fi alocate in urma unui

ti acordate unui proiect este de pfln6la 10 000 lei'

Programul de Granturi est

raionului Cahul. Prin intermediul

inifieze proiecte Prin care s6

il*{.*r*

i;;;;dt comunit4ii qi in acelaqi timp s6-qi dezvolte

concurs de

La aceasti

a

a

a

a

t
a

Domeniu ecologic mediului)

Accesul tinerilor la ile sociale

i proiectele tinerilor din domeniile:

civici ;i dezvoltare comunitar[

instruire qi informare

tiber pentrutineri

I decizional

Scopul obiectivele Programului de Granturi pentru Tineri

'*W

Procedura de dePunere'

?aproiectelorincadrulProgramuluideGranturipentru
Prezentul Regulame

seleclie Si imPleme

Tineri 2019



Consiliul Raional Cahul, Prin

qi creqterea participirii tinerilor
iconomici a comunitdlilor in care

iniliativelor qi proiectelor acestora'

Ob iectivele Pro gr amului :

II. CERINTELE

Profilul solicitan{ilor

ramul de Granturi pentru Tineri, are ca scop incurajarea

ii"rrlutir.,*i;doi cahul ra dewortatet t-Ttfll-::
;;;fr;;[rirea de suport financiar pentru realizatea

sine qi a increderii tinerilor prin deryoltarea abiliti'tilor de

i*r.'u deciziilor, solulionare a problemelor' comunicare qt

IPIALE TATA DE SOLICITARILE DE

FINANTARE

tinat tinerilor cu vdrsta cuprinsfl intrg 14 qi 30 ani din

p"t 
" 

t"fi"ita finanlare, tioerii tt*tt::l-t:::^ty:r*5^*
#ffi;;;;fi responsabili de conceperea ideii de

. Sporirea resPectului fat[ de

conducere, lucru in echiPl ,

negociere.

. Sustinerea ini,tiativelor qi lor tinerilor din comunitilile locale'

Programul de Granturi este d

localitilile raionului Cahul' Pentru

grup deini,tiativS, format din mini
proiect qi implementarea acesnlla'

GruPurile de inifiativb ale tit

resursele Consiliului Raional Cl

universitate, dar gi din gruPun I
cartier, mahala, club sau orice al

echipe mixte de tineri din Punct de

Membrii gruPurilor de i

dupl perioada de raPortare un

indepfinite si comPetery.F :btil
Coniiliului Raional Cahul. Certi

Nu sunt eligibili de a solici

sociali: autorittilile Publice,
economici, institqiile
economic6.

Partenerii

ilor care intri in competitia pentru finanlarea proiectelor din

;i"pJh ;thip. rorm# din colegi de clasl' liceu sau

,*i"f*- din afara instit4iilor de inv[{imfut {t exemplu:

'fr orgadzalie' Este incurajati, in mod special' formarea de

"*O# 
al ginului, al vArstei qi al etniei'

ivd implicali in procesul de realizare a proiectelor' vor obline

:rtificat care va ,onfi*u perioada de loluntarili' sarcinifl

p. p*"**f implementirii proiectutui.finanfat din resurssle

linu n semnat de cdtre Preqidintele raionului Cahul'

finanfare in cadrul Programului de Granturi urmitorii acton

iafile obqrcqti, centrele de resurse pentru tinel' ageltrii

*'0" lnvilamant' alte institulii publice de menire social-

tinerilor pot acliona individual sau in parteneriat cu alte

,, i"rtit4iiO" irwi{6mdnt, agen{i economici' etc'

: grupului de initiativl cu asocialiile obqteqti ]ocale 
qi Centrele

.,ii*, in dependenta de scoOul ,qi obiectivele proiectului'

O"*iti nalionali *u i"t"-ugonali, care promoveazi aceeaqi

GruPurile de iniliativfi
or ganza[ii: autoritEli Publice

asiguri spiritut de apartenenlila
la toate etaPele Proiectului, lnct

implementare gi evaluare' '

imbunit5lesc cunogtinfele qi

Parteneriatul cu comunitlli

proiect.

Se incurajeazl
de Tineret din localitifile
Parteneriatele cu alte Proircte



tematic[ ca gi cea a Prezenfului de Granturi pentru Tineri pot fi, la fel, reahzate'

pot contribui la proiect cu resurse' monetare cit Si nemonetare'

grupurilor de iniliativl ale tinerilor i
g sa beneficieze de Pe urma rezultt

Autoritefle Publice nu sunt

Grupurile de iniliativl ale

teritoriu, doritori si ofere

proiectelor inigiate de tineri.

Ar ganizarca festivalurilor

igibile pentru finanfare, dar 
.acgste.a 

pot fi parteneri 
- 
ai

""uOtut 
proiectelor, s6 contribuie- la planificare? eroiectel:1

de implementare a proisctelor qi aceqtia de asemenea

nerilor pot stabili parteneriate cu agenlii econcmici din

re sau si contribuie, intr-un fel sau altul, la implementarea

lrincadrulproiectelor'grupuldeiniliativaaltinenlor
nte impreuna cu Formulu*t o. aplicare originale sau copii

Soare pe aria geografici a raionului Cahul (cu excepfia

in alte tocalitag ul" Republicii Moldova, vizite lateafre,

ibilizare" instruire Ei educalie nonformali in

i, drogurilor, alcooiismului, SIDA, traficului de

in cazul existenlei Partenen

solicitant de finantare, Poate s6

ale Acordurilor de Parteneriat'

Tematiea eligibile

Consiliul Raional Cahul fi
iniliativd ale tinerilor'

proiecte dezvoltate Ei implementate de grupuri de

Proiectele Propuse febuie s[ se

vizitelor de studiu qi de schimb de

muzee, excursii) gi pot acoperi domeniil

Participarea tinerilor la vi

Participarea tinerilor la ed ie non-formal6, instruire qi informare;

Participarea la activiti[i de ie a ocrotire a mediului inconjuritor;

Activitdlite derulate in cadrul or trebuie sd:

. Aduc[ un beneficiu

Permiti oblinerea unor clare. vizibile;

Ofere condilii sigure de a timpului liber Pentru flnen;

Fie antrenante qi Pldcute.

Tipurile de activitdsi eligibile finanlare includ, dar nu se limiteazd la urmdtoarele:

muzici, teatru, dans, etc.;

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

Amenajare de Parcwi, i de petrecere a timpului liber pentrutinert

a acliunilor de colectare a fondurilor;Desfbgwarea exPozitiilor

Concursuri de crealie ( , eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt,

graffitti, etc.) sau sporfive;

Caravane qi camPanii de

domeniile: coruPfiei, viol
persoane, educaliei civice

muzee, excursii pentru tineri defavorizali,
Proieclie de film, vizttela
vulnerabili, marginaliza{i'

Discufii, forumuri, mese rofunde cu participarea tinerilor;

Elaborarea blogurilor qi nilor web Pntrutmen;

Mese rotunde, conferin{e' mpozioane cu participarea tinerilor;

Seminare, traininguri' i, cursuri de instruire de scurti ftrati pentru ttnen'

Constituirea cluburilor Pe interes; ateliere de creafte.

ionate mai sus sunt doar ilustrative'

a

a

a

a

a

Exemplele de activitili
3

incurajim creativitatea qi



originalitatea ideilor de proiecte'

conving[tor formulate gi vor demor

Bugetul trebuie sd fie realist

cheltuielile nece sare r ealizLrli

Finanfarea va fi acordati proiectelor care

'ru potibilit*t"u producerii unui impact practic'
vor fi mai

Proiectele care nu fi fina

Proiectele care NU Potrtfrnanlate cadrul Programului de

. Proiectele care nu se inscriu obiectivele, tematica qi

proglam;

. Proiecte care nu stmt

concursului;

Proiecte cu mesaj discrimi

pe baza formularului de aplicare tip al

Granturi Pentru Tineri sunt:

activititile acestui

a

a

a

a

a

a

Cereri de finantiri indi (ex. burse, sponsoriziri pentru cil6torii);

imprumuturi, cheltuieli re

desfbqurare;

ive ale unor proiecte incheiate sau ?n cursde

Proiecte de naturd Politica;

Proiecte de natw[ religi

Proiecte care instigd la e, rasism, violenfl, ur6;

u fali de anumite categorii sociale/etnice;

l Proiecte care incurajeaz5 ul de alcool/droguri;

Proiecte care Presupun Itareainstitutionali primari a organizafiilor;

Proiecte de infrastrucfuri,
excepfa cazului cfnd

Proiecte ini{iateli
14- 30 ani din localitiilile ui Cahul.

Consiliul Raional Cahul Poate
Proiectele propuse de grupurile de

000 lei, iar in acest caz, solici

la Consiliul Raional qi cea totali
de num[rulde beneficiari gi rezul

Cheltuieli

se concenfre uzL pe achizilionarea de echipamente' 91
. reprezinti o compoflentd indispensabild a proiectului;

dealtecategoriidevirstldecfftceaatinerilorintre

a

a

i finanfiri cu valoare maximi de l0 000 lei pentru un pfolect.

i"ifi"ti* ale tinerilor pot insi s[ fie in valoare *"i Yt:* t-,9

;;;i. -t prezinte dovada diferen{ei dintre suma solicitatdde

,r*riA prolotrtui. Suma solicitati va fr analizatd in funclie

aqteptate ale Proiectului'

reflecte un raport optim cost-beneficiu. sunt acoperite doar

lui.

Cheltuietile eligibile includ :

L. Cheltuieli de organizare a

aparatajului, Premii,
Cheltuieli de deplasare {e

4. Cheltuieli care se referi
construclie qi alte bunuri

de cafea, etc.);

: arenda autobw, microbuz, combustibil, etc' );2.

3. Consumabile, materiale
de birou, broquri, Pliante, tricouri promolionale, etc. );

- cheltuieli de editare Ei multiplicare (ex': rechizite

finanla doar 50% din
alte surse). Yaloarea

la achizi,tii de echipament qi utilaj, mobilier, materiale de

de valoare mare (cu condilia c[ consiliul Raional cahul va

total al fiecarui bun procurat, restul sumei fiind acoperite dtn

i caiegorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decit 70% din

suma solicitati de la iliul Raional Cahul.



Toate cheltuielile trebuie

suplimentard Poate fi glsiti in
Formularului de aPlicare'

Perioaila ile imPlementare

Perioada de imPlementare a

fie justificate qi prezentate in mod detaliat' Informalie

; *hiJ la rubrica (3.1.) Instrucliuni de completare a

proiectelor va fi de maxim 2 luni' Data preconrzatd de

iat dztafinis[rii proiectelor nu trebuie sd depiqeasci

,*b*;; fie iealiste privina perioada in care utmeazil s[ fie

$I DEPUNEREA APLICATIILOR

incepere a Proiectelor este

. Proiectele Propuse

rcalizate.

III. COMPLETA

inscrierea la concurs a unrr

poate fi descflrcat de Pe Pagina de

Instruc{iuni d* 
"q*P!41t* "

ormularului de a aPlicare

se face pebaza Formalarulai ile aplieate ttp c'are

if. u * Gntrului de Tineret Cahul' Formularul de

qiJ*"f"OE informalia solicitatS"-folosind aceeaqi

J;*pbt"t;;trebuie sa depaqeascfi limita de 10 paginiaplicare trebuie s[ resPecte

numerotare qi denumiri' Fo

(utilizind fontul Arial I l, spafiul i rdnduri 1), inclusiv

Tabelul bugetului;i
conform instrucliunilor sau vor fi
de aplicare scrise de mdni nu vor

Sec{iunea 1.5 Descrierea gruPulu

Prezentafi Pe scurt, cel mult

Obiectivele se referi la

descriu rezultatele anticipte ale

referi la o localitate Ei la o Peri

va contribui doar Par{ial la

m[surabile in cadrul Proiectului'
Ulterior, duPn i

acestuia. Formularele de aplicare care nu vor fi completate

,rpi.tut" parfral, nu vor fi luate in considerare' Formularele

acceptate.

in continuare vom oferi i ii detaliate $i sfaturi utile pentru completarea citorva

sec{iuni ale Formularului de aPli

Sec(iunca I. Grupul ile ini{iativd

Sec{iunea 1.1 Denumirea gruPul de iniliativf,
,u fie format doar din ini,tiale qi s[ sugereze scopul de

Numele trebuie si fie clar' sd

activitate.

desfuura{i de regull activitifile? ventual, ce a,ti ficut pln6 acum ca echi$

Sectiunea 2.5 ScoPul Proiectului

Suge st i i P ent r u .formul ar e a

r Faceli referinfi la o

r Faceli referin!5la PoPulalia
. Utilizati terminologie clar[.

Secliunea 2. 6 O b iect ive I e

de iniliativ[
t0 rf,nduri, grupul de iniliativ[: CAnda.fost creat? Unde vl

mblri intermediare dorite de popula{ia {intd sau in mediul lor Ei

pt"l*i"fti. Obiectivele sunt-mai specifice decet :Tl*,::-t:
il" A*p *o"cret[. Spre deosebire fe.scop, 

pnn car-e.U.o13ctul

irare, obiectivele proiectului trebuie si fie realizabile Ei

s[ oferiti informaPi care ar
proiectului, va trebui si raportafi-a.sWra fiecirui obiectiv qt

;;;t; g;d de realizari al obiectivelor menlionate in



Formularul de aplicare' Cu alte cuvi

Obiectivele formulate corect identi

. CINE vor fi beneficiarii;

. CE schimbare va {trealirat5;;

. iw ca rewoaDAvafr

. LINDE (in ce localitate);

o Relevanfa Proiectului Pentru

Este foarte imPortant ca

vagi sau nefondate vor diminua

o Obiectivele trebuie sdfie:

. Specrfice - Pentru a evita i

. Mdsurabile - Pentru aPutea

numeric);

Adecvate - Problemelor qi

Realiste - realizabile qi in

Temporale- cu o Perioadl

Secliunea 2.7 Justrficarea proiect

Descriefi Problema Pe care

credibilitatea ;i calificirile
Descrie,ti problema sau necesltatea

r De ce ar trebui s[ atragem

o Prezenta{i date stattsfice

. Discutali tiPul Proiectului

. Argumentati relevanta

Secsunea 2-8 Potensialii benefic

Indicafi grupul fintn qi

a

I

a

tint[. Care este segmentul de P

anticipat de beneficiari direcfi qi i

Sec{iunea 2.9 Descrierea detal

tn aceastl sectiune a Fr

activitflfile sPecifice care vor fi r
Pentru fiecare activitate indicafi:

o Cum se varcalizaactivi

. De ce ali ales aceasti

e Cine va conduce activi

. Cine vor fi beneficiarii?
activititii?

. C0!i beneficiari vor fi i

o Cum veti recruta sau

activitate?

. Cend va avealoc acti

repetati?)

. De ce materiale aveli

e. obiectivele vor trebui mdsurate'

urm6toarele aspecte:

itate, regiune sau ralon.

le s[ fie realiste, nu doar impresionante' deoarece obiectivele

ilitatea intregului Proiect'

rpretlri greEite;

nisura qi evalua progresul (preferabil din punct de vedere

ui grupului de iniliatld;

itimp semnificative;

timp concretii pentru realizarea lor'

nroiect urmeazS si o abordeze' Menfionali. ' dcare solicitd finanlarea'grupului de rmltattv

ul

r ealizdrri acestui Proiect :

ie la problema pe care o descrieli? Filisuccint'

pentru abordarea Problemei'

pentru localitate, regiune sau raion'

i ai proiectului

le alegerii
care

a activitd{ilot

acestui grup; relevanfa proiectului.pentru grupul

; fi fipfitut in scirimbare? Estimali numlrul

d e apl i c ar e, pt ezentali mai multe detal ii de spre

n"rioitAtlt"' u, tttbui ia suqinl rcalizareaobiectivelor'

,l

itate?
,!

or fi aceqtia implicafi in elaborareq implementarea gi evaluarea

la mod direct inactivitate?

beneficiarii? Cum puteti maximiza participarea lor in

Cfitvadura?CarevafifrecvenlaactivitElii(odatlsauvafi

pentru a organiza activitztea''lMaterialele de suport vor fi
6



elaborate sau deja exist[? V trebui de adaptat aceste materiale la noua

Dac6 da, cum va fi realizat fapt?

populalie !int[?

fi rolul fiecdrei. Veli colabora cu alte

orgarrizaljI?

Activititile descrise trebuie sd

Secfiunea 2.10 Rezultutele ;i proiectului.

I in realizarea acestei activit6{i? Care va

in concordan{I cu bugetul.

Scri ef i rezultatele Prognozate
va schirnba concret in urma realizt

Durabilitate fine de

surselor alocate din exterior' Ideea

intreba "cum putem planifica conti

Urmdtoarele motive justificL ideea

Degi asigurarea continuitlfii act

fi problematic[, acest lucru este totuqt

poate ajuta. Unele strategii pentru

ln.ttoi"iitor pe ca(e le-afi putea expk

Ciutarea altor donatort
proiectul Ei care ar avea

mai concret, in mdrimi cantitative qi calitative' Ce se

proiectului?

it6fii:

oroiectului de a continua du@ expirarea finanlirii sau a

iabilitdlii proiectului ar putea plrea dificil[' ]!i fu13
proi"ttutui dacfl acesta nici mflcar nu a inceput?"

Secliunea 2.11 Informarea Ei imPl comunitdlii tn activ itatea pro iectului

Cine vor fi Partenerii
descrierea rolului acestora

locali in implementarea proiectului qi

Secliunea 2. I 2 Continuitatea ului

a

a

a

a

Asi gurarea ci benefi ciant continua si fie deservili;

Reasi gurarea donatorilor

Convingerea donatorului

Asigurarea c[ investilia
pierde.

investifia nu va fi Pierdut6;

ali planificat viitorul proiectului;

ui de iniliativ[ (directi sau indirecti) nu se va

lilor dup6 expirarea finanfdrii din partea donatorului poate

ibil. Elaborarea proiectului in mod corespunzitor din start

venitului oblinut la nivel local pentru acopenrea

li, nalionali gi internafionali care g pufea sustine

interes de lungn durati in succesul proiectului;

beneficiarilor in planificarea durabilitalii proiectului care ii

lntegrarea Proiectului in autoritililor publice locale sau acoperirea costurilor

inerenrc prin activititli de lectare defonduri;

Implicarea comunit5lii t

afec'teazl in mod direct.

Termenul limiti gi locul nerll

Grupurile de iniliativi ale

pot trimite formularul de

c.t.cahul@ gmail' com Prin Pogt6

se afl6 pe adresa: mun- Cahul, str

p8ni la data de

concurs. Pentru a evita asemenea

1imit6. in cazul exPedierii Prin dutu uufr coofirmati de qtampila poqtei'

inainte de a comPleta tarul de aplicare qi expedierea proiectului' citili cu atenlie

rerilor care au o idee de proiect p€ntru Programdl^de Grantun'

aplicare prin email ta . :tst:q1t%Yl.c,*
ru prin prezerltarcapersonali la sediul Centrul de Tineret care

prirp.":t"f Republiii, nr.35. Proiectele 1ry"i".3 
- fi pi"l-":g:

. Aplicaliile prezentate dup[ termenul limit6 nu vor intra in

,it*ili, ,* incurujl* sa depunefi aplicaflile inainte de termenul

iilor

7

Ghidul solicitantului de fi



in cazul Prezentdrii Personale

de aplicare trebuie exPediati

c.t.caliul@ gmail.com- Formularul

scoase din el. Vi atenlion6m ci
un fel pentru pierdereapaginilor sau ipsaacestora.

r expedierii prin pogt6, versiunea electronic[ a Formularul

iiiJotiu qi prin. email .lu^ Uislfu!@ro
,U.ri* ,uprut'saulegat astfel incAt paginile sa nu poatl fi

brii Consiti'tui Rai6nal Cahul nu vor fi responsabili in nici

Consiliul Raional Cahul nu i
Y5 rugam sd Pistrap Propna cople

de inifiativd.

IV. PROCEDURA DE EV LUARE, SELECTARE $I APROBARE A

PROIECTELOR

Comisia de evaluare roiectelor

Toate propunerile de

c[tre echipa Consiliului Raional

un grup de tineri, selectafi qi insl

a constitui, promova gi admini

ini,tiate qi imPlementate de cflfe i pentru dezvoltarea comunitililor locale'

Membrii Consiliului Raional ul. se bazeazi in activitatea sa pe o serie de principii:

. Responsabilitatea dezvol i qi adminisfilrii acestor activitili revine unui grup de

tineri selectafl qi Pregltifi ? acest scop;
prin Consiliul. Inifierea Ei Punerea ih

Raional Cahul, aPrlin in e

asum[ sarcina inapoierii sau copierii documentelor primite'

pt"i.tttfU, inclusiv varianta electronicl la liderul grupului

primitepffn6ladatalimit6vorfianalizateqievaluatede
oLfot*utadinspecial$tidetineret,vicepreqedinteqidintr-
, pe care ii uneEte un scop qi obiective comune, 9i anume de
'trlsparent un fond special destinat finan!6rii proiectelor

i/implementarea proiectelor ce sunt finanfate

usivitate tinerilor, fbri interventia adu[ilor;

siliul Raional Cahul, trebuie si fie intr-un cuantum suficient

benefice in societate dar qi de a dezvolta capacitatea tinerilor
o Sumele administrate de

pentru a determina rezul

de administrare-

Criterii de selectie

Procesul de selee(ie a Prcieetelor cuprinde trei etaPe:

1.

2.

3.

Presel ec{ia aPlica}iilor Pe criteriilor de eli gibilitate ;

Realizarea interviurilor cu

Selecfia final[ r ealizath P
icanlii ( in caz de necesitate);

criteriilor de seleclie.

Criterii de eligibilitate a

Sunt cel pufin trei tineri

Vflrsta tinerilor ce aParfin purilor de iniliativi este cuprins[ intre 14-30 ani qi sunt

din localitEfile raionului

Aplicafia a fost trimisi
nu vor fi accePtate);

Infcrmaliile din Proiect

nte de termenul fimite ( aplicafiile trimise dup[ data limiti

Proiectele care nu

respinse.

clare qi veridice.

cel pulin unul din criteriile expuse mai sus, vor fi

criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse in

I

L.

2.

3.

4.

Proiectele care intrunesc



Criteriile de seleclie care vor
proiecte sunt:

1. Fezabilitatea ideii de Proi
proiectului);

2.

3.

4.
5.

6.

Responsabilitatea sporiti a

Raportul cost-beneficii { c itatea bugetului);

Impactul (beneficiile Proi i pentru TINERII din comunitate);

Parteneriatele ( numlru] qi ul partenerilor atraqi);

Ori ginalitatea (creativitatea

Proiectele vor fi Punctate qi

gilsau asPectul inovator).

mijloacelor financiare disponibile i

Informarea solicita

Pe parcursul Procesului de

informalii.

Rezultatele selecfiei vor fi

Decizia de nefinanfare a

unicate prin telefon qi/sau poqta electronicI'

procesul de selecfie. Procesul de

fie scrise cu mare atenfie.
lie a proiectelor este unul competitiv. Proiectele trebuie sa

folosite pentru departajarea propunerilor de

(claritatea qi posibilitatea real[ de implementare a

nerilor implicali in Proiect;

finanfate in ordinea punctajului oblinut, p6n6 la epuizarea

cadrul Programului de Granturi la aceastl rund['

propuse de asemenea va fi anunfati, respectiv de

e considerl nedreptifit de rezultatele procesului de evaluare,

depus poate formula in scris o contestalie care va fi transmisS

lati in scris Ei va confine: datele de identificare ale

a Formularului de aplicare gi titlul proiectului; obiectul

membrii comisiei care nu se obli sE ofere motivele de neselectare a unor prolecte'

Alte detalii cu privire la I de proiecte dar qi despre Programul de Granturi, puteli

obtine de la coordonatorul ui:

Alexandru Popov - $eq
sts.cahul@. gaail.so{st

Tineret qi Sport, tel: 079140389 e-mail:

Nadej da Voloceai- director,
c.t.cahul@gmail.com

de Tineret Cahul,tel: 07 8142251 e-mail:

Contesta{ii

Solicitantul finan!5rii care

selectare qi aprobare a prciectului
spre solulionare la adresa Consili uinarooal Cahul: RepublicaMoldova mu* Cahul, str. Piafa

Independenlei,w.2

Contestatia urmeazi a fi
contestatarului; numlrul de inre

contesta{iei ; motivele; dovezile se intemeiazi, semnStura contestatarului; copia mesajului cu

privire la rezultatele etaPei de uare gi selecfe a proiectelor care face obiectul contestaliei.

Contestaliile se trimit Prin sau se depun direct la sediul consiliului Raional cahul,

adresa: mun. Cahul, str' Piala nfei,nr. 2.



V.

Procedura de contractare

Un acord de colaborare

aprobat, lista de rezultate qi cr

rolubotut devine obligatoriu din

Consiliul Raional Cahul qi gruPul

finanlare.

Prin semnarea acordului de

primi finanlarea qi se angajeazl
primeqte finanfare.

aj utorul reprezentantului Consiliul

slrvicii prevlzute in limita bug

efectueazl de citre Consiliul

livrate in termeni rezonabili benefi

Realizarea Proiectului

Pe parcursul realizirit

AGEMENTUL PROIECTELOR

va include propunerea de proiect finali aprobati' bugetul

rrul efectuiilii procurlrilor. Dupi semnare, acordul de

de vedere juridic intre

initiativ6 al tinerilor a cirui proiect a fost selectat prin

beneficiarul accepti termenii qi condifiile in care va

implementeze pe propria r6spundere proiectul pentru care

invitat s[ ssmneze acordul de

Responsabil de efectuarea c Ituielilor prev[zute in acordul de colaborare cu beneficiarul

finan{5rii este Consiliul Raional

Beneficiarul frnanfirii (

in cazul in care Proiectul a finan{at, solicitantul este

colaborare in doua exemPlare in in limbaromdnE.

Odati ca acordul de

prealabili in scris din partea Consil

Procedura de decontare

estesemnat,acestanupoatefimodificatfhr6aprobarea
Raional Cahul.

ui, beneficiarul este obligat si informeze consiliul Raional

r tout evenimentele importante, care pot influenla pozitiv
Cahul (prin telefon sau e-mail) d'

sau negativ realizarea proiectului'

Orice modificlri interveni in derularea unui Proiect in
argumentate ;i coordonate cu

raport cu Planul de activit[f
Serviciul Tineret qi SPort Ei

aprobat, trebuie si fie exPlicate

Centrul de Tineret Cahul.

obligatoriu sE fie consultate cu

inainte de a fi Printate sau difuzr

Grupurile de ini$ativfl ale

vor trebui si Prezinte, ln termen

Toate publicafiile (brcquri ghiduri, pliante,
brii Serviciul

Cerinte de ra

postere, arricole in presi) trebure in. mod

Tintttt gi Sport qi Centrul de Tineret Cahul

mai tirziu de ' rl narativ {ofertr informa,tii despre tealizatea proiectului) qi

; ;;tp* th"bui"lil. inireprinse din .alte surse in :i131raportul financiar (oferi i
proiectului). ImPreun[ cu :

promolional e rcatuats Pe Parcl

rilor beneficiare ale Programului de Granturi pentru Tinert

15 zllecalendaristice de la data incheierii proiectului, {aI nu

le se va prezenta: c6te un exemplar al tuturor materialelor

desfEqurlrii proiectului; copii ale actelor dll lt:16 referitoare

la proiect; liste ale Parttc i" -rft*i cu datele lor de c-ontacq inregistr6ri video qi audio;



fotografii care si ateste desfbqut

gruputul de iniliativa al tinerilor,
Acordul de colaborare incl

rapoartele trebuie s[ fie prezentate

loiale de tineret care caqtigl fi
instrucliuni comPlete desPre de raportare.

acfiunilor descrise in proiect' Liderul, dupil caz' mentorul

responsabildirectde raporiare pentruproi""t -, -^ rF^^+^
le cerinlete de raportare penlru. fiegare proiect' T91.p

limba ro*aoA. Grupurile deiniliativ* ale tinerilor/consiliile

ptoit*t"fot, vor primi modele ale rapoartelor qi

5.5 Date de contact:

MD-3909, RePublica Moldova
mun Cahul, str. Piala

Consiliul Raional

Telefon: +373 791,40389

Nr. EtaPa

L Primirea aPlicafilor

2 Procesul de selectare

Interviwi cu aPlicanlii

Anuntarea Proiectelor

Semnarea Acordurilor

Implementarea qi

proiectelor

8 $edinfadecoordonare/
intermediarl

9

10

Raportarea narativi qi

Email : sts. cahul@email. com

c.t.cahul@grnail.oom

VI. CALEND UL CONCURSULUI DE FINANTARE

Perioada

3

4

6

7

eclie)

ectate

colaborare

Gala Iniliativelor de Ti

V[mulfumim Pentru manifestat pentru acest program Ei v[ urdm mult succes!

LL



Nr. dosar:

VII. ANEXE

Mun. Cahul, str. Piala Independelei, 2

Telefon: +3737914038

"*:'1,ffi
Data evaludrii:

Punctaj acumulat:

completeazd de membrii comisiei!

GRAF{TURI PENTRU TINERI

12), inclusiv Tabelul bugetului $i descriert" ry?:tol1'"ottfot*instrucliunilor,nuvorfiluateinconsiderare'

Acesstd rubricd

PROGRAMUL

DE APLICARE

citili cu atenlie de e*mptdare a Formularului de aplicate

prin

posti sau prezentat rytto11l, q"tt-T,:
Formularul de aPlicare Poate fi prin email la

Cahul,po$ti sau_ prezentat personal (rnu-ur t;As'rP.t*r vrr6lr,*r? t 
" 

u;r"ru, ;;. Cahut, str.piafa Independenlei, 2^lu
;;ffitif,;U sediul 

'Consiliul Raional Cahul c.ate.:: afl[ p

-^. +A-oi,. z{p. . pentru detalii "* 
p"i*ti 

"ontacta 
la numerele de telefon 079140389-

;;i',er;;-0"'- ..- .Pentrudetalii
Alexandru | 079142251 - Nadejda'

structura qi s6 includl informalia solicitatE mai jos'
Formularul de apliCare trebuie s6 respecte strufiura $1 sa uluru(ria ffut,fr[s]rs

-'l onceqci nrrmerotare si denumirif Formularul compietat nu trebuie s[ depaqeasc[ limita d: 
1-0folosind aceeaqi numerotare gi denumirt

paglni (utilizdnd fontul Times New R

hoi*.rtarete de aplicare care nu vor fi cc

I. GRUP DE INTTIATWA

1.1. Numele lui de initiativ[:

Liderul ului de ini te fi cu vArsta iolfel4:!! 34D

Mentorul gruPului de inifiativl (

sub 18 ani

cazul in care membrii grupului de ini{iativi sunt



Membrii grupului de ini{iativi (cel n 3 persoane):

ir-cazde necesitate mai adluga{i



(Prezentafi pe scurt, cel mult 20 de rdndun

Unde vi desfr$urafi de regulE activitltile?

I)escrierea grupului de ini{iativl

2.7. T'acilizarre Proiectului
(indicafi zona geografi c5, denumirea

grupul de inifiativ[: Cflnd a fost creat?

acum ca

ii sau a localitagii din cadrul municipiului, in care se vor

Ir. rlEscRrERSA $r ARG AREA PROIECTULUI

2.1 Titlul lui (titlul trebuie sl descriptiv

nta activitdtile gi in care aceste ivititi vor avea un impact):

Alte contribu-tiiSuma solicitati de la Consiliul
Raional Cahut {cel mult l0

{X}0lei)

L4



Ilata incheierii
proiectului

(nu mai tArziu de

Data inceperii

proiectului

(numai deweme de

Perioada de desflgurare a proiectu

Scopul proiectului

(reprezinti rezultatul final p care il

Obiectivele proiectului
trebuie s[ fie realiste, realizabile, adecvate,

Justificarea proiectului
(descrieli clar problema pe care acest urmeaz[ si o abordeze $i necesitatea realizirii

acestui proiect):

Potenf ialii beneliciari (gruPul ) ai proiectului
(Indicafi gupul lintn qi motivele
este segmentul de populafie care va fi
direcgi qi indirecli. ):

i acestui grup; relevanla proiectului pentru grupul fint5. Care

rplicat in schimbare? Estimafi numirul anticipat de beneficiari

15



Descrierea detaliati a activitifilor
(Prezentali planul cu activiti$ile cu

resurse vor fi vlllizate, cine vor fi
{inti qi cum va fi implicat. Activitiifile se frebuie sd fie in concordan{i cu bugetul):

Rezultatele aqtePtate
(Rezultatele se descriu c6t mai concret marimi cantitative qi calitative; ce rezultate se aqteapti dupS

i? Ce se va concret in urma realiz[rii Proi

Informarea qi imPlicarea comun {ii in activitl{ile Proiectului
activitilile qi rezultatele
Descrie{i modalitatea de

(Cum veli informa cet5fenii, benefi ii qi a[i actori sociali desPre

ii despre: timpul, locul Ei metodologia de desfbqurare, ce

responsabile, partenerii ;i rolul acestora, care va fi grupul

proiectului? Descriefi activitifile plani

imolicare a membrilor comunititii'):
pentru promovarea Proiecfului'

Continuitatea Proiectului
(Se va explica cum se va dezvolta proi dupl terminarea finanfarii. Din contul ciror resurse se

preconizeazl a menfine qi a extinde real ile proiectului dat?):

15



In. BUGE

Bugetul detaliat al Proiectului

adeugate sau qterse r0nduri)

Suma solicitati de la Consiliul Raional

(Toate cheltuielile trebuie calculate qi pt

prezentate ca exemple,jn..cw de necesi

ntateinleimoldoveneqti.Subcapitoleledecheltuielisunt
,-u."rt.u pot fi modificate, iar in tabelul bugetului pot fi

PROMCTULUI

ii si a aParataiului,or, amenai ar e qlql tL sr endg

TOTAL CHELTUMLI PENTRU

ORGANIZAMAEW

omob il, autobuz ; combust ib il, etc')

TOTAL CIIELTUIELI DE I}

L7



cheltuieli de editare ;i multiplicare

pl iante, postere, tr icauri promo{ional e, etc. )

3. Consumabile, materiale

(rechizite de biror+ bragur

EDITARE $I
TOTAL CONSUMABILE, MATERIA
PROMOTIONALE, CHELTUIELI I}
MULTIPLICARE:

, boxd, mas[" dulaP, bInci, etc-)

TOTAL ECIIIPAMENTE $T M



Bugetul narativ al Pro

(Prezentafi o descriere deta

cheltuieli trebuie sd fie justi
rezonabil al costului gi

iatil abugetului. Fiecare linie de buget qi subcapitol de

icate in dlscrierea bugetului in ceea ce priveqte caracterul

19


