
  

 

TERMENI DE REFERINŢĂ  

Concurs de mini-granturi pentru comunitățile din raioanele Călărași și Orhei privind susținerea unor 

activități din cadrul strategiilor raionale de incluziune socială prin prisma Convenței ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități 

 În scopul susținerii unor activități din cadrul strategiilor de incluziune socială elaborate prin prisma 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități,în raioanele Călărași și Orhei, Keystone 

Moldova anunță un concurs de mini-granturi . Concursul dat are loc în cadrul Proiectului „Convenția ONU 

garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilități” susținut financiar de Fundația Soros- Moldova. 

I. Informaţie generală  

Procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale presupune dezvoltarea unui cadru legal 
normativ care ar contribui la asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, atît şi dezvoltarea unor 
servicii de asistenţă socială în funcţie de nevoile persoanelor cu dizabilităţi, ţinând cont şi de Convenţia 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de Republica Moldova în 2010. Politicile de 
incluziune socială promovate de KHSIMA în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei vor fi 
funcţionale doar dacă vor fi susţinute de activităţi de implementare a Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi de către Administraţiile Publice Locale de nivelul I şi II şi implementarea Legii 
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În acest context, Keystone Moldova a obţinut de la 
Fundaţia Soros-Moldova un grant pentru implementarea în perioada iulie 2012 - iulie 2013 a proiectului 
„Convenţia ONU garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilităţi”. Scopul proiectului este 
prevenirea fenomenului de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi şi promovarea Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul proiectului a fost acordată asistenţă tehnică Administrației 
Publice Locale  din  raioanele Călăraşi şi Orhei  în vederea elaborării Strategiei de incluziune socială la nivel 
de raion prin prisma Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  Pentru ca comunitățile 
raioanelor să poată face cunoștință cu prevederile strategiilor ele au fost plasate pe paginile web ale  
Consiliilor Raionale  Călărași și Orhei.  În acest context  pentru a motiva inițierea anumitor acțiuni din cadrul 
strategiilor elaborate,în cadrul proiectului dat , la nivel de fiecare raion este anunțat  un concurs de granturi 
pentru comunităţile din raion. În rezultatul concursului vor fi selectate câte două propuneri de proiect din 
fiecare raion care vor fi susţinute financiar.  

II.  Scopul acestui program de granturi : 

Prevenirea fenomenului discriminării persoanelor cu dizabilități prin  promovarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 



 

III. În cadrul competiției urmează a fi finanțate solicitările care: 

 

 Vor  transpune în practică  una sau mai multe activități prevăzute în cadrul Planului de acțiuni din 

strategiile raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilitați. 

 Vor avea ca scop alte activități relevante incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, care 

corespund principiilor și prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 

IV. Eligibile de a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt: 

 

  Organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica   Moldova, care      

sunt active în promovarea incluziunii sociale , direcţiile şcolilor, prestatori de servicii sociale, 

reprezentanţii administraţiilor publice locale etc. 

 Se încurajează formarea de parteneriate dintre organizaţia aplicantă şi alte organizaţii   

neguvernamentale, APL ,direcţiile şcolilor, prestatori de servicii sociale  ,precum şi alţi actori din 

societate interesaţi de promovarea principiilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități. În cazul formării unui parteneriat, vor fi clar indicate activităţile şi responsabilităţile 

asumate de către partener/parteneri în cadrul proiectului.  

V.      Cererea de finanţare va include: 

 Formalarul de aplicare (Anexa1) 

 Bugetul proiectului (Anexa 2) 

 CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului şi a experţilor 

nominalizaţi în cererea de finanţare; 

 Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei; (daca se aplică) 

 Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar) 

 Alte materiale pe care le consideraţi necesare. 

 Acordul de parteneriat (daca se aplică) 

 

VI. Mărimea maximă a grantului este de 1000,00 dolari S.U.A. 

  

VII. Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare: 

 Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi; 

 Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul 

promovării drepturilor omului sau lucrului cu grupuri vulnerabile; 

 Resurse umane suficiente şi competente pentru implementarea proiectului; 

 Conţinutul cererii de finanţare 

 Corelarea bugetului propus cu activitatile planificate 

 Analiza riguroasă a problemei, cauzelor şi efectelor; 

 Rezultate clare şi realiste; 

 Impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului. 

 

 



 

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședinţa Comisiei de selectare. Decizia privind acordarea 

finanţării va fi luată până la 7 iunie  2013. 

 Dosarul complet, va fi prezentat, nu mai târziu  de 2 iunie   2013, ora 16.00 la adresa: Keystone Human 

Services International Moldova Association str. Sfântul Gheorghe,20 ,MD 2001, Chişinău, Moldova , 

Proiectul”Convenția ONU garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilități” , sau  pot fi 

remise şi în formă electronică,(documentele originale scanate) la adresa de  e-mail: 

khsima@keystonehumanservices.org. 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se 

restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio. 

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul:  022 929198 , sau GSM - 069334337 . 

Persoana de contact Ludmila Revenco 
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