
                                                                
 
 
 
Eveniment: Sesiune de întrebări și răspunsuri Apel pentru propuneri de proiecte – Proiectul EVA  
Locația: Online (zoom link: https://unicef.zoom.us/j/97440614251 )   
Data și timpul: 17 iulie 2020, 11:00 – 13:00   
 

Sesiunea Întrebări și Răspunsuri  
 

Întrebările participanților  Răspunsuri din partea UNICEF  

1. În eventualitatea obținerii grantului de 

către noi, putem contracta pentru sarcini 

specifice de consultanță și formare 

organizații din alte țări, de exemplu România, 

care au expertiză vastă în domeniul abordat? 

Subcontractarea unor organizații, inclusiv 

internaționale este posibilă, totuși UNICEF va 

necesita explicații detaliate despre necesitatea 

contractării unor organizații din alte țări. Se 

presupune că OSC selectate pentru 

implementarea activităților au experiența și 

expertiza necesară implementării activităților 

propuse. 
 

Pe de altă parte, contractarea experților 

naționali/internaționali pentru realizarea 

anumitor exerciții, activități este posibilă. 

2. Care este suma minimă și maximă pentru 

o aplicație? Este obligatoriu să avem 

parteneri locali pentru acest proiect? Există 

deja niște indicatori ai proiectului, sau fiecare 

aplicant își stabilește propriii indicatori? 

• Nu este stabilită o sumă minimă și 

maximă. Sumele se vor aloca în dependență de 

activitate, aria de acoperire, durata 

implementării, etc. Suma totală pentru acest 

Apel este 520,000 EUR 

• Nu este obligatoriu ca OSC să aibă 

parteneri locali, pot aplica OSC internaționale, 

naționale și locale. Parteneriatele vor fi 

individuale.  

• Există deja câțiva indicatori de proiect 

stabiliți, dar e bine să propună și OSC indicatori 

proprii pe activitățile specifice. 

3. Există clarificări suplimentare cu privire la 

implementare? De exemplu, cât de realiste 

vor fi considerate activitățile locale? 

• Toate activitățile se vor desfășura la nivel 

local. Activitățile vor fi coordonate cu 

UNICEF, UNW și EUD și vor fi desfășurate 

în cooperare cu administrațiile publice locale 

din raioanele Cahul și Ungheni. 

• Propunerile de proiecte trebuie să ia în 

considerare restricțiile și limitările impuse de 

pandemia de COVID-19. 

4. Vor avea OSC-urile partenere buget 

separat pentru activitatea acoperită (ce 

implică administrarea banilor și raportare) 

OSC trebuie sa prezinte bugetul pentru 

activitățile planificate, cu toate costurile incluse 

https://unicef.zoom.us/j/97440614251


                                                                
 

sau administrarea întregului grant se va face 

de CSO selectat? 

și salariile personalului CSO implicat în 

implementare.  
5. Se planifică extinderea termenului de 

aplicare pentru propuneri? 
  

Nu este planificată o extindere a perioadei de 

aplicare. Totuși, aceasta poate avea loc în caz 

excepțional daca nu vor fi suficiente propuneri 

până la data limită, pentru unul sau mai multe 

domenii de intervenție. În caz de necesitate 

pentru mai multe informații, vă rugăm să ne 

contactați. 

6. E necesar să fie incluse în propunere 

activități în ambele raioane? 

Propunerile de proiect vor cuprinde activități în 

toate cele 12 localități, din ambele raioane. Este 

încurajată acoperirea unui număr mai mare de 

localități. 

7. În prezentare a fost menționată cota 0 de 

impozitare a salariilor. Scutirea în baza 

acordului menționat se refera doar la scutirea 

de impozit personal pe venit, nu și la 22,5% 

pe care le achită OSC? 

Proiectul EVA este inclus în Hotărârea de 

Guvern nr. 246/2010 și este scutit de plata TVA.  

Scutirea de impozit pe venit se referă doar la 

impozitul pe venit personal și nu include taxele 

achitate de OSC în calitate de angajator. 

 

8. OSC vor primi prezentarea de la sesiunea 

de astăzi? 

Da, prezentarea va fi expediată tuturor 

participanților. 

9. Din câte am înțeles, fiecare OSC poate 

depune o singură aplicație de proiect. Este 

posibil ca propunerea de proiect să reflecte 

mai multe rezultate din cele menționate? 

În Apelul de propuneri de proiect lansat de 

UNICEF sunt 4 rezultate specifice. Fiecare OSC 

va depune o singură propunere de proiect, însă 

poate propune intervenții la unul sau mai 

multe rezultate specifice. 

10. În condițiile în care OSC trebuie să 

atingă cota de 22,5% impozite achitate 

statului, și pe fundalul pandemiei, partea 

operațională include trecerea la activități  

online, bugetele au fost scăzute. UNICEF 

poate modifica proporția bugetară? 

Raportul cheltuielilor de gestionare a proiectului 

trebuie să fie co-raportat la activitățile 

proiectului. Respectiv, maxim 25% din costurile 

proiectului pot fi costuri de gestionare a 

acestuia. 

La moment, nu pot fi modificate procedurile 

UNICEF stabilite la nivel global. UNICEF 

încurajează aplicațiile care vor acoperi mai 

multe localități, mai multe activități pentru a 

avea o propunere de proiect care să permită un 

coraport echilibrat dintre costurile de gestionare 

a proiectului și cele de realizare a activităților. 

11. E posibilă aplicarea în limba română?  Aplicațiile trebuie transmise în limba engleză. 

Comentarii 
  



                                                                
 

• În implementarea activităților va fi considerată situația pandemică creată de COVID – 

19. 

• UN Women Moldova a lansat un Apel similar lansat pentru proiectul EVA. OSC sunt 

încurajate să participe la ambele Apeluri de propuneri de proiecte, considerând 

cerințele specifice pentru aplicații ale UNICEF și UN Women.   

 

  
 


