


                                                                                               Anexă la hotărîrea Colegiului  
                                                                                                        nr.1.1. din 25 noiembrie 2015 
 

REGULAMENT 
CU PRIVIRE LA MODUL DE FINANŢARE 

A PROIECTELOR DE TINERET  
SUPLIMENTAR PROGRAMULUI DE GRANTURI 

              
                                                                                                                                      

I. Dispoziţii Generale 
 

Regulamentul privind modul de finanţare a proiectelor de tineret suplimentar Programului 
de Granturi este elaborat în concordanţă cu Legea nr. 279-XVI din 11.02.1999 ,,Cu privire 
la tineret” şi Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 ,,Privind aprobarea unor măsuri 
de susţinere a activităţilor pentru tineret”. 
  
În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele noţiuni: 
  
solicitant - organizaţie neguvernamentală sau neformală de tineret, care solicită 
susţinerea financiară pentru implementarea unor programe şi/sau proiecte destinate 
îmbunătăţirii condiţiilor sociale ale tinerilor şi dezvoltării iniţiativelor acestora; 
proiect de tineret - cursuri de instruire, forumuri, congrese, conferinţe, schimburi de 
experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri 
oficiale, seminare, concursuri, emisiuni radio şi tv şi alte acţiuni similare consacrate 
problemelor tineretului; 
beneficiari - tinerii cărora le sunt adresate proiectele de tineret; 
organizaţie neguvernamentală de tineret - organizaţie necomercială, în care tinerii 
constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar 
scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi 
integrarea lor în viaţa publică. 
  
1. Prezentul regulament stabileşte mecanismul de solicitare şi oferire a suportului 
financiar din partea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru proiectele de tineret, 
care nu sînt finanţate conform Metodologiei Programului de Granturi, aprobat prin 
Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 656 din 17.10.2011. 

 
2. Beneficiari a suportului financiar în afara programului de granturi sunt următoarele 
structuri: instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau neformale de tineret, 
cu condiţia că aceaştea întrunesc criteriile din prezentul regulament. 

                                                                                                   
             II.  Principiile de acordare a finanţării şi domeniile de aplicare 



3. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare suplimentare celor 
din cadrul Programului de Granturi: 

a) imposibilitatea de a fi finanţat prin programul de granturi - se prezumă că 
proiectele înaintate nu se încadrează în metodologia programului de granturi şi nu pot 
fi finanţate prin acesta; 

b) co-participarea - Ministerului Tineretului şi Sportului este co-partener minoritar 
în cadrul proiectului de tineret; 

c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor persoanelor interesate a informaţiei 
referitor la modul în care sunt alocaţi banii; 

 d) nepredictibilitatea - imposibilitatea planificării proiectelor cu cel puţin 10 luni; 
e) ciclitatea - se vor susţine proiectele de tineret de importanţă naţională şi care se 

repetă de la an la an, au continuitate. 
  
4. Se vor finanţa proiectele care se încadrează în domeniul de activitate al Ministerului 
Tineretului şi Sportului, acoperă una din necesităţile tinerilor şi se regăseşte în actele 
normative din domeniul de tineret (Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 ,,Cu 
privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a 
Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, Legea nr.279-XVI din 11.02.1999 cu 
privire la tineret etc.). 
  
5. Tipurile de proiecte care vor fi finanţate sunt: 

a) proiectele de tineret care au o contribuţie semnificativă din partea altor 
finanţatori sau a aplicantului; contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului nu va 
depăşi 40% din valoarea proiectului; 

b) proiectele de tineret care au o perioadă de implementare care nu depăşeşte 
termenul de un an şi/sau au un caracter ciclic: Gala Tineretului, Festivalul 
Voluntarilor, Ziua Internaţioanlă a Tinerilor, Ziua Naţională a Tinerilor, Ziua 
Internaţională a Studentului, Festivalul de Teatru Social. Proiectele suplimentare la 
acest punct pot fi introduse doar după o decizie a Colegiului Ministerului Tineretului 
și Sportului; 

c) vizitele internaţionale care sunt parte a unor proiecte care sunt din domeniul de 
tineret şi care nu depăşesc bugetul de 30000 MDL per vizită;    

d) premiile din domeniul de tineret care nu depăşesc valoarea de 2000 MDL per 
persoană şi se oferă maxim la 10 tineri. 

  
III. Procedura de solicitare a finanţării 

 
6. Toate solicitările de suport financiar vor fi examinate de către o comisie specială, 
creată din 4 reprezentanţi ai ministerului si 3 reprezentanţi ai societăţii civile. Comisia 
va lua decizii cu votul majoritar al membrilor. 



  
7. Comisia se va întruni lunar şi va evalua toate solicitările, iar în termen de 3 zile de 
la data şedinţei va publica decizia referitoare la finanţare pe site-ul Ministerului 
Tineretului şi Sportului. Comisia are dreptul să ceară informaţii suplimentare de la 
solicitant sau să convoace solicitantul într-o şedinţă separată în care să i se ceară 
informaţiile suplimentare. 
  
8. Etapele de solicitare şi oferire a finanţării: 
 

a) solicitantul va înregistra un demers la Ministerul Tineretului şi Sportului la 
care va ataşa nota informativă referitoare la proiectul de tineret. Aceasta va include în 
mod obligatoriu: tipul de proiect menţionat la punctul 5. (dacă proiectul nu se 
încadrează în cele menţionate la punctul 5, atunci se va scrie motivul din care nu s-a 
aplicat la Programul de Granturi), scopul proiectului, obiectivele proiectului, acţiunile 
proiectului, numărul de beneficiari, bugetul detaliat al proiectului, bugetul solicitat din 
partea Ministerului Tineretului şi Sportului, scrisorile de cofinanţare şi alte 
date/documente relevante care să ajute comisiei în luarea deciziei. Solicitantul va 
depune demersul nu mai tîrziu de data de 15 a fiecărei luni; 

b) comisia se va întruni, nu mai tîrziu de data de 25 a fiecărei luni, cînd va 
analiza toate demersurile parvenite; în cazul în care comisia solicită documente şi 
infromaţii suplimentare, aplicantul le va prezenta în termen de maxim 5 zile, iar 
comisia se va pronunţa în următoarele 3 zile de la primirea documentelor 
suplimentare; 

c) comisia, în decurs de 3 zile de la data şedinţei comisiei, va publica şi oferi un 
răspuns tuturor solicitărilor; 

d) în cazul în care sunt obiecţii referitoare la decizia comisiei, solicitantul va 
putea cere o explicaţie în termen de 3 zile, iar Comisia va oferi un răspuns în termenii 
stabiliţi de legislaţia în vigoare; 

e) în cazul în care cererea solicitantului a fost aprobată, acesta va urma toate 
procedurile legale pentru a primi suportul financiar solicitat. 
  
9. Premiile de tineret se vor transfera pe cardul bancar al beneficiarului sau pe cardul 
bancar al tutorelui. În caz de imposibilitate de a obţine un card bancar, solicitantul 
împreună cu beneficiarul premiului vor scrie o notă explicativă către conducerea 
Ministerului Tineretului şi Sportului în care vor explica motivele. 
 
 10. Încheierea contractului de finanţare: 
 

a) Finanţările se acordă pe bază de contracte încheiate cu solicitantul, în condiţiile 
legii; 



b) Contractul se încheie între autoritatea publică şi solicitantul selecţionat, în termen 
de maximum 15 de zile, de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a ofertelor în 
presa locală sau pe site-ul autorităţii publice; 

c) La contract se vor anexa nota informativă referitor la proiect prezentată de 
solicitant. 

IV. Procedura de raportare şi control 
 

11. Pe parcursul derulării contractului de finanţare, solicitanţii care au primit finanţare au 
obligaţia să prezinte următoarele raportări: 
 

a) Raportări intermediare – pentru proiectele în care cheltuielile se efectuează pe o 
perioadă mai lungă de 3 luni. În acest caz se va prezenta un raport intermediar la mijloc de 
termen de implementare; 

b) Raportarea finală – pentru proiectele care au o perioadă de implementare mai 
mică de 3 luni şi un raport final pentru proiectele care au o perioadă de implementare mai 
lungă de 3 luni. 
 
12. Rapoartele se vor prezenta în formă liberă şi vor include: descrierea narativă a 
activităţilor realizate cu prezentarea, după caz, de fotografii, imagini video, fişe de 
înregistrări şi alte documente care confirmă realizarea activităţii. În caz de necesitate, 
Ministerul Tineretului şi Sportului poate solicita documente suplimintare celor prezentate. 
 
13. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: 

a) Raport narativ despre cheltuielile efectuate; 
b) Originalele şi copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, 

factură de expediţie, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.), pe care se 
aplică ştampila beneficiarului de program/proiect; 

c) Copiile şi originalul contractele de achiziţii şi darea de seamă, încheiate între părţi 
în conformitate cu Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007  ,,Privind achiziţiile publice”; 

d) Alte documente justificative (la solicitare). 
 
14. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării 
acţiunii. 
 
15. Ministerul Tineretului și Sportului va stabili duratele contractelor de finanţare astfel 
încît să asigure derularea procedeului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei 
tranşe în anul calendaristic în care sa acordat finanţarea. 
 
16. Ministerul Tineretului şi Sportului îşi rezervă dreptul de a face verificări, atît în 
perioada contractului de finanţare, cît şi ulterior validării raportului final. 



 
17. Sancţiuni 
 

a) Contractele de finanţare pot fi reziliate pe deplin drept, fără a fi necesară 
intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 
notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la 
data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor 
obligaţii contractual; 

b) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, 
beneficiarul finantării este obligat in termen de 15 zile să returneze executorului principal 
de buget sumele primite. 

 
 V.         Dispoziţii finale 

                                                                                                                                                                   
18.  Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt prevăzute în Hotărîrea Guvernului 
nr.1213 din 27.12.2010 ,,Privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru 
tineret”, Hotărîrea  Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 ,,Despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, 
simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la  
bugetul de stat”, cît şi în  alte acte şi documente oficiale. 
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