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Întrebări și Răspunsuri 

  

 

Sesiunea de informare privind Apelul de selectare a Partenerilor de 

Implementare de către Fondul Națiunilor Unite în Moldova  

 
Data: 17 martie 2020, ora 11.00  

On line conexiune - https://zoom.us/j/998529946 

Durata: 11.00 - 12:45  

 

Referințe: Lansarea Apelului UNFPA pentru Partenerii de Implementare, Programul de țară 

UNFPA 2018-2022 pentru Republica Moldova (UNFPA Call for Implementing Partners, 

UNFPA 2018-2022 Country Programme for the Republic of Moldova). 

 

Apelul de propuneri și formularul de aplicare poate fi accessat la acest link:  
https://moldova.unfpa.org/en/submission/unfpa-looking-implementing-partners-youth-development-

programmes?fbclid=IwAR0crsGzdAtT_5aC5JaPTG-dtB4hHwlwUw-xUhHYxZ6f3zKv4kO1QG2WxeA  

 

Întrebarea 1. Cu referire la documentele solicitate  (pnc.2.1 din Invitation for Proposal) este 

menționat și Raportul de Audit al Organizației care trebuie prezentat împreună cu alte acte, în 

caz ca organizația nu avut un audit și respectiv nu dispune de un Raport de audit, ar constitui 

aceasta o premisă pentru a fi descalificată din concurs? 

 

Răspuns 1. Dacă organizația aplicantă nu are raport de audit din varii motive, aceasta trebuie să 

explice în aplicație motivul. Lipsa raportului de audit nu este motiv de descalificare a organizației 

aplicante.  

 

 

Întrebarea 2.La fel este solicitat prezentarea Raportului anual de activitate a Organizației 

(pnc.2.1 din Invitation for Proposal), în caz că ONG-ul aplicant este parte a unui ONG 

internațional care are filiale în diverse țări și în acest caz se elaborează un Raport General de 

Activitate care înglobează activitățile tuturor organizațiilor inclusiv raportul financiar. Este 

permisă prezentarea acestui Raport? 

 

Răspuns 2. În acest caz aplicantul va explica lipsa modelului de raport narativ, solicitat de către 

UNFPA și va prezenta Raportul de care dispune, oferind ghidări clare (pagina, capitolul care se referă 

la activitatea filalelei / reprezentanței din R. Modlova) unde sunt reflectate detalii privind activitatea 

organizației aplicante.  

  

 

Întrebarea 3. Câte organizații vor fi selectate de către UNFPA în cadrul acestui apel și care este 

bugetul oferit de către UNFPA pentru rezultatele menționate? 
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Răspuns 3.  

 Numărul organizațiilor care vor fi selectate nu este unul prestabilit și nu este legat în mod 

direct de fiecare rezultat în parte. Astfel, este posibilă selectarea câtorva organizații pentru 

implementarea aceluiași rezultat, dacă acestea au experiență și au descris strategi / intervenții  

eficiente privind atingerea rezultatului/lor.  

 Conform modalității de operare, anual între UNFPA și organizația parteneră (Implementing 

Partner) se va agrea un plan de lucru și bugetul necesar pentru implementarea acestuia. 

Bugetul care se agreează între UNFPA și Partenerul de Implementare poate include atât 

resurse financiare ale UNFPA, cât și resurse financiare mobilizate de UNFPA de la alți 

donatori, de aceea poate varia.  

 

Întrebarea 4.Care este perioada(luna) când se prevede începerea implementării activităților în 

anul 2020? 

Răspuns 4.  

 Nu este o perioadă fixată pentru începerea implementării activităților în 2020, deoarece după 

finisarea procesului de selecție (10 aprilie 2020) va urma etapa de înregistrare a partenerilor 

de implementare, planificare și definitivare a planului de lucru cu organizațiile selectate. 

Aceasta ar putea dura 1 – 2 luni, mai ales în condițiile actuale a regimului de lucru din cauza 

COVID-19 (tentativ ar fi luna iunie 2020); 

 Perioada pentru care se depun aplicațiile este 2020 – 2022 (perioada care este corelată și cu 

Programul de Țară al UNFPA în Republica Moldova pentru perioada 2018-2022) 

Întrebarea 5.  În ce măsură se încurajează co-finanțarea unui program deja existent, pe 

domeniul tineret, de exemplu? Va servi aceasta un criteriu suplimentar pentru aplicant ca să fie 

selectat?  

Răspuns 5.  

 Este binevenită existența programelor care corespund cu prioritățile Programului de Țară al 

UNFPA în Republica Moldova și cu prioritățile listate în anunț, ceea ce poate contribui la 

atingerea rezultatelor scontate și la un impact mai mare. Implementarea programelor similare 

de către aplicant va fi dovada experienței pe care o posedă organizația. Cu toate acestea, în 

criteriile de selectare nu este menționat expres că existența co-finanțării din partea 

organizației aplicante va spori șansele acesteia de a fi selectată. Evaluarea se va face în baza 

criteriilor publicate în anunț.  

Întrebarea 6.  Aplicația ONG-ului poate să includă unul sau mai multe rezultate din cadrul celor 

două arii de prioritate menționate în apel (Priority area I: Life skills of young people & Priority 

area II: Youth Participation)? 

Răspuns 6.  

 Organizația poate aplica la una sau ambele priorități, și la unul sau mai  multe rezultate în 

cadrul fiecărei priorități. Dacă organizația aplică pentru ambele priorități (selectând unul sau 

mai multe rezultate în fiecare prioritate), organizația va depune 2 aplicații diferite, pe fiecare 

prioritate separat.  


