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Titlul apelului: Schema de sprijin pe tara – Moldova 2013

Programe: Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului si Instrumentul European pentru
Vecinatate si Parteneriat

Referinta: EuropeAid/134425/L/ACT/MD

Domenii: afaceri sociale, gestiune publica, educatie si formare, servicii, informare, drepturile omului, cooperare si
dezvoltare, umanitar, etc.

Buget/Suma acordata pe
proiect

Data de depunere Eligibilitate Tari/Regiuni

1 450 000 € ; se acorda
între 200.000 si 300.000
€/proiect si între 50% si
90% cofinantare.

20 septembrie
2013 (orele 17.00,

ora locala)

organizatii ale societatii civile, inclusiv
ONG-uri si fundatii independente
politic, organizatii comunitare si
agentii non-profit ale sectorului privat,
institutii si organizatii, precum si retele
ale acestora, la nivel local, national,
regional si international, etc.

state membre UE, Moldova,
tarile Spatiului Economic

European, Serbia, Kosovo,
Macedonia, Bosnia si

Hertegovina, Muntenegru,
Albania si Turcia

Obiectivul principal al celor doua programe este de a contribui la dezvoltarea si consolidarea
democratiei si a statului de drept ca si a respectului drepturilor omului si drepturilor fundamentale.
Actuala cerere are ca scop consolidarea si supravegherea respectului si protectiei drepturilor
omului si lupta împotriva discriminarii celor mai vulnerabile grupuri din Republica Moldova.

◘ consolidarea rolului organizatiilor societatii civile în promovarea participarii celor mai vulnerabile 
grupuri în procesul de dezvoltare nationala în Republica Moldova si actiuni de sprijinire a actorilor
implicati în lupta împotriva torturii;
◘ consolidarea capacitatii celor mai vulnerabile grupuri, facilitarea dialogului si participarea în 
procesul de dezvoltare a tarii;
◘ elaborarea si difuzarea de informatii, facilitarea participarii egale si a îmbunatatii relatiilor dintre 
si în rândul grupurilor vulnerabile si societate în general.

◘ activitati de comunicare publica si educatie; 
◘ sensibilizare si instruire a actorilor statali relevanti (judecatori, procurori, politie, penitenciare si 
institutiile psihiatrice, autoritati locale, asistenti sociali), cu privire la diferitele forme de încalcare a
drepturilor omului;
◘ campanii de informare bazate pe exemple; 
◘ activitati de consolidare a platformele existente care lupta împotriva anti-discriminarii; 
◘ activitati care implica comunitatile Roma; 
◘ activitati de consolidare a mecanismelor de consultare între societatea civila si institutii publice 
locale si nationale, cum ar fi organizarea de dialoguri multipartite pe teme legate de grupurile
vulnerabile, etc.

Informatii
suplimentare:

√ durata unei
actiuni trebuie sa
fie cuprinsa între 12
si 36 de luni;

√ daca solicitantul 
nu are sediul în
Moldova, planul de
actiuni trebuie sa
cuprinda actiuni
realizate cu cel
putin un co-
beneficiar din
Moldova;

√ întrebarile pot fi 
adresate prin email
la:
delegation-
moldova-
procurement@eeas
.europa.eu si în cc :
marjaana.raf@ee
as.europa.eu ;

Obiective

Printre actiunile finantate:
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1368774506906&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=17%2F04%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubli
List=15&page=1&aoref=134425

Delegatia Comisiei Europene în Republica Moldova
Contracte, Finante si Audit
Strada Kogalniceanu, n°12
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√ înregistrarea 
prealabila în
sistemul PADOR
este obligatorie
pentru aceasta
cerere ;

√ aplicatiile trebuie 
trimise în engleza.

Sursa de informare si documente

Institutie responsabila


