
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de 
Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2022 

La concurs pot participa organizaţiile necomerciale din Republica Moldova, care implementează 
proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la 
nivel naţional, cât şi regional. Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile care dispun de 
cofinanţare, acorduri de parteneriat cu diferite instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot 
justifica o contribuţie proprie de cel puţin 10%, din valoarea totală a proiectului. 

Priorităţile programului de granturi pentru anul 2022 

Programul de granturi mici se acordă pentru proiecte care au ca scop promovarea participării 
vârstnicilor și a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Programului pentru integrarea 
problemelor îmbătrânirii în politici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 406 din 02.06.2014 şi 
Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022. 

În cadrul Programului de Granturi pentru anul 2022, vor fi susţinute proiectele care vor contribui 
la promovarea îmbătrânirii active, în baza următorelor priorităţi: 

-elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategilor de 

integrare a perspectivei îmbătrânirii; 

-crearea organizaţiilor de ajutor reciproc a vârstnicilor; 

-implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergeneraţional; 

-crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă şi sănătoasă. 

Valoarea grantului oferit 

Pentru finanțarea proiectelor aprobate de către membrii Comisiei de examinare, din bugetul de 
stat este alocată suma de 400 mii lei. Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă 
de implementare de 7 luni. 

Procesul de aplicare 

Dosarul poate fi depus până la data de 31 martie 2022, ora 16.00, la Cancelaria Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, nr. 2. 

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele și condițiile concursului vizitați pagina: 

https://social.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-

inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2022  

https://social.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2022
https://social.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2022

	Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat start înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2022

