
 

This project is funded by the European Union, 
co-funded and implemented by the 

United Nations Development Programme 
 

Support to Confidence Building Measures 
Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii 

Поддержка мер по укреплению доверия 
 

                 
Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”  

anunţă lansarea competiţiei de granturi pentru 
Proiecte care să promoveze crearea oportunităţilor de muncă prin dezvoltarea turismului eco-cultural rural de-

a lungul Râului Nistru, noiembrie 2013 
 
Programul “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-
finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Scopul acestui program 
este de a spori încrederea între Chişinău şi Tiraspol prin implementarea proiectelor în sfera dezvoltării socio-
economice cu implicarea şi participarea activă a organizaţiilor societăţii civile şi a comunităţilor locale.  
 
Programul îşi mai propune drept scop să stimuleze cooperarea şi să redreseze legăturile economice între cele două 
maluri ale râului, creând locuri de muncă, generând venit, contribuind la dezvoltarea şi creşterea economică. Pentru a 
întruni acest scop, Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” lansează cererea de exprimare a 
interesului deschisă organizaţiilor înregistrate pe teritoriul Moldovei, inclusiv cele din regiunea transnistreană. 
Proiectele aprobate pentru finanţare urmează să fie implementate în parteneriat de către organizaţii de pe ambele 
maluri, în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2015.  
 
În cadrul acestei competiţii, se vor acorda granturi în valoare de până la 100,000 dolari SUA pentru a susţine activităţi, 
care vor rezulta în crearea oportunităţilor de muncă prin dezvoltarea turismului eco-cultural rural de-a lungul 
Râului Nistru. În acelaşi timp, aceste activităţi trebuie să dea dovadă de un potenţial sporit de promovare a încrederii, 
adică să poată crea, prin conlucrare şi partajare de experienţă între comunităţile de pe ambele maluri ale Râului Nistru, 
reţele durabile şi legături de cooperare între cele două maluri. 
 
Regulile şi procedurile cu privire la prezentarea, selectarea şi implementarea proiectelor pot fi găsite în Ghidul 
Solicitantului*.  
 
Pachetul de solicitare trebuie să conţină următoarele documente: 
• Cererea de solicitare* (care trebuie să includă bugetul solicitat şi orarul activităţilor) completată în rusă, română 

sau engleză. Cererile de solicitare completate de mână nu vor fi acceptate; 
• Copia certificatului de înregistrare care să ateste înregistrarea organizaţiei drept persoană juridică 
•  Copia statutului organizaţiei;  
• Declaraţia de parteneriat, dacă este cazul, semnată de către părţi;  
• CV-urile Managerilor de Proiect, a contabilului şi a personalului cheie implicat în implementarea proiectului 

(compilate în acelaşi format pentru toată echipa);  
• CV-urile experţilor şi acordul în scris al acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului; 
• În măsura posibilităţilor, o prezentare generală a activităţilor organizaţiei (inclusiv, dacă este cazul, scrisori de 

recomandare din partea altor donatori, materiale elaborate de organizaţie: cercetări, strategii, materiale pentru 
training, buletine informative, broşuri; orice alte materiale/informaţii relevante: articole de ziar, înregistrări 
audio/video, reportaje foto de la diverse evenimente, etc.); 

• Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea solicitantului pentru donator şi care ar spori justificarea 
proiectului.  

 
*Cererea de solicitare şi Ghidul solicitantului pot fi găsite pe site-ul PNUD Moldova 
http://www.undp.md/tenders/index.shtml.  Aceste documente pot fi obţinute de asemenea expediind o cerere 
pe adresa: natalia.djandjgava@undp.org.    
 
Termenul limită pentru prezentarea propunerilor este: vineri, 29 noiembrie 2013, ora 16.00. 
 
Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul “SCBM Concursul de 
granturi pentru turism”, sau prin poştă sau prezentate personal, în plic sigilat (cu menţiunea “SCBM Concursul de 
granturi pentru turism”) pe adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova, 
MD-2012. În atenţia: Registry Office/Procurement 
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