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Programul de Granturi “Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităților 

organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri)” 

Proiectul UE - ONG-uri: “Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităților 
organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri)” este un proiect global finanțat de Uniunea Europeană (UE) şi 
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă şi 
îmbunătăţirea managementului mediului în printr-o participare mai eficientă a societăţii civile în gestionarea 
problemelor de mediu.  

Proiectul UE - ONG-uri va fi axat în primul rând pe consolidarea capacităţilor externe şi interne ale ONG-lor şi 

creşterea capacităţilor profesionale în gestionarea aspectelor de mediu. Modalitatea de implementare va consta 

în acordarea de granturi mici ONG-urilor pentru consolidarea capacităţilor acestora de a participa la elaborarea 

politicilor de mediu şi gestionare a resurselor naturale într-un mod informat şi posedând aptitudinile necesare, de 

a colabora în procesul decizional privitor la problemele-cheie ale domeniului şi să reprezinte interesele cetăţenilor 

şi comunităţilor în discuţii şi dezbateri pe marginea aspectelor de mediu şi dezvoltare durabilă. Prin promovarea 

coordonării și schimbului de cunoștințe dintre ONG-uri și alți parteneri, proiectul își propune să sporească 

capacitățile societății civile de a se implica activ în procesul de luare a deciziilor și in activitățile de gestionare a 

mediului. 

Procesul de selectare pentru Proiectul UE-ONG-uri este un proces competitiv, deschis pentru toate ONG-urile 

naționale. Vor fi considerate drept eligibile organizațiile neguvernamentale naționale, misiunea cărora are atribuție 

la mediu și care au experiență anterioară în domeniul mediului sau un interes sporit pentru politici în domeniul 

mediului. 

Durata fiecărui proiect de grant se va încadra în limita a 12 luni sau mai puțin, în dependență de conținutul fiecărui 

proiect de consolidare a capacităților. Bugetul maxim al grantului pentru un proiect nu va depăși limita de 50,000 

USD. Propunerile de proiecte vor fi coerente și strategice, racordate la conceptul de management al mediului și 

abordând problemele-cheie ale acestui domeniu în tara.  În particular, fiecare solicitant de grant va selecta cel 

puțin o prioritate importantă de nivel național din domeniul mediului și va identifica cu claritate Rezultatele 

Specifice de Consolidare a Capacităților, indicate în Ghidul Metodologic, la care proiectul respectiv își va aduce 

contribuția.   

Fiecare solicitant trebuie să asigure nivelului minim de cu-finanțare prevăzut în Ghidul Metodologic. 

Organizațiile care sunt interesate să participe la programul de granturi, trebuie să prezinte un pachet de 

documente, care va include: 

 Formularul Conceptului de Proiect 

 Documentele care demonstrează statutul juridic al solicitantului 

 CV-ul organizației 

 Orice alte informații care demonstrează experiența și abilitatea solicitantului de a implementa proiectul 
 

Data limită pentru prezentarea documentelor este 28 august 2014, 17:00. 

Organizațiile selectate în faza de concept vor fi invitate în continuare să elaboreze propunerile complete de 

proiect. 
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Ofertele pot fi depuse fie pe suport de hârtie sau în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. 

Ofertele incomplete nu vor fi examinate. 

Cererile de finanțare expediate prin e-mail nu trebuie să depășească 5 MB. 

 

a) Documentele / ofertele pe suport de hârtie trebuie să fie depuse într-un plic sigilat și adresate: 

PNUD Moldova 

str. 31 August 1989, nr. 131, MD-2012, Chișinău 

În atenția: Registry Office/Procurement 

 

b) Ofertele în format electronic trebuie să fie transmise la următoarea adresă de e-mail: 

tenders-Moldova@undp.org 

 

Persoana de contact: 

Dna Ecaterina Melnicenco 

E-mail: ecaterina.melnicenco@undp.org 

 

Documente de suport: 

Ghid Metodologic 

Formularul Conceptului de Proiect 

 

 


