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Proiect UE‒ONG-uri „Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin 
dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale” 

 

Ghid metodologic 

 

Context: 

Proiectul UE‒ONG-uri „Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea 
capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale” este un proiect global finanţat de Uniunea 
Europeană (UE) şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 
Proiectul urmăreşte dezvoltarea sustenabilă şi îmbunătăţirea managementului de mediu în 
ţările vizate din două regiuni învecinate cu regiunea europeană, printr-o participare mai 
eficientă a societăţii civile la guvernanța în materie de mediu.  

Proiectul UE‒ONG-uri va fi axat pe consolidarea capacităţilor externe şi interne ale ONG-urilor şi 
pe dezvoltarea abilităților profesionale pentru guvernanța în domeniul mediului. Modalitatea 
de implementare va consta în acordarea unor granturi mici pentru mai multe proiecte 
desfășurate de ONG-uri în fiecare ţară participantă. Proiectul UE‒ONG-uri va îmbunătăți 
capacităţile ONG-urilor de a participa, în mod informat și competent, la elaborarea politicilor de 
mediu şi la gestionarea resurselor naturale, de a colabora pentru a soluționa problemele-cheie 
ale domeniului şi de a reprezenta interesele cetăţenilor şi comunităţilor în discuţiile şi 
dezbaterile pe subiecte privind mediul şi dezvoltarea durabilă. Prin promovarea spiritului de 
coordonare şi a schimbului de cunoştinţe între ONG-uri şi alţi parteneri, proiectul îşi propune să 
sporească capacitatea societăţii civile de a se include, alături de guvernare, în îndeplinirea 
sarcinilor și activităților legate de guvernanța în materie de mediu.    

Criterii de eligibilitate: 

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. 

Buget:  

Mărimea maximă a grantului pentru un proiect nu va depăşi limita de 50,000 USD.  

 

Durata: 
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Durata fiecărui proiect de grant se va încadra în limita de 12 luni (sau mai puţin), în dependenţă 
de conţinutul fiecărui proiect de consolidare a capacităţilor.  

Criterii pentru procedura de acordare a granturilor şi tipologia potenţialelor proiecte 
finanţate de UE: 

Capacităţile nu se dezvoltă în vid, pentru dezvoltarea lor trebuie să luăm în considerare 
contextul din ţară. Pentru ca proiectele să fie eficiente, ele vor fi racordate la obiectivele 
generale de dezvoltare la nivel naţional. Propunerile de proiecte trebuie să fie coerente şi 
gândite strategic, trebuie să fie aliniate la conceptul de guvernanță în domeniul mediului şi să 
abordeze problemele-cheie ale acestui domeniu în ţara participantă. În particular, fiecare 
beneficiar de grant va selecta cel puţin o prioritate de nivel naţional din domeniul mediului şi va 
identifica cu claritate rezultatele specifice ale consolidării capacităţilor (Capacity Result 
Outcomes),  indicate mai jos, la care proiectul respectiv îşi va aduce contribuţia.  

Fiecărui potențial beneficiar de grant, la etapa de elaborare a propunerii de proiect,i se va cere 
să îndeplinească un chestionar de autoevaluare ex-ante a ONG-ului, inclus în anexa 1 la 
prezentul Ghid Metodologic, și să îl prezinte împreună cu propunerea de proiect. 

Se recomandă ca fiecare proiect să selecteze cel puţin unul, dar nu mai mult de trei, dintre 
rezultatele specifice ale consolidării capacităților, descrise mai jos. Trebuie identificați și 
monitorizați indicatorii de impact relevanți ce corespund rezultatelor specifice ale consolidării 
capacităţilor. 
 
În acord cu abordarea PNUD a dezvoltării capacităţilor şi cu obiectivele Cadrului de dezvoltare a 
capacităților al GEF (Fondul Global de Mediu), la cea de a cincea etapă operaţională a sa, fiecare 
proiect sprijinit prin Proiectul UE-ONG-uri trebuie să contribuie cel puţin la unul din următoarele 
rezultate specifice ale consolidării capacităţilor:  
 
1)  Rezultatul specific al consolidării capacităților 1: capacități consolidate de participare 

 Proiectele trebuie să consolideze capacitatea părților interesate de a participa la analiza 
politicilor naţionale sau locale şi la procesele de dialog ce țin de guvernanța și 
gestionarea în domeniul mediului. Acțiunile având acest obiectiv trebuie totodată să 
contribuie la consolidarea puterii de mobilizare a ONG-urilor.   

o Indicator 1: Numărul şi felul de platforme/forumuri (de ex. seminare, consultări, 
dialoguri, grupuri de experţi şi mese rotunde) organizate şi ținute cu succes 
pentru a permite părților interesate principale să participe la consultările şi 
discuţiile legate de guvernanța și gestionarea în domeniul mediului. 

o Indicator 2: Numărul de persoane sau de grupuri, prezentat în funcție de gen, 
care participă activ la mecanismele consultative. 
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De reținut: Proiectele care îşi propun atingerea acestui rezultat specific trebuie să permită 
participarea constructivă a societăţii civile la guvernanța națională în materie de mediu. Acest 
lucru este realizat prin facilitarea constituirii unor reţele ale societăţii civile, unor mese rotunde 
și grupuri consultative cu diverse părți interesate, care vor da societății civile posibilitatea să 
ofere funcționarilor autorităţilor publice o bază de informații necesare în procesele de stabilire 
a agendei publice şi de elaborare a politicilor. Participarea societăţii civile la guvernanța în 
domeniul mediului poate fi consolidată prin promovarea unei configuraţii la nivel de guvernare 
care percep rolul ONG-urilor şi al altor membri ai societăţii civile şi creează canale oficiale 
pentru participare.   
 
Exemple de eventuale proiecte eligibile care își propun rezultatul specific 1: proiecte axate pe 
crearea unui cadru de guvernanță multipartid (unde sunt reprezentate toate părțile interesate) 
şi a unor procese de planificare participatorii. De exemplu, dacă în ţară există deja un proces 
consultativ privitor la strategia gestionării deşeurilor solide sau la strategia energetică, atunci 
proiectele finanțate prin această iniţiativă a UE trebuie să se concentreze pe promovarea 
participării membrilor şi organizaţiilor societăţii civile la forumurile consultative.  
 
 

2) Rezultatul specific al consolidării capacităţilor 2: capacităţi consolidate de generare, 
accesare şi utilizare a informaţiei şi a cunoştinţelor 

 Proiectele trebuie să contribuie la generarea, accesarea şi folosirea informaţiei şi 
cunoştinţelor în abordarea și soluționarea problemelor de mediu. Activităţile ce tind 
spre acest obiectiv trebuie să contribuie la îmbunătăţirea şi consolidarea rolului ONG-lor 
de a sensibiliza şi de a accesa şi difuza informaţii şi cunoştinţe. 
o Indicator 1: Sensibilizarea populației prin intermediul unor ateliere de lucru și alte 

activități (numărul atelierelor de lucru, numărul persoanelor care participă la 
activități de sensibilizare) 

o Indicator 2: Tipul informației și al cunoștințelor obținute despre problemele și 
tendințele naționale de mediu 

o Indicator 3: Strategia implementată pentru a împărtăși informații și cunoștințe 
despre mediu cu societatea civilă și cu autoritățile statului 

 
Exemple de eventuale proiecte eligibile care își propun rezultatul specific 2:  proiecte ce 
contribuie la difuzarea informației privind efectele asupra mediului ale activităților economice, 
în scopul de a promova schimbări comportamentale; proiecte ce promovează colectarea, 
codificarea și difuzarea informațiilor și cunoștințelor privind principalele probleme de mediu din 
țară; proiecte de sensibilizare cu privire la problemele de mediu și de intervenire/pledare 
pentru schimbări. Acest tip de proiecte mai poate include obținerea și difuzarea, precum și 
accesarea eficientă a informației despre starea mediului, despre politicile și măsurile adoptate 
sau despre starea sănătății și securității umane acolo unde acestea ar putea fi afectate de 
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starea mediului, în conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului. 
 

 
3) Rezultatul specific al consolidării capacităţilor 3: capacități consolidate de elaborare a 

strategiilor, politicilor și legislației în domeniul mediului 

 Proiectele trebuie să contribuie la consolidarea capacităților de dezvoltare sau de 
influențare a cadrului strategic, de politici și legislativ. Activitățile relevante acestui obiectiv 
trebuie să contribuie la îmbunătățirea capacității de participare a organizației la elaborarea 
cadrului legislativ și de politici pentru guvernanța și gestionarea în domeniul mediului. 

o Indicator 1: Planuri naționale și locale, cadru legislativ și cadru de politici 
influențate (numărul și tipul). 

o Indicator 2: Numărul de note informative, ateliere de instruire, campanii de 
mediatizare etc., având ca scop influențarea politicilor și a planificării. 

 
De reținut: Proiectele care își propun acest obiectiv trebuie să contribuie la integrarea 
preocupărilor de mediu în politicile sectoriale la nivel național. Autorii proiectului trebuie să 
identifice probleme și preocupări specifice de mediu (degradarea terenurilor, gestionarea 
apelor, gestionarea deșeurilor etc.), să sensibilizeze și să încurajeze dialogul între actorii 
guvernamentali și cei din societatea civilă privind modificarea politicilor, în scopul atenuării 
efectelor negative. Proiectele trebuie să se concentreze asupra evaluării, revizuirii și elaborării 
unor noi politici, strategii și cadre de lucru, bazate pe lecțiile învățate de la actorii societății 
civile. Susținătorii proiectului trebuie să sugereze activități specifice, care vor contribui la 
implicarea societății civile în procesul de elaborare a politicilor. 
 

Exemple de eventuale proiecte eligibile care își propun rezultatul specific 3: proiecte axate pe 
evaluarea politicilor naționale de mediu și pe formularea recomandărilor de consolidare a 
cadrului de politici, cu scopul de a promova, de exemplu, conservarea agro-bio-diversității, 
gestionarea durabilă a terenurilor și a pădurilor, gestionarea apelor, gestionarea deșeurilor etc. 
Părțile interesate din societatea civilă vor examina legislația și politicile existente, cum ar fi 
politicile agricole și forestiere, politicile în domeniul apelor etc., vor evalua eficiența acestora, 
vor propune modificări, vor identifica strategii de consolidare pentru o implementare adecvată 
a politicilor etc. De menționat că proiectele trebuie să vizeze în mod explicit politica și 
preocupările de mediu. De exemplu, un proiect poate avea ca scop exclusiv pledarea pentru o 
politică oficială de protecție a pădurilor, încurajând participarea membrilor și organizațiilor 
societății civile la discuțiile și consultările referitoare la această politică. 

 
4) Rezultatul specific al consolidării capacităţilor 4: capacități consolidate de gestionare și 

implementare 
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 Proiectele trebuie să urmărească consolidarea capacităților de implementare și gestionare a 
proiectelor și programelor de mediu. Activitățile ce tind spre acest obiectiv trebuie să 
contribuie la consolidarea capacităților organizațiilor de a influența modul de implementare 
a proiectelor și programelor de mediu. 

o Indicator 1: Numărul de persoane instruite cu privire la gestionarea 
proiectelor/programelor (a se specifica tipul de instruire, inclusiv privind 
elaborarea proiectului, mobilizarea resurselor, planificarea activităților și 
capacitatea de gestionare). 
 

De reținut: Respectiva finalitate nu trebuie să constituie principalul accent al propunerilor de 
proiect, întrucât obiectivul Proiectul UE‒ONG-uri nu constă în simpla îmbunătățire a 
capacităților interne ale ONG-urilor de a colecta fonduri și de a redacta propuneri de proiecte, 
ci mai degrabă în consolidarea capacităților externe ale ONG-urilor de a participa la procesul de 
elaborare a politicilor prin pledarea/intervenirea pentru modificarea politicilor la nivel național. 

E de menționat, de asemenea, că accentul propunerilor de proiect nu trebuie să-l constituie 
activitățile de teren, la nivel de comunitate, care ar putea fi finanțate din resurse ordinare de la 
Fondul Global de Mediu (GEF), ci mai degrabă consolidarea capacităților ONG-urilor de a 
participa la și/sau de a ține dialoguri privind politicile și reformele și de a conlucra cu guvernele 
în scopul influențării politicilor guvernamentale. Activitățile sugerate, relevante acestei 
Rezultate Specifice Consolidarea Capacităţii, trebuie proiectate pentru a susține alte Rezultatul 
specific al consolidării capacităţilor selectate. 

Exemple de eventuale proiecte eligibile care își propun Rezultatul specific al consolidării 
capacităţilor 4: instruirea tehnică cu privire la preocupări de mediu specifice, abilități specifice 
de leadership și advocacy necesare pentru a asigura capacitățile adecvate ale ONG-urilor de 
guvernanță în domeniul mediului. Consolidarea capacităților ONG-urilor de colectare a 
fondurilor și de redactare a propunerilor de proiecte nu este dezirabilă în sine pentru finanțarea 
din resursele Proiectului UE‒ONG-uri. 

5) Rezultatul specific al consolidării capacităţilor 5: capacități consolidate de monitorizare 
și evaluare 

 Proiectele trebuie să contribuie la perfecționarea capacităților de monitorizare și de 
evaluare a impacturilor și tendințelor în domeniul mediului. Activitățile ce corespund 
acestei finalități trebuie să contribuie la consolidarea capacităților organizației de 
monitorizare și de evaluare a problemelor și tendințelor de mediu și să constituie o sursă de 
informație pentru procesele de planificare și de luare a deciziilor. 

o Indicator 1: Crearea sistemelor de monitorizare și evaluare (numărul și tipul) 
o Indicator 2: Crearea capacităților de monitorizare a proiectelor și programelor 

(numărul de persoane instruite – date defalcate în funcție de gen) 
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Exemple de eventuale proiecte eligibile care își propun rezultatul specific 5: activități 
destinate sporirii responsabilității sectorului public, prin dezvoltarea capacităților ONG-urilor de 
monitorizare a problemelor și tendințelor, sensibilizare și intervenire (advocacy) pentru 
schimbări. 

Exemple de activități de proiect: 

Pentru atingerea Rezultatului specific al consolidării capacităţilor (Capacity Result Outcomes) 
indicate mai sus, se așteaptă ca granturile să acopere dezvoltarea atât a capacităților externe 
(activități de advocacy, comunicare și informare, abilități tehnice/științifice, instituirea de rețele 
și alianțe cu alte grupuri ale societății civile), cât și a capacităților interne (perfecționarea 
cunoștințelor și abilităților organizaționale, financiare și tehnice, precum a capacităților de 
planificare strategică în cadrul ONG-ului însuși), ceea ce va permite o participare informată a 
ONG-urilor la procesele de guvernanță în domeniul mediului (între altele, analiza, dezbaterea și 
negocierea politicilor; cercetarea, monitorizarea și evaluarea; coalițiile și campaniile). 

În termeni de capacități externe, granturile vor oferi suport pentru instruirea conceptuală 
(teoretică) și practică în câteva sfere vitale ce țin de guvernanța în domeniul mediului: 

 Participarea la procesul decizional în materie de mediu 
 Pledarea pentru soluționarea echitabilă a problemelor de mediu prin accesul liber la 

justiție și la opinia publică 
 Utilizarea strategică a campaniilor în presă și comunicații electronice pentru a promova 

guvernanța rațională în domeniul mediului 
 Instituirea unor rețele și alianțe cu organizații ale societății civile la nivel național și 

regional 
 Colectarea, analiza și promovarea accesului la informațiile despre mediu și dezvoltarea 

sustenabilă 
 Realizarea analizelor de politici, participarea la consultările privind politicile și la 

implementarea acestora 
 Evaluarea condițiilor de mediu și monitorizarea conformității cu legislația și acordurile în 

domeniul mediului (din partea guvernării, industriei, comunităților etc.) 

ONG-urile pot apela la schema de granturi mici pentru a accesa servicii de consultanță, pentru a 
contracta consultanți naționali ca să asigure dezvoltarea capacităților specifice și/sau pentru a 
sprijini organizarea și facilitarea seminarelor de instruire și de schimb de experiență. 

Prin intermediul granturilor, ONG-urile vor avea acces la instruire în scopul evaluării și 
dezvoltării capacităților lor interne în șase sfere importante: 

 Evaluarea capacităților interne și elaborarea planurilor de dezvoltare a capacităților 
 Perfecționarea abilităților personalului (tehnice, administrative, financiare etc.) 
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 Pregătire de leadership 
 Ghidare privind mobilizarea resurselor 
 Autoevaluarea activității 
 Planificarea strategică 

 

Gestionarea cunoștințelor: 

Trebuie notat faptul că, potrivit Instrucțiuni lor privind marca (branding) pentru Proiectul 
„Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităților organizațiilor 
neguvernamentale)”, va trebui să vă asigurați că în toate materialele de comunicare ce 
menționează acest proiect, prima referință este întotdeauna: Proiectul „Consolidarea 
guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităților organizațiilor 
neguvernamentale)”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD)1. 

Fiecare beneficiar al granturilor trebuie să aloce o sumă din fondurile grantului pentru 
activitățile de gestionare a cunoștințelor și să elaboreze cel puțin un studiu de caz detaliat 
pentru difuzare, în baza unui chestionar standard, care va fi elaborat de către managerul de 
proiect. Studiile de caz vor descrie activitățile desfășurate în scopul dezvoltării capacităților 
organizațiilor neguvernamentale de consolidare a guvernanței în materie de mediu și vor 
rezuma rezultatele, bunele practici și lecțiile învățate în urma activităților de proiect. 

 

Cofinanțarea la nivel de proiect: 

Potențialii beneficiari de granturi trebuie să acorde contribuții bănești și/sau materiale la 
bugetele granturilor. Gradul necesar al cofinanțării trebuie să fie de 15% din total (din care 
minimum 10% trebuie să fie monetară/bănească).  

 

Anexa 1: Chestionarul de autoevaluare ex-ante și ex-post a ONG-ului2 

                                                             
1
Instrucțiunile de branding pentru Proiectul „Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea 

capacităților organizațiilor neguvernamentale”. 

 

2Acest cadru de lucru se bazează pe analiza celor mai recente activități cu privire la capacități și dezvoltarea 
capacităților, întreprinse de PNUD, GEF și Programul de Granturi Mici al GEF. Surse: Capacity Development: A 

http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-undp-primer
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Chestionarul de autoevaluare ex-ante și ex-post a ONG-ului este un instrument pilot de 
monitorizare a progresului înregistrat în dezvoltarea capacităților interne și externe de 
guvernanță în domeniul mediului ale ONG-urilor.  

Obiectivul chestionarului: asigurarea unui cadru de lucru pentru folosirea indicatorilor de 
dezvoltare a capacităților, în scopul stabilirii nivelelor de referință și al monitorizării progresului 
înregistrat în dezvoltarea capacităților de guvernanță în domeniul mediului. Chestionarul 
trebuie completat, minimum, în faza inițială de elaborare a propunerii și la sfârșitul 
implementării proiectului. Chestionarul permite evaluarea dezvoltării capacităților ONG-urilor 
selectate, facilitând o participare mai eficientă a societății civile la guvernanța în domeniul 
mediului. 

Conform obiectivelor Cadrului GEF de dezvoltare a capacităților, pentru cea de-a V-a fază 
operațională, fiecare proiect finanțat de Proiectul „Consolidarea guvernanței în domeniul 
mediului prin dezvoltarea capacităților organizațiilor neguvernamentale)”, la rândul său finanțat 
de UE, implementat de PNUD, trebuie să măsoare și să dezvolte următoarele tipuri de 
capacități de guvernanță în domeniul mediului: 

1. Capacități de participare: 
 Îmbunătățirea capacităților de participare ale părților interesate pe tot parcursul 

procesului consultativ 
 

1 Organizația dvs. participă la procesele naționale și locale de analiză a politicilor și 
de dialog privind guvernanța și gestionarea în materie de mediu? Dacă da, atunci 
vă rugăm să le descrieți. Care a fost rolul său? De exemplu, a condus sau a 
susținut procese consultative, dezbateri privind politici de mediu, grupuri de 
experți și mese rotunde?  

2 Organizația din care faceți parte sau vreun membru al acesteia a participat la 

activitatea vreunui organ multipartid de luare a deciziilor privind guvernanța și 

gestionarea în materie de mediu? 

3 Este recunoscut rolul organizației dvs. de către organizațiile parteneri și alte părți 

interesate, inclusiv comunitatea, liderii politici, manageri publici și privați și 

experți? 

                                                                                                                                                                                                    
UNDP Primer (UNDP, 2009); Capacity Assessment: Practice Note (UNDP, 2008); Capacity Development: Practice 
Note (UNDP, 2008); Capacity Development: Measuring Capacity (UNDP, 2010); Frequently Asked Questions: The 
UNDP Capacity Assessment Methodology (UNDP, 2009); Monitoring Guidelines of Capacity Development in Global 
Environment Facility Projects; GEF-SGP Technical Guidance Note, Capacity Development. 

 

http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-undp-primer
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-assessment-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-practice-note
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/capacity-development-measuring-capacity
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/frequently-asked-questions-undp-capacity-assessment
http://www.undp-alm.org/resources/relevant-reports-and-publications/frequently-asked-questions-undp-capacity-assessment
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4 Cum și-ar putea îmbunătăți organizația dvs. capacitățile de participare la 
procesul de guvernanță și gestionare în domeniul mediului? 

 
Chestionarul ex-post – Dacă acest rezultat specific al consolidării capacităților a fost selectat 
drept parte a proiectului propus, atunci este necesar răspunsul la următoarele întrebări la 
sfârșitul proiectului: 

Interne: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților de participare ale 
organizației la procesele de analiză și dialog privind politicile vizând guvernanța și 
gestionarea în domeniul mediului? 

Externe: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea mecanismelor de participare și 
consultative legate de guvernanța și gestionarea în domeniul mediului din țara dvs.? 

 A facilitat acest proiect crearea unui spațiu mai vast pentru contribuția activă a societății 
civile la guvernanța și gestionarea în domeniul mediului? 

 

2. Capacități de generare, accesare și utilizare a informațiilor și cunoștințelor: 
 Generarea, accesarea și utilizarea informațiilor și cunoștințelor 

1 Care este starea informației de mediu în țara dvs.? Informația de mediu este 
accesibilă pentru părțile interesate? Este ea difuzată în rândul acestora? Există în 
țară o infrastructură corespunzătoare de gestionare și difuzare a informațiilor de 
mediu? 

2 Care este rolul organizației dvs. în ceea ce privește accesarea și difuzarea 
informației la nivel național și local? Organizația dvs. deține abilități și cunoștințe 
de comunicare și de utilizare a informației pertinente în scopul diagnosticării și 
înțelegerii problemelor de mediu și a potențialelor soluții? Vă rugăm să descrieți. 

3 Organizația desfășoară activități de sensibilizare și programe de educație formală 
și informală privind problemele de mediu și potențialele soluții? Dacă da, atunci 
oferiți o descriere. 

4 Există suficientă informație de mediu pentru a susține procesul de luare a 
deciziilor referitoare la mediu? 

5 Cum și-ar putea îmbunătăți organizația dvs. capacitățile de generare, accesare și 
utilizare a informațiilor și cunoștințelor privind guvernanța și gestionarea în 
domeniul mediului? 
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Chestionarul ex-post –Dacă acest rezultat specific al consolidării capacităților a fost selectat 
drept parte a proiectului propus, atunci este necesar răspunsul la următoarele întrebări la 
sfârșitul proiectului: 

Interne: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților de participare ale 
organizației la procesele de analiză și dialog privind politicile vizând guvernanța și 
gestionarea în domeniul mediului? 

Externe: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea mecanismelor de participare și 
consultare legate de guvernanța și gestionarea în domeniul mediului la nivel naţional şi 
subnațional? 

 În ce mod acest proiect a facilitat accesul la informația de mediu, precum și schimbul de 
informații de mediu și de rezultate ale cercetărilor științifice? 

 

3. Capacități de elaborare a strategiilor, politicilor și legislației în domeniul mediului: 
 Consolidarea capacităților de elaborare a politicilor și cadrelor legislative 

 
1 Care este starea politicilor, strategiilor și legislației de mediu în țara dvs.? Sunt 

ele adecvate (suficiente) pentru a aborda problemele de mediu și a promova 
soluții? Sunt puse în aplicare politicile și legislația în vigoare? 

2 Organizația dvs. este implicată în procesul de elaborare a politicilor, legislației, 
strategiilor și planurilor de mediu eficiente, la nivel național și/sau subnațional, 
privind guvernanța și gestionarea de mediu? 

3 Nivelul curent de cercetare este suficient pentru a răspunde cerințelor politicilor 
de mediu? Organizația dvs. participă la elaborarea și/sau difuzarea rezultatelor 
cercetărilor de mediu, pentru a influența politicile și planificarea? 

4 Care sunt constrângerile întâmpinate de organizația dvs., ce limitează 
participarea eficientă a acesteia la procesul de elaborare a strategiilor, politicilor 
și legislației de mediu? 

5 Cum și-ar putea îmbunătăți organizația dvs. capacitățile de participare la 
procesul de elaborare a cadrului strategic, de politici și legislativ pentru 
guvernanța și gestionarea în domeniul mediului? 

 
Chestionar ex-post–Dacă acest rezultat specific de consolidare a capacităților a fost selectat 
drept parte a proiectului propus, atunci este necesar răspunsul la următoarele întrebări la 
sfârșitul proiectului: 
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Interne: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților de participare ale 
organizației la procesul de elaborare a strategiilor, politicilor și legislației de mediu? 

 
Externe: 

 În ce mod a influențat acest proiect strategiile, politicile și legislația națională și locală? 

 
 
4. Capacități de gestionare și implementare: 

 Consolidarea capacităților de implementare și gestionare a proiectelor și programelor 
de mediu 

 
1 Organizația dvs. posedă capacități de executare a proiectelor și/sau programelor 

destinate implementării strategiilor, politicilor și legislației de mediu? 
2 Care sunt constrângerile? De exemplu, există o insuficiență de abilități, resurse, 

capacități de planificare a activităților, accesare a fondurilor și tehnologiilor etc.? 
3 Cum și-ar putea îmbunătăți organizația dvs. capacitățile de gestionare și de 

implementare a proiectelor și programelor de mediu? 

 
Chestionar ex post - Dacă acest rezultat specific de consolidare a capacităților a fost selectat 
drept parte a proiectului propus, atunci este necesar răspunsul la următoarele întrebări la 
sfârșitul proiectului: 

Interne: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților organizației de gestionare 
și executare a proiectelor și programelor de mediu? 

 
Externe:  

 În ce mod a influențat acest proiect implementarea proiectelor și programelor de mediu? 

 
 
5. Capacități de monitorizare și evaluare:  

 Perfecționarea capacităților de monitorizare și evaluare a impacturilor și a tendințelor 
de mediu 
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1 Care este starea politicilor, strategiilor și legislației de mediu în țara dvs.? Acest 

sistem influențează sau informează procesul de planificare, de luarea deciziilor 
sau de implementarea programelor și politicilor? 

2 Organizația dvs. are vreun rol în procesul de monitorizare și evaluare eficientă a 
problemelor și tendințelor de mediu? 

3 Cum și-ar putea îmbunătăți organizația dvs. capacitățile de participare la 
procesul de elaborare a cadrului strategic, de politici și legislativ pentru 
guvernanța și gestionarea mediului? 
 

Chestionar ex-post–Dacă acest rezultat specific de consolidare a capacităților a fost selectat 
drept parte a proiectului propus, atunci este necesar răspunsul la următoarele întrebări la 
sfârșitul proiectului: 

 
Interne: 

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților de participare ale 
organizației la procesul de monitorizare și evaluare a problemelor și tendințelor de mediu? 

 
Externe:  

 În ce mod a contribuit acest proiect la consolidarea capacităților naționale și subnaționale 

de monitorizare și evaluare a problemelor și tendințelor de mediu? 

 


