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Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” 

anunţă lansarea 
                 PROGRAMULUI DE GRANTURI (GP-2012) 

 
Programul “Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Programul are ca scop sporirea gradului de încredere dintre Chişinău şi Tiraspol, 
prin intermediul unor proiecte socio – economice, cu implicarea și participarea activă a comunităților şi a organizaţiilor societăţii 
civile. 

O altă prioritate a programului este promovarea dezvoltării societății civile în regiunea transnistreană și consolidarea capacităților 
organizațiilor non-guvernamentale locale pentru o abordare eficientă a problemelor cu care se confruntă comunitățile de pe 
amble maluri. 
 
Pentru a atinge acest obiectiv, Programul “Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” a inițiat Programul de Granturi, care 
va susține inițiative ce se vor derula în perioada iunie 2012 – mai 2013. 
 
În cadrul acestui Program de Granturi vor fi selectate proiecte într-un șir de domenii tematice. Proiectele vor fi selectate in 
conformitate cu două linii de finanțare: granturi pentru organizații cu experiență (granturi de pînă la 100,000 USD) în domeniile 
propuse pentru finanțare: mass-media, activități de cercetare și analiză comune, promovarea valorilor democratice; linie de 
finanțare pentru granturi mici (pînă la 25,000 USD) în domeniile participării comunitare, drepturilor omului, acces la servicii 
sociale și protecția mediului înconjurător. 
 
 
Condiţiile de participare la GP-2012  sunt specificate în Ghidul solicitantului de finanţare*. 
 
Conţinutul dosarului: 

• Cererea de finanţare* completată în limba română, rusă sau engleza. Cererile scrise de mână nu vor fi acceptate. 
• copia Certificatului de înregistrare care să ateste personalitatea juridică a organizaţiei; 
• copia Statutului organizaţiei; 
• Declarația de Parteneriat, după caz, semnată şi ştampilată de părţi; 
• CV-urile coordonatorilor de proiect, a contabilului și a personalului cheie implicat în proiect (în format identic pentru 

toată echipa); 
• CV-urile experţilor şi acordul în scris a acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului; 
• dovezi ale activităţii organizaţiei (rapoarte anuale de activitate, scrisori de recomandare de la alți donatori; materiale 

elaborate: studii, strategii, manuale, buletine informative, pliante, alte materiale/informații relevante: articole în ziare, 
spoturi audio / video, fotografii de la activități etc.); 

• alte materiale pe care le consideraţi relevante pentru a spori credibilitatea în fața donatorului și care vin să completeze 
argumentarea proiectului. 

 
*Cererea de finanţare şi Ghidul solicitantului de finanţare pot fi preluate de pe pagina Web a PNUD Moldova (www.undp.md) 
sau solicitate prin e-mail la adresa: olga.vasiliev@undp.org    
 
Data limită de depunere a dosarelor este miercuri, 30 mai, orele 16.00.  
 
Documentele necesare pot fi transmise electronic la adresa de e-mail tenders-Moldova@undp.org cu menţiunea “CBM GP-
2012”. Dosarele pot fi depuse într-un plic sigilat (cu menţiunea “CBM GP-2012”) prin poştă sau prin depunere personală, la 
adresa: 

PNUD Moldova 
str. 31 August 1989, nr. 131, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 839 866 sau prin e-mail, la adresa olga.vasiliev@undp.org    
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