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Programul „Spaţii Verzi” 

Componenta Arii Naturale Protejate 

Ghidul solicitantului – 2016 

I. INFORMAŢII GENERALE 

MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat lansează ediţia 2016 a programului de 
finanțare „Spaţii Verzi” - componenta Arii Naturale Protejate, program ce urmăreşte promovarea şi 
popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare al acestora în rândul 
comunităţilor locale.  

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România custozi sau administratori de arii 
protejate şi organizaţiilor neguvernamentale cu expertiză în ceea ce priveşte tematica ariilor protejate 
(care lucrează în parteneriat cu administratori, custozi) în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice şi/sau 
administratori/custozi de arii naturale protejate din România. 

Suma disponibilă pentru această componentă în anul 2016 este de 443.800,00 lei. 

Suma maximă ce poate fi cerută este de 20.000,00 lei/ proiect. 

Data de lansare a ofertei de finanţare este 11 ianuarie 2016. 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 10 februarie 2016, ora 16:00 (cererile de finanţare 
trebuie să ajungă la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 10 februarie 2016, ora 16:00). 

Potențialii solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri de finanțare prin e-mail 
până la data de 05 februarie 2016 în atenţia: 

Enikő Bándi – Manager Program  

E-mail: spatiiverzi@repf.ro 

II. CONDIŢII GENERALE 

II.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre finanţare 

Aplicațiile se prezintă pe formularul standard (Cerere de Finanțare) oferit de Fundaţia pentru Parteneriat. 
Organizaţia va respecta întocmai formularul standard. 

Cererea de finanțare se va prezenta în 3 exemplare tipărite (1 original și 2 copii) – conform formularului 
tipizat, în limba română. 
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Cererea de finanţare trebuie să fie însoţită de următoarele anexe: 

- contract de parteneriat între toate organizaţiile/instituţiile implicate în implementarea 
proiectului, 

- contractul de custodie/administrare (copie) – în cazul în care solicitantul este 
custodele/administratorul ariei naturale protejate, 

- C.V.-ul coordonatorului de proiect, 

- acordul custodelui/administratorului ariei naturale pentru activităţile planificate în proiect 
– în cazul în care solicitantul nu este custodele/administratorul ariei naturale protejate. 

Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. 

Copia simplă a statutului, a înregistrării juridice aferente și Certificatul de Atestare Fiscală valabil emis de 
Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, care certifică faptul că organizația beneficiară nu are datorii, 
vor trebui trimise doar de către organizațiile ale căror aplicații vor fi selectate pentru finanțare. 

Cererea de finanţare, împreună cu anexele, se vor expedia prin poştă/curier sau pot fi depuse personal la 
adresa: 

Fundaţia pentru Parteneriat 
Str. Arsenalului nr.13 
530120 Miercurea-Ciuc 
Judeţul Harghita 

Plicul trebuie să aibă clar menţionate, pe una din feţele exterioare, următoarele informaţii: 

Programul Spații Verzi 
Componenta Arii Naturale Protejate 
Aplicant: <denumirea completă>  
Adresa: <adresa Aplicantului> 

II.2. Obţinerea formularelor 

Modelele standard se trimit solicitanţilor prin e-mail sau pot fi descărcate de pe pagina web a companiei 
MOL România (www.molromania.ro), a Programului Spaţii Verzi (www.spatiiverzi.org.ro) şi a Fundaţiei 
pentru Parteneriat (www.repf.ro). 

II.3. Termenul de depunere a cererilor de finanţare 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 10 februarie 2016, ora 16:00 (cererile de finanţare 
trebuie să ajungă la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 10 februarie 2016, ora 16:00). 

II.4. Durata proiectelor propuse spre finanţare 

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (aprilie – septembrie). 

Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme data de 01 aprilie 2016. Proiectele trebuie 
finalizate până la data de 30 septembrie 2016. 

II.5. Bugetul proiectului 

Suma maximă ce poate fi cerută este de 20.000,00 lei/ proiect. Contribuţia organizaţiei aplicante la 
realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total (atenție: nu din suma solicitată) al proiectului şi 
poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la 
dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.). 
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III. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI ȘI A PARTENERILOR 

III.1. Solicitanţi eligibili 

Solicitanți eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în 
România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile 
neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr. 21/1924 privind 
asociațiile și fundațiile cu modificările și completările ulterioare. 

În plus, față de criteriile menționate mai sus, solicitanții trebuie să aibă experiență legată de managementul 
ariilor naturale protejate și trebuie să fie independente de partide politice și instituții publice. 

III.2. Parteneri eligibili 

- organizaţii neguvernamentale și nonprofit, care funcționează în baza Ordonanței de 
Guvern nr. 26/2000 sau a Legii 21/1924 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- administraţii ale parcurilor naţionale şi naturale, 

- administratori și custozi de arii naturale protejate, 

- instituţii de învăţământ, 

- autorități publice locale sau centrale, instituții/agenții publice, unități administrativ 
teritoriale. 

III.3. Solicitanţi și parteneri neeligibili 

- partide politice şi instituții religioase, 

- persoane particulare, 

- societăți comerciale, 

- entități juridice care se află în faliment sau în curs de lichidare, sau care și-au suspendat 
activitatea. 

IV. ELIGIBILITATEA PROIECTELOR 

Proiectele propuse în cadrul acestei componente trebuie să contribuie la promovarea şi popularizarea 
ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor 
locale.  

Condiţii care trebuie să fie îndeplinite de aplicanţi: 

- se va concentra la o singură arie protejată sau la o reţea de arii protejate dintr-o regiune, 

- administratorul/custodele trebuie să fie de acord cu activităţile ce se vor întreprinde în aria 
respectivă. 

IV.1 Activităţi eligibile 

- Programe tip Junior Ranger – ONG-urile, împreună cu administratorii (custozii) de arii protejate, 
implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste activităţi (excursii, tabere, workshopuri, 
etc.) au ca scop implicarea tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în arii 
protejate.  
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- Ziua Ariei Protejate – Declararea unei zile din an ziua ariei protejate respective, activităţi 
organizate cu ocazia acestei zile cu implicarea comunităţilor adiacente ariei protejate – menite să 
promoveze aria protejată şi întreaga zonă (ex. activităţi de conştientizare a importanţei 
biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate, târguri de produse locale, etc.). 

- Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale ariilor protejate – Înfiinţarea unor centre de 
vizitare (în clădiri aparţinând comunităţilor adiacente ariilor protejate), amenajarea unor expoziţii 
permanente în centre de vizitare deja existente în parcuri naţionale şi naturale sau alte arii 
protejate. 

- Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative – Înfiinţarea de poteci tematice, 
interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi 
conservarea resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu oferă numai 
informaţii ci urmăresc conceptul de a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de 
învăţare şi experienţă în şi despre natură. Condiţie obligatorie: amenajarea potecilor tematice 
trebuie efectuată în prima jumătate a proiectului. 

- Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii (22 mai) – Cu ocazia acestei zile se 
organizează un şir de activităţi cu scopul de a implica cât mai multe persoane în identificarea şi 
evaluarea numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.  

- Concursuri, competiţii și alte evenimente având ca temă protecţia mediului, organizate cu 
implicarea comunităţii locale. 

- Activităţi comune ale ONG-urilor/ administraţiilor/ custozilor de arii protejate şi a şcolilor – 
(altele decât cele enumerate mai sus). 

Activităţile planificate trebuie să fie în concordanţă cu planul de management (dacă există) al ariei 
naturale protejate. 

IV.2. Proiecte/activităţi neeligibile 

- proiectele sosite la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat după data limită, 

- proiectele care nu conţin toate anexele cerute, 

- proiectele care nu se înscriu în obiectivele şi activităţile acestui program, 

- proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 5 luni, 

- proiectele în care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului (limita 
maximă a finanţării solicitate, limita minimă a contribuţiei proprii), 

- cereri de finanţări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii), împrumuturi, 
proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică, investiţii financiare. 

V. SELECŢIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 

V.1. Înregistrarea și deschiderea aplicaţiilor 

Toate aplicațiile depuse vor primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat organizaţiei prin e-mail şi 
va fi folosit în toată corespondenţa viitoare. 

V.2. Procesul de preselecţie 

Organizaţiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi respinse. Organizaţiile, ale 
căror proiecte nu au fost selecţionate, vor fi informate în scris/e-mail. 



   

5 Contact: spatiiverzi@repf.ro 
Programul „Spaţii Verzi” 
Componenta Arii Naturale Protejate 
Ghidul solicitantului – 2016 

 

 

Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să păstraţi propria copie a 
proiectului la organizaţie. 

Aplicaţia va fi respinsă dacă: 

- este incompletă sau nu s-a folosit formularul standard al programului, 

- nu sunt incluse anexele solicitate, 

- organizaţia aplicantă este neeligibilă, 

- partenerul proiectului este neeligibil, 

- nu se respectă data limită de depunere, 

- nu este semnată şi ştampilată în original, 

- bugetul nu respectă limitele prevăzute în Ghidul solicitantului (limita maximă a finanţării 
solicitate, limita minimă a contribuţiei proprii - minim 20% din bugetul total al proiectului). 

Aplicațiile care nu îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi excluse din procesul de evaluare. 

V.3. Criterii de evaluare a aplicaţiilor 

Organizaţia şi partenerii: 

- experienţa solicitantului şi a partenerilor acestuia în managementul de proiect, inclusiv 
capacitatea de a gestiona bugete, 

- experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare solicitantului şi a partenerilor 
acestuia în domeniul ariilor naturale protejate şi în implicarea comunităţii, 

- existenţa partenerilor şi nivelul de implicare al fiecăruia (descrierea clară a activităţilor 
desfăşurate de fiecare partener). 

Proiectul – relevanţa, analiza situaţiei, metodologie, rezultate: 

- proiectul răspunde scopului programului, 

- proiectul răspunde unei nevoi reale - problema abordată este bine identificată, clar 
descrisă, fundamentată cu date şi argumente convingătoare, iar grupul/ grupurile ţintă 
sunt definite clar şi cuantificate, 

- activităţile sunt realiste şi fezabile în corelaţie cu resursele proiectului, 

- planificarea coerentă a activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al 
proiectului), 

- formularea rezultatelor în termeni cuantificabili, măsurabili şi verificabili şi a indicatorilor 
cantitativi si calitativi, 

- numărul persoanelor implicate în derularea proiectului este adecvată atingerii obiectivelor, 

- modalităţile de promovare ale activităţilor proiectului sunt menţionate şi descrise, 

- existenţa ideilor creative în ceea ce priveşte metodele de implicare a comunităţii şi 
derularea activităţilor, 

- proiectul include activităţi eficiente pentru a asigura continuarea, valorificarea şi integrarea 
rezultatelor după finalizarea proiectului, din punct de vedere financiar şi instituţional. 

Buget: 

- justificarea cheltuielilor propuse în relaţie cu rezultatele aşteptate (raport cost - eficienţă), 
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- activităţile sunt realiste şi rezonabil bugetate, 

- bugetul este suficient detaliat. 

Aplicanții vor primi o scrisoare de informare despre rezultatul evaluării cererii de finanțare iar organizațiile, 
ale căror proiecte au fost selecționate, vor fi informate despre condițiile semnării contractului de finanţare. 

VI. CONDIŢII CONTRACTUALE 

Organizaţiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare standard, în condiţiile ce 
vor fi precizate în contractul de finanţare şi vor permite evaluatorilor desemnaţi să aibă acces la 
documentele necesare. Proiectele vor fi monitorizate, inclusiv prin vizite la faţa locului şi evaluate de 
personalul programului sau de specialişti/experţi delegaţi. 

În cazul în care organizaţia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, se vor evidenţia 
aceste surse şi sumele primite, separat de cele acordate de Fundaţia pentru Parteneriat. Materialele care 
sunt rezultatul unui proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, vor menţiona numele 
finanţatorilor.  

Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele pagube produse către 
terţi, de organizaţii, în timpul desfăşurării proiectelor finanţate. Orice modificare faţă de acordul cu 
finanţatorul, apărută în cursul realizării proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanţator. 

Valoarea și modalitatea de plată a finanţărilor: 

Plata finanţării se va face în tranşe, conform condiţiilor din contractul de finanţare, prin virament bancar în 
lei. 

Plata se va face în felul următor:  

- 50% din suma aprobată după semnarea contractului de finanţare, 

- 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar, 

- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final (beneficiarul va cheltui în avans şi 
suma aferentă acestui procent). 

VII. PREMIUL SPAŢII VERZI – ARII NATURALE PROTEJATE 

La finalizarea programului, după evaluarea proiectelor implementate, MOL România împreună cu Fundaţia 
pentru Parteneriat va premia organizaţia care, prin proiectul derulat, a implicat un număr mare de 
voluntari, a reuşit să informeze despre importanţa ariilor naturale protejate un număr crescut de persoane, 
și a aplicat idei creative şi inovatoare pe parcursul proiectului. În acordarea acestui premiu va fi luat în 
considerare şi reflectarea proiectului în mass-media. 

Premiul constă în acordarea unei sume de maxim 10.000 lei. 

Contact: 
Fundaţia pentru Parteneriat 
spatiiverzi@repf.ro 
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