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Programul „Spa Ńii Verzi” 

Componenta „Arii Naturale Protejate” 
 

MOL România în colaborare cu FundaŃia pentru Parteneriat lansează o nouă 
componentă de finanŃare, program ce urmăreşte promovarea şi  popularizarea  ariilor 
protejate din România  cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul 
comunităŃilor locale.  

 
Programul este destinat organizaŃiilor neguvernamentale din România custozi 

sau administratori de arii protejate şi organizaŃiilor neguvernamentale cu expertiză în 
ceea ce priveşte tematica ariilor protejate (care lucrează în parteneriat cu 
administratori, custozi) în parteneriat cu şcoli şi/sau instituŃii publice şi/sau 
administratori/custozi de arii naturale protejate din România.  
 
Suma disponibilă pentru anul 2009 este echivalentul în lei a  100.000 EUR.  

Suma maximă ce poate fi cerută este de 18.000 RON/ proiect.  

Data de lansare a ofertei de finanŃare: 10 decembrie 2008 
 

Data limită de depunere a cererilor de finanŃare: 18 FEBRUARIE 2009, ora 16.00  
(Cererile de finanŃare trebuie să ajungă la sediul fundaŃiei  până la data de 

 18 februarie 2009, ora 16.00) 
 
 
 
 

I. CONDIłII  GENERALE 
 
 
I.1. Procedura de prezentare a proiectelor spre fin anŃare 

Proiectele se prezintă pe formularul standard oferit de FundaŃia pentru 
Parteneriat. OrganizaŃia va respecta întocmai formularul standard. 

• Proiectele se vor prezenta în 3 exemplare tipărite – conform formularului 
tipizat, în limba română.  

• Proiectele trebuie să fie însoŃite de următoarele anexe: 
  - statutul  organizaŃiei (copie);  
  - înregistrarea juridică a organizaŃiei (copie); 
  - acorduri scrise din partea organizaŃiilor/instituŃiilor cu care se va colabora    

pe parcursul derulării proiectului;  
  - contractul de custodie/administrare (copie) – în cazul în care există 
  - CV.-ul coordonatorului de proiect; 
   

  
  
 Anexele se vor expedia într-un singur exemplar. 
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• Proiectele, împreună cu anexele, se vor expedia prin po ştă sau prin curier 
sau pot fi depuse personal la adresa: 

Funda Ńia pentru Parteneriat  
 Str. Arsenalului nr.13 
530120 Miercurea-Ciuc 

Jude Ńul Harghita 
 
 
 
I.2. ObŃinerea formularelor 
Modelele standard se trimit solicitanŃilor prin poştă sau e-mail sau pot fi accesate prin 
pagina web a companiei MOL România (www.molromania.ro) şi a FundaŃiei pentru 
Parteneriat www.repf.ro  . 
 
 
 
I.3. Durata proiectelor propuse spre finan Ńare 
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 7 luni (proiectel trebuie 
finalizate până la data de 30 octombrie 2009).  

 
Data de începere a proiectelor poate fi cel mai dev reme: 1 aprilie 2009.  

 
I.4. Condi Ńii de eligibilitate ale aplican Ńilor şi partenerilor 
 
Sunt eligibile  pentru finanŃare: 

• organizaŃii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care 
funcŃionează în România conform OrdonanŃei de Guvern 26/2000  

• filiale ale organizaŃiilor naŃionale, cu condiŃia să aibă cont separat în bancă şi 
să aibă acordul conducerii organizaŃiei centrale. 

 
Parteneri eligibili: 

• organizaŃii autonome, non-partizane, fără scop lucrativ (non-profit), care 
funcŃionează în România conform OrdonanŃei de Guvern 26/2000  

• administraŃii ale parcurilor naŃionale şi naturale 
• instituŃii de învăŃământ 
• administraŃii locale, primării, AgenŃii de ProtecŃia Mediului 
• administratori de arii naturale protejate 

 
 
NU sunt eligibile: 
 

• partidele politice şi cultele religioase 
• proiectele sosite la sediul FundaŃiei pentru Parteneriat după data limită; 
• proiectele care nu conŃin toate anexele cerute; 
• proiectele care sunt planificate pe o perioadă mai lungă de 7 luni 
• proiectele la care bugetul nu respectă limitele prevăzute în ghidul solicitantului 

(limita maximă a finanŃării solicitate, limita minimă a contribuŃiei propri). 
  

 

 



 3 

I.5. Activit ăŃi/ proiecte eligibile:  

• Programe tip Junior Ranger – ONG-urile împreună cu administratorii 
(custozii) de arii protejate,  implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste 
activităŃi au ca scop implicarea tinerilor în activităŃi de conservare a biodiversităŃii şi 
de protejare a naturii în arii protejate.  

• Ziua Ariei Protejate - Declararea unei zile din an – ziua ariei protejate 
respective – activităŃi organizate cu ocazia acestei zile în comun cu comunităŃiile 
adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi  întreaga zonă ( ex. 
activităŃi de conştientizare a importanŃei biodiversităŃii, a ariei respective, beneficiile 
pentru comunitate, târguri de produse locale, etc. ) 

• Crearea/Amenajarea unor centre de vizitare ale arii lor protejate -
ÎnfiinŃarea unor centre de vizitare (în clădiri  aparŃinând comunităŃilor adiacente ariilor 
protejate), amenajarea unor expoziŃii permanente în centre de vizitare deja existente 
în parcuri naŃionale şi naturale sau alte arii protejate. 

• Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpreta tive  
ÎnfiinŃarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri: de informare, de 
educaŃie, de recreere, siguranŃă şi conservarea resurselor naturale şi culturale. 
Potecile interpretative moderne nu oferă numai informaŃii dar urmăresc conceptul de 
a-l implica activ pe observator într-un proces interactiv de învăŃare şi experienŃă în şi 
despre natură.  

• Activit ăŃi legate de Ziua Interna Ńional ă a Biodiversit ăŃii – Cu ocazia acestei 
zile se organizează un şir de activităŃi pe plan internaŃional cu scopul de a implica cât 
mai multe persoane în identificarea şi evaluarea  numărului de specii de plante şi 
animale într-o anumită zonă.  

• Activit ăŃi comune ale ONG-urilor/ administra Ńiilor/ custozilor de arii 
protejate şi şcolilor - (altele decât cele enumerate mai sus) 
 
Proiecte/activit ăŃi/costuri neeligibile: 
 

• proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activităŃile acestui program 
• cereri de finanŃări individuale (ex: burse, sponsorizări pentru călătorii) 
• împrumuturi 
• proiecte şi activităŃi de cercetare ştiinŃifică 
• proiecte incomplete sau depuse de organizaŃii neeligibile 
• investiŃii financiare 
• cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfăşurare 

 
I.6. Selec Ńia proiectelor 
 

Toate proiectele depuse vor primi un num ăr de înregistrare , care va fi 
comunicat organizaŃiei şi va fi folosit în toată corespondenŃa viitoare. 
OrganizaŃiile sau proiectele care nu îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate vor fi 
respinse.   

OrganizaŃiile, ale căror proiecte nu au fost selecŃionate, vor fi  informate în 
scris. 
Nu se asumă sarcina înapoierii sau copierii documentelor primite. Vă sugerăm să 
păstraŃi propria copie a proiectului la organizaŃie. Deasemenea, vor fi informate în 
scris organizaŃiile  ale căror proiecte au fost selecŃionate, menŃionând, după caz, 
condiŃiile solicitate în vederea semnării acordului de finanŃare. 
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I.7. Condi Ńiile de finan Ńare 
 
Contribu Ńia organiza Ńiei  solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20%  din  
bugetul total  al proiectului şi poate fi parŃial sau integral în fonduri şi/sau în natură 
(ex: muncă voluntară, comunicaŃii, cheltuieli legate de sediu, echipamentele puse la 
dispoziŃie pentru realizarea proiectelor, etc.).  
OrganizaŃiile beneficiare se vor angaja la prezentarea unor rapoarte pe formulare 
standard, în condiŃiile ce vor fi precizate în acordul de finanŃare şi vor permite 
evaluatorilor desemnaŃi să aibă acces la documentele necesare. Proiectele vor fi 
monitorizate, inclusiv prin vizite la faŃa locului şi evaluate de personalul  programului 
sau de specialişti/experŃi delegaŃi. 
Dacă organizaŃia primeşte fonduri pentru respectivul proiect şi din alte surse, ea va 
prezenta finanŃatorului un raport care să evidenŃieze aceste surse şi sumele primite, 
separat de cele acordate de FundaŃia pentru Parteneriat. Materialele care sunt 
rezultatul unui proiect finanŃat de FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România, vor 
menŃiona numele finanŃatorilor.  
FundaŃia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt răspunzătoare de eventualele 
pagube produse către terŃi, de organizaŃii, în timpul desfăşurării proiectelor finanŃate 
de ele. Orice modificare faŃă de acordul cu finanŃatorul, apărută în cursul realizării 
proiectului, trebuie în prealabil aprobată în scris de finanŃator. 
 
 
I.8. Valoarea şi modalitatea de plat ă a finan Ńărilor 
 
Plata finanŃării se va face în tranşe, conform condiŃiilor din contractul de finanŃare, 
prin virament bancar în lei. 
Plata se va face în felul următor:  

- 50% din suma aprobată după semnarea acordului de finanŃare 
- 40% din suma aprobată după trimiterea raportului intermediar 
- 10% din suma aprobată după trimiterea raportului final 

 
 
 
II. CRITERII DE SELECłIE A CERERILOR DE FINANłARE 
 
II.1. Criterii de preselec Ńie 
Proiecte care vor fi respinse la preselecŃie: 

• Proiecte incomplete, scrise neciteŃ sau care nu au folosit formularele standard 
ale programului 

• Proiecte care nu includ anexele solicitate 
• Proiecte menŃionate anterior ca neeligibile sau depuse de organizaŃii 

neeligibile 
• Proiecte care nu sunt relevante pentru obiectivul general al Programului „Arii 

Protejate pentru Viitor” 
• Proiecte care au depăşit data limită de depunere a cererii de finanŃare 

 
Condi Ńiile care trebuie s ă fie îndeplinite de cererile de finan Ńare: 

• Se va concentra la o singură arie protejată sau la o reŃea de arii protejate 
dintr-o regiune  

• Administratorul/ custodele trebuie să fie de acord cu activităŃile ce se vor 
întreprinde în aria respectivă 
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II.2. Criterii propriu-zise de evaluare 
 
a) Valoarea proiectului 
Impactul proiectului 
- nr. de persoane implicate în implementare    
-  viabilitatea rezultatelor proiectului 
 
Concep Ńia proiectului 
- exemplaritate/replicabilitate 
- caracter novator 
- adecvarea la nevoile reale  
- parteneriat cu alte organizaŃii, instituŃii  
- contribuie la îmbunătăŃirea mediului înconjurător 
 
b) Prezentarea şi administrarea proiectului 
- raport buget/activităŃi 
- adecvarea metode/obiective 
- metodologie de monitorizare şi evaluare 
 
c) Mobilizarea de resurse locale pentru îndeplinire a obiectivelor (fonduri, 
materiale, etc.)  
 
 
 


