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Ghidul solicitantului 
Măsura 1-„Granturi Individuale” 

 
Programul de Granturi Mici al Parcului Naţional Piatra Craiului, numit în 

continuare PGM, este o componentă a Proiectului Managementul Conservării Biodiversităţii, 
finanţat de Banca Mondială, Guvernul României şi Regia Naţională a Pădurilor. 

Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, înfiinţată prin Ordinul MAPPM 
287/02.04.1999, este un organism de interes public, administrativ apolitic, aflat sub 
autoritatea Regiei Naţionale a Pădurilor ca subunitate a Direcţiei Silvice Braşov, cu scop 
lucrativ, fără personalitate juridică. 
Sediul Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului se găseşte în Zărneşti, str. Râului, nr. 
27, tel/fax 0268223008, e-mail office@pcrai.ro. 
Granturile vor fi finanţate integral din fonduri provenite de la GEF. 
 
 
Definiţii: 
 

 Grant sumă de bani acordată pentru un proiect în cadrul programului mai sus 
amintit 

 Solicitant persoană interesată de obţinerea de finanţare 
 Proiectul este o iniţiativă lansată de solicitant , cu scopul de a obţine un grant 
 Consultantul/facilitatorul este un individ sau o organizaţie care este desemnată 

Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului şi care va ajuta persoanele 
interesate să-şi identifice necesităţile şi să scrie cererea de finanţare 

 Eligibil- care poate fi ales, care întruneşte anumite condiţii 
 Biodiversitate- totalitatea plantelor şi animalelor aflate într-o anumită regiune 
 Implementarea proiectului- totalitatea acţiunilor care se desfăşoară cu scopul 

realizării obiectivelor proiectului propuse în Cererea de Finanţare 
 Monitorizare- în acest caz, supravegherea modului de desfăşurarea a 

implementării proiectelor în teren 
 Managementul proiectului- administrarea proiectului 

 

 1

mailto:office@pcrai.ro


Ghidul solicitantului Măsura 1 

 2

1. Obiective: 
 

 Încurajarea dezvoltării socio-economice pe 
baze durabile a comunităţilor din 
împrejurimile Parcului, în concordanţă cu 
obiectivele APNPC 

 Creşterea capacităţii comunităţilor de a 
elabora şi implementa proiecte care să se 
adreseze necesităţilor acestora şi găsirea 
surselor de finanţare 

 Formarea unor grupuri de iniţiativă care să 
contribuie la creşterea capacităţii de 
autosusţinere a comunităţilor şi care să 
sprijine APNPC în activităţile sale 

 

2. Cine poate beneficia de 
finanţare? 

 
• PGM se adresează membrilor 

comunităţilor din jurul Parcului care au 
proprietăţi în Parc şi pe care astfel îl 
influenţează în mod direct. PGM se 
adresează exclusiv următoarelor comunităţi: 
oraşul Zărneşti, satele Măgura, Peştera 
şi Şirnea, comunele Dâmbovicioara şi 
Rucăr (cu satele componente). 

• Solicitanţii trebuie să fie exclusiv societăţi 
comerciale cu răspundere limitată 
(S.R.L.), asociaţii familiale sau persoane 
fizice autorizate a căror obiect de 
activitate să conţină „spaţii cazare sau 
servicii turism”. Sunt admişi şi solicitanţii 
care nu au dobândit încă statut juridic, dar 
care declară pe propria răspundere că vor 
înfiinţa până la 31 decembrie 2003 una din 
fomele mai sus amintite, dar cu asociat 
unic. În ambele cazuri sediul sau un punct 
de lucru trebuie să existe în comunităţile 
eligibile menţionate la punctul precedent, 
precum şi activitatea solicitanţilor să se 
desfăşoare pe raza respectivelor localităţi. 

 
3. Ce tipuri de proiecte pot fi 

finanţate? 
 

• Proiecte de mică infrastructură pentru 
inceperea sau dezvoltarea unei afaceri în 
domeniul turismului rural 

 
 
 
 

4. Activităţi neeligibile 
 

 Sponsorizări individuale pentru 
participarea la ateliere, seminarii, 
conferinţe, congrese 

 Burse de studii individuale, cursuri de 
specializare 

 Activităţi de refinanţare 
 Finanţarea de universităţi 
 Donaţii 
 Publicarea de cărţi sau reviste 
 Producerea de filme documentare 

 
5. Costuri 

 
5.1. Costuri admisibile: 

 Costuri pentru achiziţii de echipament şi 
materiale 

 Costuri legate de promovarea proiectului 
în cazul în care este necesar 

 
5.2. Costuri care nu pot fi suportate de 
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 rezerve pentru posibile pierderi sau datorii 
viitoare şi alte activităţi neprevăzute 

 dobânzi datorate 
 achiziţionarea de terenuri sau clădiri 
 achiziţionarea de echipamente calculatoare, 
telefoane mobile etc. 

 pierderi datorate ratei de schimb valutar 
 costuri pentru studii pregătitoare sau alte 
activităţi pregătitoare 

 chiria clădirilor şi terenurilor 
 salarii angajaţi 
 costuri de întreţinere 
 construcţia de clădiri noi 
 taxe şi impozite datorate 
 achiziţionarea sau închirierea de mijloace 
de transport 

 
6. Suma disponibilă pentru 

finanţare 
 

• Suma globală disponibilă este de 60000 $. 
Această sumă va fi alocată în cadrul a unei 
singure runde de proiecte în anul 2003. 

• Mărimea proiectelor- mărimea maximă 
a finanţării este de 1.500 USD pe proiect. 
Un solicitant poate depune doar o cerere 
de finanţare. 

• Durata de desfăşurare a unui proiect este 
de maximum 6 luni. 
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• Contribuţia solicitantului în bani va fi 
menţionată şi introdusă în propunerea 
de buget (minimum 25% din suma 
cerută de la Parcul Naţional Piatra 
Craiului). 

 
7. Cum se poate solicita o 

finanţare? 
 

• Datorită lipsei de experienţă în scrierea de 
proiecte a comunităţilor amintite, 
Administraţia Parcului Naţional Piatra 
Craiului va oferi ajutor acestora prin 
intermediul facilitatorilor 

• Pentru a putea beneficia de finanţare va 
trebui să completaţi Cererea de Finanţare 
disponibilă la facilitatori sau la sediul 
Parcului 

• În final cererea va fi depusă în două 
exemplare la sediul Administraţiei 
Parcului;  
Data limită de depunere a 
cererilor: 14 Iulie 2003! 

• Societăţile nou create sau existente vor 
deveni agenţi de implementare. 

 
8. Evaluarea şi selecţia 

cererilor de finanţare 
 

Cererile de finanţare vor fi examinate şi 
evaluate de către un Comitet de Evaluare format 
din 3 experţi externi. 
Numele membrilor Comitetului de Evaluare va fi 
adus la cunoştinţa comunităţilor înainte de 
evaluare. 

Procesul de evaluare va începe la o săptămână 
după termenul limită depunere al proiectelor. 
Punctajul minim pentru care o propunere de 
proiect se ia în considerare în vederea finanţării 
este de 65 puncte. 

Solicitanţii vor fi informaţi în scris de către 
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului 
asupra deciziei referitoare la cererea de finanţare. 
Pentru cererile respinse, solicitanţii vor primi 
explicaţii în scris de la Administraţia Parcului cu 
privire la motivul respingerii, precum şi sfaturi în 
vederea unei eventuale noi depuneri de cereri. 
După finalizarea evaluării tuturor propunerilor 
APNPC va face publică lista proiectelor 
câştigătoare, sumele acordate şi beneficiarii 
acestora. 
 

9. Contractarea grant-urilor şi 
lansarea proiectelor 

 
Acordarea grant-urilor se va face pe baza unui 

Contract de Grant încheiat între reprezentantul 
Administraţiei PNPC şi reprezentanţii 
organizaţiei beneficiare. 
Valoarea finală a finanţării va fi prevăzută în 
contract şi ea are la bază bugetul aprobat.  
Utilizarea grant-ului în alte scopuri decât cele 
prevăzute în Contractul de Grant conduce la 
anularea acestuia, răspunderea legală a celor 
vinovaţi şi revocarea finanţării şi recuperarea 
sumelor acordate agentului de implementare. 
Dacă la misiunile de evaluare se constată încălcări 
ale Contractului de Grant, Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului are dreptul de a revoca 
finanţarea unilateral, urmând a se apela la căile 
legale de recuperare a finanţării acordate până în 
acel moment. 
 
10. Implementarea 

proiectelor 
 
Plăţi 
Toate plăţile se vor efectua într-o singură tranaşă. 
Toate plăţile se vor efectua în lei la cursul 
zilei. 
Monitorizare 
Monitorizarea proiectelor va fi făcută de APNPC, 
care va asigura controlul în teren al modului de 
implementare al proiectelor. 
Proiectele vor fi supervizate o dată la două luni 
sau în etape critice ale implementării de către 
reprezentantul APNPC şi se vor avea în vedere 
următoarele: 

 Stadiul fizic al proiectului şi obiectivele 
atinse 

 Managementul proiectului şi al achiziţiilor 
 Managementul financiar 

Raportare 
Beneficiarii finanţării vor înainta o dată la două 
luni APNPC un raport intermediar conform 
modelului din contractul de grant şi un raport 
final. 
 
Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi 
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului la 
adresa amintită- persoană de contact: 
ing. Hanganu Horaţiu- responsabil relaţia cu 
comunităţile locale. 
Tel: 0723330476 
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