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Introducere 
 

Programul de Grant-uri 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 068223008, e-mail office@pcrai.ro. 
 

În anul 2002 prin intermediul Programului de Granturi Mici au fost finanţate un număr de 
8 proiecte totalizând 72.000 $. 

 
Obiectivele Programului 
 

Programul va contribui la dezvoltarea socială şi economică pe baze durabile a 
comunităţilor din împrejurimile Parcului şi va contribui la îndeplinirea obiectivelor Administraţiei 
Parcului de conservare a biodiversităţii şi conştientizare publică. Obiectivele generale ale 
Programului sunt: 

 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 

 
Principalele beneficii ale Programului vor fi: 

 Încurajarea comunităţilor în practicarea activităţilor tradiţionale şi/sau dezvoltarea 
de noi activităţi economice ca agro-turismul, care să se bazeze pe exploatarea 
durabilă a resurselor naturale, având ca finalitate reducerea presiunilor asupra 
Parcului 

 Îmbunătăţirea nivelului veniturilor şi oportunităţi de angajare pentru membrii 
comunităţilor 

 Dezvoltarea în sânul comunităţilor a capacităţilor necesare pentru accesarea altor 
fonduri 

 
Pentru anul 2003 programul alocă 130.000$ în cadrul a două măsuri: 
 

• Măsura 1- „Granturi Individuale” 
• Măsura 2- „Granturi Comune” 
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Măsura 1- „Granturi Individuale” 

 
1 Principii generale 

1.1 Orientare către cerere 
a) PGM va finanţa numai propunerea de proiect care au la bază o solicitare. 
b) Programul necesită existenţa unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.) cu 

asociat unic şi obiect de activitate „spaţiu de cazare” sau pentru cele existente, să aibă în 
statut inclus acest tip de activitate, constituite legal în baza legii 31/1991 

c) APNPC sau un consultant, va oferi direct persoanelor vizate informaţii legate de costuri, 
tehnologia necesară pentru completarea cererii de finanţare 

 

1.2 Sprijin acordat pentru alegerea şi scrierea proiectului 
a) Datorită faptului că personele aflate în comunităţile vizate nu au, sau au experienţă limitată 

în scrierea de cereri de fiananţare, APNPC va acorda servicii de facilitare a persoanelor 
interesate să depună cereri de finanţare. Facilitatorul poate fi o persoană fizică sau juridică 
selectată de APNPC, care va ajuta persoanele interesate să se organizeze, să-şi identifice 
necesităţile, să le aleagă pe cele mai importante şi să elaboreze proiectul. 

b) Facilitatorul va ajuta solicitanţii: 
i. să identifice nevoile pe care aceştia le au şi care sunt eligibile din punct de vedere al 

Măsurii 1 
ii. să completeze cererea de finanţare 

 

1.3  Autosusţinere 
Dovada autosusţinerii proiectului la sfârşitul finanţării, va trebui făcută de către beneficiarii 

proiectului, printr-un plan care va descrie resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor 
şi sursa acestor resurse. 

 

2 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. 
 

3 Comunităţi vizate 
 

PGM ca parte a Proiectului Managementul Conservării Biodiversităţii, se adresează în 
exclusivitate 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). 
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4 Beneficiari eligibili 
 

Prin PGM vor fi finanţate exclusiv proiecte elaborate de membrii ai comunităţilor mai sus 
amintite. Toate cererile de finanţare vor fi verificate şi evaluate pe baza unui set specific de criterii. 
 

5 Criterii de selecţie 
 

Toate proiectele depuse vor fi verificate şi vor fi evaluate în vederea finanţării doar dacă 
îndeplinesc criteriile de selecţie. Există trei seturi de criterii de selecţie: 

• Organizaţiile care pot depune proiecte şi solicita finanţare 
• Proiectele pentru care se poate acorda finanţare 
• Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare pentru finanţare 
 

5.1 Criterii de selecţie a solicitanţilor 
Solicitanţii trebuie să fie exclusiv societăţi comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.) cu 

asociat unic şi obiect de activitate „spaţiu de cazare” sau pentru cele existente, să aibă în statut 
inclus acest tip de activitate, constituite legal în baza legii 31/1991, care au sediul şi îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul comunităţilor mai sus amintite. 

Să fie direct responsabili de elaborarea şi administrarea proiectului şi să nu acţioneze ca 
intermediari. 
 

5.2 Criterii de selecţie a proiectelor 
 

5.2.1 Criterii generale de selecţie 
Criteriile generale de selecţie a proiectelor sunt obligatorii, nerespectarea acestora ducând la 

respingerea propunerii de proiect. 
 

A. Proiectele depuse sunt în acord cu obiectivele Parcului- Conservare şi conştientizare 
publică şi promovează o utilizare durabilă a resurselor naturale.  

B. Depunătorii de proiecte vor deveni agenţi de implementare  
C. Contribuţia solicitantului în bani sau în va fi menţionată şi introdusă în propunerea 

de buget (minimum 25% din suma cerută de la Parcul Naţional Piatra Craiului). 
D. Proiectul depus este considerat complet dacă conţine toate documentele şi formularele 

completate cerute în prezentul Ghid. 
 
Mărimea proiectelor- nu există nici o restricţie legată de costul total al proiectului, totuşi mărimea 
maximă a finanţării este de 1.500 USD pe proiect. Un solicitant poate depune mai multe cereri de 
finanţare. 
Durata de desfăşurare a unui proiect este de maximum 6 luni. 
 
Activităţi care nu pot beneficia de finanţare în cadrul acestui program: 

 Sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese 
 Burse de studii individuale, cursuri de specializare 
 Activităţi de refinanţare 
 Finanţarea de universităţi 
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 Donaţii 
 Publicarea de cărţi sau reviste 
 Cheltuieli de transport (altele decât în interesul proiectului) 
 Producerea de filme documentare 

 

5.2.2 Criterii specifice de selecţie 
Respectarea criteriilor specifice de selecţie aduce un plus de punctaj, mărind astfel şansele 

ca propunerea să fie câştigătoare. Acestea sunt : 
• Proiecte de mică infrastructură pentru inceperea sau dezvoltarea unei afaceri în domeniul 

turismului rural 
• Solicitanţii fac dovada că posedă terenuri pe raza Parcului Naţional Piatra Craiului 

 

5.3 Criterii de selecţie a costurilor 
Aceste costuri sunt specificate în detaliu mai jos. În consecinţă bugetul reprezintă atât o 

estimare a costurilor cât şi un plafon maxim al costurilor care pot fi selectate. Solicitantul trebuie să 
acorde o mare atenţie că aceste costuri trebuie să fie reale şi nu pot lua forma unor sume globale. 
Este prin urmare în interesul solicitantului să prezinte un buget realist şi eficient din punct de 
vedere al costurilor. În procesul de evaluare va fi prins şi bugetul, care poate fi redus dacă nu este 
unul realist. 

 

5.3.1 Costuri directe admisibile 
Cerinţe: 

 Să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie incluse în propunerea de buget 
anexată (Anexa B a Ghidului Solicitantului) 

 Să fie executate în timpul perioadei de execuţie a proiectului (nu se pot face plăţi 
retroactive, pentru costuri rezultate într-o perioadă anterioară finanţării) 

 
Următoarele costuri directe sunt admisibile: 

 Costuri pentru achiziţii de echipament şi materiale 
 Costuri legate de promovarea proiectului în cazul în care este necesar 

 
De menţionat că toate aceste costuri vor fi analizate şi aprobate în secţiunea de buget specificându-
se care este valoarea finală aprobată. 
 

5.3.2 Costuri care nu pot fi suportate de PGM: 
 

 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 şi reparaţii 
 taxe şi impozite datorate 
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 achiziţionarea sau închirierea de mijloace de transport 
 construirea de clădiri noi 

 

6 Scrierea de proiecte şi procesul de selecţie 
 

Societăţile nou create sau existente vor deveni agenţi de implementare. Informaţiile referitoare 
la PGM şi formularele de solicitare a grant-ului vor fi disponibile la sediul APNPC şi primăriile 
comunităţilor vizate. Formularele de solicitare a grant-ului vor fi completate cu următoarele 
informaţii: 

• Date privind solicitantul 
• Acordul solicitantului referitor la contribuţia adusă de aceasta în cadrul proiectului şi 

dovada existenţei acestei contribuţii (extras de cont bancar) 
• Descrierea proiectului pentru care se solicită finanţarea: mărimea, descrierea obiectivelor şi 

a beneficiilor urmărite 
• Un buget estimat al proiectului, folosind formatul din formularul de aplicare (Anexa B). 

 
O copie a propunerii de proiect va fi depusă la sediul APNPC, unde va fi înregistrată, iar o a doua 
copie va rămâne la solicitant. 
APNPC va verifica valabilitatea proiectului, respectiv încadrarea în criteriile de eligibilitate, dacă 
sunt completate toate formularele cerute şi dacă proiectul conţine toate anexele cerute prin 
instrucţiunile de întocmire a proiectelor. 
Propunerea de proiect va intra apoi într-un proces de evaluare competitivă. 
 

7 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 şi se va 
realiza în următoarele etape: 

o Evaluarea propunerilor de către fiecare consultant în parte- fiecare consultant va evalua pe 
baza criteriilor de selecţie din prezentul manual 

o Evaluarea propunerilor de proiect în şedinţă comună- Comitetul de Evaluare împreună cu 
reprezentantul APNPC vor avea o sesiune comună în care, pe baza punctajului acordat de 
fiecare consultant în parte, se va face evaluarea finală a propunerilor de proiect acordându-
se punctajul final. 

o Acordarea grantului pe baza punctajului final se vor acorda finanţări celor mai bune 
proiecte în limita bugetului existent 

 
Pentru o mai bună desfăşurare a procesului de evaluare APNPC va pune la dispoziţia 
consultanţilor un ghid de evaluare care va cuprinde o descriere detaliată a etapelor procesului de 
evaluare şi a metodologiei de evaluare. 
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Toate proiectele solicitanţilor vor fi evaluate conform următoarelor criterii: 
 
1.Eligibilitatea solicitanţilor şi proiectelor 
Eligibilitatea solicitanţilor şi proiectelor se va face conform criteriilor de eligibilitate menţionate 
mai sus. 
 
2 Evaluarea calităţii propunerilor şi evaluarea financiară 
O evaluare a calităţii propunerilor, inclusiv a bugetului propus va fi derulată în conformitate cu 
criteriile din Grila de Evaluare prezentată în continuare. 
 
Criteriul Ponderea 
1.Conservarea Parcului 25 
2. Efecte multiplicatoare 10 
3. Beneficii aşteptate 10 
4. Relevanţă 10 
5. Metodologie 10 
5.1 Cât de coerent este planul general al proiectului? 5 
5.2 În ce măsură propunerea conţine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru 
rezultatele proiectului? 

5 

6. Bugetul şi eficienţa costurilor 10 
6.1 În ce măsură bugetul este clar şi detaliat? 5 
6.2 În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului? 5 
7. Autosusţinerea financiară şi continuitatea proiectului 10 
8. Conştientizare publică 10 
9. Capacitatea de implementare (abilitatea de a administra bugetul 
proiectului) 

5 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 100 
 
 
Punctajul minim pentru care o propunere de proiect se ia în considerare în vederea finanţării este 
de 65 puncte. 
În sesiunea comună de evaluare se va realiza un prim clasament al proiectelor, pe comunităţi, pe 
baza acestora fiind finanţat proiectul cu cel mai mare punctaj din fiecare comunitate. Se va încerca 
astfel finanţarea cât mai multor proiecte pentru fiecare comunitate ţintă. 
În cea de-a doua parte a sesiunii de evaluare se va realiza un clasament comun, ce va conţine 
proiectele din toate comunităţile vizate, aprobându-se finanţarea proiectelor cu cel mai bun 
punctaj, în ordine descrescătoare, până la epuizarea bugetului Măsurii 1. 
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. 
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8 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. 
 
Contractul va include următoarele: 
 

• Cererea de finanţare cu anexa de buget 
• Condiţii generale pentru PGM 
• Programul implementării proiectului şi programul de plăţi 
• Reguli de achiziţie 
• Formulare de raportare 

 
Contractul de grant va fi semnat de reprezentanţii societăţii comerciale. 
 
Valoarea finală a finanţării va fi prevăzută în contract şi ea are la bază bugetul aprobat. Prin urmare 
valoarea finanţării rămâne definitivă după încheierea contractului nemaiputându- se efectua 
modificări ulterioare. 
Sumele prevăzute în buget pot varia faţă de sumele prevăzute iniţial numai dacă modificările nu 
afectează scopul iniţial al proiectului iar transferul se limitează la un singur capitol de buget sau la 
mai multe dar modificarea să nu depăşească 10% din suma prevăzută iniţial la capitolul respectiv. 
APNPC va fi informată în prealabil privind eventualele modificări aduse bugetului, acestea 
făcându-se numai cu acordul scris la acesteia. 
Orice modificare adusă bugetului se va face doar pe baza acordului scris al APNPC, la solicitarea 
beneficiarului. 
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. 
 
Pentru colaborarea dintre agenţia de implementare şi furnizori sau alţi colaboratori se vor încheia 
contracte scrise. 
 
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. 
 

9 Implementarea proiectelor 
 

9.1 Plăţi 
Toate plăţile se vor efectua într-o singură trnaşă. 
Toate plăţile se vor efectua în lei la cursul zilei. 
 

9.2 Monitorizare 
Monitorizarea proiectelor va fi făcută de APNPC, care va asigura controlul în teren al modului de 
implementare al proiectelor. 
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9.3 Supervizare 
APNPC va organiza misiuni de evaluare a procesului de implementare al Proiectului, cooptând, 
dacă este cazul şi independenţi. 
 
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 

9.4 Raportare 
Beneficiarii finanţării vor înainta o dată la două luni APNPC un raport intermediar conform 
modelului din contractul de grant şi un raport final.
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Măsura 2-„Granturi comune” 

 

1 Principii generale 

1.1 Orientare către cerere 
a) PGM va finanţa numai propunerea de proiect care au la bază o solicitare. În propunerea de 

proiect se va solicita dovada interesului şi a angajării comunităţii şi rezolvarea unei 
necesităţi prin proiectul propus 

b) Programul necesită existenţa unui grup de iniţiativă la nivel de comunitate care să-şi asume 
responsabilitatea implementării proiectului. Acest grup se va organiza conform Ordonanţei 
nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

c) APNPC sau un consultant, ONG va oferi direct comunităţilor vizate informaţii legate de 
costuri, tehnologia necesară şi serviciile necesare pentru a asista membrii acestora şi ai ajuta 
să decidă corect. 

 

1.2 Participarea comunităţii 
Participarea comunităţii este crucială în procesele de definire a nevoilor, ierarhizarea lor, 

elaborarea şi realizarea proiectului. Participarea de grup va asigura proprietatea comunităţii asupra 
proiectului, şi astfel durabilitatea în timp a acestuia chiar şi după terminarea finanţării. În 
propunerea de proiect, comunitatea va trebui să facă dovada participării membrilor ei în procesul 
de identificare şi a necesităţilor în elaborarea proiectului. Aceste elemente vor fi specificate în 
cererea de finanţare. Aceasta va cuprinde şi documente care să dovedească implicarea membrilor 
comunităţii în administrarea proiectului, în realizarea şi activitatea ulterioară de întreţinere. 
Controlul autoritatea şi responsabilitatea în legătură cu deciziile şi resursele gestionate privind 
proiectul vor fi deţinute de către un Comitet de Întreţinere şi Administrare al Proiectului (CIAP). 
Numărul participanţilor la proiect va depinde de natura proiectului. 
 

1.3 Sprijin acordat pentru alegerea şi scrierea proiectului 
a) Datorită faptului că unele comunităţi sunt fragmentate, caracterizându-se prin absenţa 

raporturilor de încredere între oameni şi a posibilităţii de a se auto-organiza, APNPC va 
acorda servicii de facilitare a comunităţilor. Facilitatorul poate fi o persoană fizică sau 
juridică selectată de APNPC, care va ajuta comunitatea să se organizeze, să-şi identifice 
necesităţile, să le aleagă pe cele mai importante şi să elaboreze proiectul. 

b) Facilitatorul va ajuta comunităţile: 
1. să identifice liderii respectivei comunităţi şi să stimuleze dezvoltarea de abilităţi 

organizatorice 
2. să se asiste liderii comunităţii în evaluarea nevoilor comunităţii prin consultarea cât 

mai multor lideri ai acesteia, în identificarea resurselor necesare, stabilirea 
priorităţilor şi elaborarea proiectului 

3. să sprijine crearea de parteneriate cu autorităţile locale, ONG-uri, alte grupuri, 
pentru elaborarea proiectului şi susţinerea lui la finalul sprijinului financiar acordat 
de APNPC 

4. să asigure participarea grupurilor marginalizate (femei, bătrâni) în elaborarea 
deciziilor 
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5. să elaboreze soluţii pentru probleme, cu precizarea contribuţiei comunităţilor la 
aceste probleme 

6. să asigure asistenţă comunităţilor în scrierea propunerii proiect 
7. să acorde asistenţă în organizare şi legalizarea şi desemnarea membrilor 

Comitetului de Iniţiativă şi Administrare a Proiectului 
 

1.4 Dezvoltarea de parteneriate 
1. PGM va finanţa doar proiecte pentru care nu este posibilă obţinerea unei finanţări din alte 

surse. Programul va finanţa doar proiecte care nu se suprapun altor posibilităţi de finanţare 
existente. CIAP va culege informaţii de la comunităţi, autorităţi locale, ONG-uri şi va 
clarifica cu comunităţile locale dreptul de proprietate şi de utilizare a beneficiilor 
proiectului asigurându-se că proiectul va avea autosusţinere. 

 
2. Programul va încuraja parteneriatul între comunităţile care depun un proiect în vederea 

implementării, cu Autorităţile locale, ONG-uri sau celelalte comunităţi implicate în 
Program. Se va susţine în principal stabilirea unui parteneriat cu Autorităţile locale pentru a 
asigura resurse suplimentare necesare susţinerii proiectului (finanţarea pe termen lung a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii). 

 

1.5 Autosusţinere 
Dovada autosusţinerii proiectului la sfârşitul finanţării, va trebui făcută de către beneficiarii 

proiectului, printr-un plan care va descrie resursele financiare necesare pentru acoperirea costurilor 
şi sursa acestor resurse. PGM acordă şanse sporite de finanţare proiectelor care au stabilite 
parteneriate cu autorităţile locale sau cu o altă organizaţie 

 

2 Suma disponibilă pentru finanţare 
 
În anul 2003 suma alocată va fi de 70000 $. 

 

3 Comunităţi vizate 
 

PGM ca parte a Proiectului Managementul Conservării Biodiversităţii, se adresează în 
exclusivitate 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 Şirnea, comunele Dâmbovicioara şi Rucăr (cu satele componente). 

 

4 Beneficiari eligibili 
 
Prin PGM vor fi finanţate exclusiv proiecte elaborate de comunităţile mai sus amintite. 
Comunităţile acestea pot depune cereri de finanaţare, dar aceasta nu înseamnă neapărat că vor şi 
beneficia de finanţare. Toate cererile de finanţare vor fi verificate şi evaluate pe baza unui set 
specific de criterii. 
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5 Criterii de selecţie 
 

Toate proiectele depuse vor fi verificate şi vor fi evaluate în vederea finanţării doar dacă 
îndeplinesc criteriile de selecţie. Există patru seturi de criterii de selecţie: 

• Organizaţiile care pot depune proiecte şi solicita finanţare 
• Partenerii pe care comunităţile îi pot atrage pentru derularea proiectelor 
• Proiectele pentru care se poate acorda finanţare 
• Tipurile de costuri care pot fi luate în considerare pentru finanţare 
 

5.1 Criterii de selecţie a solicitanţilor 
Solicitanţii trebuie să fie organizaţii nonguvernamentale, constituite legal ca asociaţii şi 

fundaţii în baza Ordonanţei nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, care au 
sediul şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul comunităţilor mai sus amintite. 

Să fie direct responsabili de elaborarea şi administrarea proiectului şi să nu acţioneze ca 
intermediari. 

Să îndeplinească criteriul care defineşte comunităţile cărora se adresează Programul, aşa 
cum este specificat la punctul beneficiari eligibili. Comunităţile vizate pot depune proiecte 
elaborate la nivelul satelor componente şi/ sau la nivel de comună. De asemenea mai multe 
comunităţi pot depune pentru un singur proiect cu condiţia să se angajeze într-un parteneriat. 

 
Măsura 2 a PGM nu va finanţa: 

o Organizaţii politice sau religioase 
o Universităţi 
o Organizaţii guvernamentale, administrative, firme cu capital privat sau de stat 

 

5.2 Criterii de selecţie a partenerilor 
Parteneriatul este o relaţie bine definită între două sau mai multe organizaţii. Toţi partenerii 

trebuie să facă dovada implicării în implementarea proiectului, dar responsabilitatea realizării 
proiectului revine CIAP. 
Organizaţii partenere eligibile: 

• Autorităţi locale 
• ONG-uri 

Un model al declaraţiei de parteneriat este descris în Anexa A a Ghidului Solicitantului. 
 

5.3 Criterii de selecţie a proiectelor 
 

5.3.1 Criterii generale de selecţie 
Criteriile generale de selecţie a proiectelor sunt obligatorii, nerespectarea acestora ducând la 
respingerea propunerii de proiect. 
 

• Proiectele depuse sunt în acord cu obiectivele Parcului- Conservare şi conştientizare 
publică şi promovează o utilizare durabilă a resurselor naturale. Depunătorii de proiecte 
vor prezenta o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie la 
conservarea Parcului şi la dezvoltarea comunităţii. 
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• Depunătorii de proiecte vor deveni agenţi de implementare după cum este menţionat în 
Principii generale, pct. 2. 

• Contribuţia comunitară în bani sau în altă formă va fi menţionată şi introdusă în 
propunerea de buget (minimum 10%) 

• Proiectul depus este considerat complet dacă conţine toate documentele şi formularele 
completate cerute 

 
Mărimea proiectelor- nu există nici o restricţie legată de costul total al proiectului, totuşi mărimea 
maximă a finanţării este de 10000 USD pe proiect. Un solicitant poate depune mai multe cereri de 
finanţare. 
Durata de desfăşurare a unui proiect este de maximum 12 luni. 
 
Activităţi care nu pot beneficia de finanţare în cadrul acestui program: 

 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 
 Cheltuieli de transport (altele decât în interesul proiectului) 
 Producerea de filme documentare 

 

5.3.2 Criterii specifice de selecţie 
Respectarea criteriilor specifice de selecţie aduce un plus de punctaj, mărind astfel şansele ca 
propunerea să fie câştigătoare. Acestea sunt : 

• Amenajarea şi îmbunătăţirea păşunilor 
• Facilităţi de colectare a gunoaielor din Parc şi zonele de acces 
• Numărul membrilor comunităţii care să beneficieze de Proiect să fie cât mai mare 

 

5.4 Criterii de selecţie a costurilor 
Aceste costuri sunt specificate în detaliu mai jos. În consecinţă bugetul reprezintă atât o 

estimare a costurilor cât şi un plafon maxim al costurilor care pot fi selectate. Solicitantul trebuie să 
acorde o mare atenţie că aceste costuri trebuie să fie reale şi nu pot lua forma unor sume globale. 
Este prin urmare în interesul solicitantului să prezinte un buget realist şi eficient din punct de 
vedere al costurilor. În procesul de evaluare va fi prins şi bugetul, care poate fi redus dacă nu este 
unul realist. 

 
Costuri directe admisibile 

 Să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie incluse în propunerea de buget 
anexată (Anexa B) 

 Să fie executate în timpul perioadei de execuţie a proiectului (nu se pot face plăţi 
retroactive, pentru costuri rezultate într-o perioadă anterioară finanţării) 

 
Următoarele costuri directe sunt admisibile: 

 Costuri pentru achiziţii de echipament şi materiale 
 Costuri pentru consultanţă şi proiectare 
 Costuri legate de promovarea proiectului în cazul în care este necesar 
 Costuri de execuţie pe care comunitatea nu le poate acoperi 
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De menţionat că toate aceste costuri vor fi analizate şi aprobate în secţiunea de buget specificându-
se care este valoarea finală aprobată. 
 
Costuri care nu pot fi suportate de PGM: 
 

 rezerve pentru posibile pierderi sau datorii viitoare şi alte activităţi neprevăzute 
 dobânzi datorate 
 achiziţionarea de terenuri sau clădiri 
 pierderi datorate ratei de schimb valutar 
 TVA- ul pe care beneficiarul îl poate recupera 
 costuri pentru studii pregătitoare sau alte activităţi pregătitoare 
 chiria clădirilor şi terenurilor 
 salarii angajaţi 
 costuri de întreţinere şi reparaţii 
 taxe şi impozite datorate 
 achiziţionarea sau închirierea de mijloace de transport 
 construirea de clădiri noi 

 

6 Scrierea de proiecte şi procesul de selecţie 
 

Comunităţile ţintă, prin ONG-urile înfiinţate, vor deveni agenţi de implementare. 
Informaţiile referitoare la PGM şi formularele de solicitare a grant-ului vor fi disponibile la sediul 
APNPC şi primăriile comunităţilor vizate. Formularele de solicitare a grant-ului vor fi completate 
cu următoarele informaţii: 

• Beneficiarii: populaţia vizată, numărul de beneficiari 
• Procesele verbale ale întâlnirilor publice în care s-au analizat necesităţile comunităţii şi s-a 

hotărât tema proiectului 
• Acordul comunităţii referitor la contribuţia adusă de aceasta în cadrul proiectului şi acordul 

de parteneriat în implementarea şi susţinerea proiectului la terminarea finanţării 
• Contractul de parteneriat (dacă este necesar) 
• Tipul de proiect pentru care se solicită finanţarea: mărimea, descrierea obiectivelor şi a 

beneficiilor urmărite 
• Un buget estimat al proiectului, folosind formatul din formularul de aplicare (Anexa B). 

 
O copie a propunerii de proiect va fi depusă la sediul APNPC, unde va fi înregistrată, iar o a doua 
copie va rămâne în comunitate. 
APNPC va verifica valabilitatea proiectului, respectiv încadrarea în criteriile de eligibilitate, dacă 
sunt completate toate formularele cerute şi dacă proiectul conţine toate anexele cerute prin 
instrucţiunile de întocmire a proiectelor. 
Propunerea de proiect va intra apoi într-un proces de evaluare competitivă. 
 

7 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. 
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Procesul de evaluare va începe la o săptămână după termenul limită depunere al proiectelor şi se va 
realiza în următoarele etape: 

o Evaluarea propunerilor de către fiecare consultant în parte- fiecare consultant va primi prin 
poştă propunerile de proiect, pe care le va evalua pe baza criteriilor de selecţie din 
prezentul ghid 

o Evaluarea propunerilor de proiect în şedinţă comună- Comitetul de Evaluare împreună cu 
reprezentantul APNPC vor avea o sesiune comună în care, pe baza punctajului acordat de 
fiecare consultant în parte, se va face evaluarea finală a propunerilor de proiect acordându-
se punctajul final. 

o Acordarea grantului pe baza punctajului final se vor acorda finanţări celor mai bune 
proiecte în limita bugetului existent 

Pentru o mai bună desfăşurare a procesului de evaluare APNPC va pune la dispoziţia 
consultanţilor un ghid de evaluare care va cuprinde o descriere detaliată a etapelor procesului de 
evaluare şi a metodologiei de evaluare. 
 
Toate proiectele solicitanţilor vor fi evaluate conform următoarelor criterii: 
 
1.Eligibilitatea solicitanţilor şi proiectelor 
Eligibilitatea solicitanţilor şi proiectelor se va face conform criteriilor de eligibilitate menţionate 
mai sus. 
 
2 Evaluarea calităţii propunerilor şi evaluarea financiară 
O evaluare a calităţii propunerilor, inclusiv a bugetului propus va fi derulată în conformitate cu 
criteriile din Grila de Evaluare prezentată în continuare. 
 
Criteriul Ponderea 
1.Conservarea Parcului 25 
2. Efecte multiplicatoare 10 
3. Beneficii aşteptate 10 
4. Relevanţă 10 
5. Metodologie 10 
5.1 Cât de coerent este planul general al proiectului? 5 
5.2 În ce măsură propunerea conţine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru 
rezultatele proiectului? 

5 

6. Bugetul şi eficienţa costurilor 10 
6.1 În ce măsură bugetul este clar şi detaliat? 5 
6.2 În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului? 5 
7. Autosusţinerea financiară şi continuitatea proiectului 10 
8. Conştientizare publică 10 
9. Capacitatea de implementare (abilitatea de a administra bugetul 
proiectului) 

5 

TOTAL PUNCTAJ MAXIM 100 
 
Punctajul minim pentru care o propunere de proiect se ia în considerare în vederea finanţării este 
de 65 puncte. 
În sesiunea comună de evaluare se va realiza un prim clasament al proiectelor, pe comunităţi, pe 
baza acestora fiind finanţat proiectul cu cel mai mare punctaj din fiecare comunitate. 
În cea de-a doua parte a sesiunii de evaluare se va realiza un clasament comun, ce va conţine 
proiectele din toate comunităţile vizate, aprobându-se finanţarea proiectelor cu cel mai bun 
punctaj, în ordine descrescătoare, până la epuizarea bugetului primei runde a PGM. 
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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. 
 

8 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. 
 
Contractul va include următoarele: 

• Cererea de finanţare cu anexa de buget 
• Condiţii generale pentru PGM 
• Programul implementării proiectului şi programul de plăţi 
• Reguli de achiziţie 
• Formulare de raportare 

 
Contractul de grant va fi semnat de reprezentanţii agentului de implementare, respectiv al ONG- 
ului comunităţii constituit conform prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000. 
 
Valoarea finală a finanţării va fi prevăzută în contract şi ea are la bază bugetul aprobat. Prin urmare 
valoarea finanţării rămâne definitivă după încheierea contractului nemaiputându- se efectua 
modificări ulterioare. 
Sumele prevăzute în buget pot varia faţă de sumele prevăzute iniţial numai dacă modificările nu 
afectează scopul iniţial al proiectului iar transferul se limitează la un singur capitol de buget sau la 
mai multe dar modificarea să nu depăşească 10% din suma prevăzută iniţial la capitolul respectiv. 
APNPC va fi informată în prealabil privind eventualele modificări aduse bugetului, acestea 
făcându-se numai cu acordul scris la acesteia. 
Orice modificare adusă bugetului se va face doar pe baza acordului scris al APNPC, la solicitarea 
CIAP. 
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. 
 
Pentru colaborarea dintre agenţia de implementare şi furnizori sau alţi colaboratori se vor încheia 
contracte scrise. 
 
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. 
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9 Implementarea proiectelor 
 

9.1 Plăţi 
Având în vedere că tipurile de proiecte vor fi diferite, o anexa la Contractul de Grant va prevede 
eşalonarea tranşelor şi mărimea acestora. 
Toate plăţile se vor efectua în lei la cursul zilei. 
 

9.2 Monitorizare 
Monitorizarea proiectelor va fi făcută de APNPC, care va asigura controlul în teren al modului de 
implementare al proiectelor. 
 

9.3 Supervizare 
APNPC va organiza misiuni de evaluare a procesului de implementare al Proiectului, cooptând, 
dacă este cazul şi independenţi. 
 
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 
 Participarea comunităţii, implicarea şi organizarea acesteia 
 Managementul proiectului şi al achiziţiilor 
 Managementul financiar 

 

9.4 Raportare 
Beneficiarii finanţării vor înainta o dată la două luni APNPC un raport tehnic şi unul financiar. 
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