
Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Lista OSC beneficiare de granturi în cadrul Programului de granturi locale al UE

Organizația parteneră: AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED”

Regiunea/domeniul: Regiunea de dezvoltare Nord

#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

1. AO „Consiliul Raional al 

Tinerilor din Florești''

N/A Raionul Floresti

Or. Floresti si 7 sate:

1. Cuhureştii de Sus

2. Ştefăneşti

3. Ghindeşti

4. Mărculești

5. Gura Camencii

6. Rădulenii Vechi

7. Gura Căinarului

Protectia 

mediului

„Hai Florești spre o 

generație prosperă -  

Generația ECO” 

O1- Informarea cadrelor didactice, părinților și a comunității locale din 8 localități a raionului Florești, inclusiv orașul 

Florești, despre importanța dezvoltării voluntariatului eco-responsabil;

O2 –Organizarea de către elevi, părinți și profesori a activităților de promovare a voluntariatului eco-responsabil în 

localitățile selectate;

O3 – Recunoașterea celor mai active grupe de voluntari, a efortului depus de şcoală, precum şi a celor care susțin 

initiativele voluntarilor (persoane private , instituţii, ONG-uri, etc.) Activitatea O.1.A.1.1. Inițierea campaniei de 

promovare a proiectului și a obiectivelor acestuia 

Activitatea O.1.A.1.2. Inițierea campaniei de sensibilizare a populației vizavi de problemele de mediu 

Activitatea O1.A.1.3. Conferința de lansare a proiectului (WORKSHOP “Voluntari în acțiune”). 

Activitatea O.2.A.2.1. Campanie de informare în școlile din cele 8 localități ale raionului Florești “E timpul să fii şi tu 

voluntar ECO”.

Activitatea O.2.A.2.2. Stabilirea responabilităților în cadrul echipelor din instituțiile de învățământ 

Activitatea O.2.A.2.3. Panou informativ- “Voluntari in sprijinul naturii”

Activitatea O.2.A.2.4. Concurs de postere - “Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”

Activitatea O.2.A.2.5. Concurs,, Câștigăm când reciclăm’

Activitatea O.2.A.2.6. QUIZ ,,Moldova ecologică’’

Activitatea O.2.A.2.7.Lansarea clipului promo ,,Ce înseamnă eco-frendly?’’

Activitatea O.3.A.3.1. Evaluarea rezultatelor proiectului Ceremonia de premiere a tuturor participanților și 

mulțumirea partenerilor. 

Activitatea O.2.A.2.8. Campania ,,Plantează un copac- Plantează o viață!” Acțiunea de salubrizare în localități 

Activitatea O.2.A.2.9.Săptămana de EcoVoluntariat 

Activitatea O.2.A.2.10. Crearea în cele 8 localități a unui club ecofrandly

Activitatea 2.A.2.11.Elaboarea strategiilor de continuitate a proiectului.

6 luni                 184,000 

2. AO „ARIS” N/A Or. Edinet 

Satele

1. Alexandreni

2. Gordinestii Noi

MDS Promovarea gestionării 

raționale a deșeurilor 

vegetale în municipiul 

Edineț.

1) Grad sporit de informare și educare a populației cu privire la prevenirea și reducerea efectelor nocive ale arderii 

deșeurilor vegetale, în lunile 1-3 a proiectului.

2) Comportamentul nociv al cetățenilor de ardere a deșeurilor vegetale în gospodării substituit prin gestionarea 

rațională a deșeurilor, în lunile 2-6 a proiectului.

3) Transparență și vizibilitate a proiectului asigurate, pe parcursul implementării acestuia.

O1. A1. Constituirea a 10 echipe a Gărzii Verzi cu componență reprezentativă a tinerilor din diverse grupuri 

comunitare (naționalitate/etnie, gender, categorie socială) din mun. Edineț.

O1.A2. Abilitarea a 10 echipe a Gărzii Verzi pentru informarea și educarea populației cu privire la prevenirea și 

reducerea efectelor nocive ale arderii deșeurilor vegetale.

O1.A3. Adunări de cartier de informare a populației organizate de Garda Verde.

O1.A4. Sesiuni de informare și educație a populației din mun. Edineț efectuate de echipele Gărzii Verzi.

O1.A5. Training-uri „de la egal la egal” efectuate de tinerii din echipele Gărzii Verzi cu semenii săi.

O1.A6. Concurs de secvențe video de promovare a gestionării rationale a deșeurilor vegetale

O2.A1. Adunare cetățenească pentru discutarea situației actuale în domeniul managementului deșeurilor solide.

O2.A2. Supraveghere video aeriană a zonelor mun. Edineț pentru identificarea focarelor de ardere a deșeurilor 

vegetale. 

O2.A3. Monitorizarea zonelor urbane și rurale privind compostarea individuală a deșeurilor vegetale.

6 luni                 180,000 

GRANTURI MICI

APELUL I



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

3. AO „Baxani - Casa 

Părintească”

N/A Raionul Soroca 

 s. Baxani 

Protectia 

mediului

Băxani - pentru un mediu 

sănătos și curat!

•	Abilitarea  a minim  120 locuitori ai satului Baxani cu vîrsta cuprinsă între 7-60 ani, femei și bărbați în egală măsură,  

privind  importanța  protecției  mediului ambiant pentru creşterea calităţii vieţii;

•	Implicarea participativă a cetățenilor din satul Baxani la elaborarea Planului de acţiuni al APL  în domeniul protecţiei  

mediului şi dezvoltarea capacităţilor de monitorizare a acţiunilor autorităţior pentru realizarea acestui plan;

•	Realizarea activităților  de salubrizare și amenajare  a locurilor publice și parcului din localitatea Baxani  cu suprafața 

de 20 ari prin sădirea a 80 copaci şi arbuşti, instalarea a 100 metri gard, 10 bănci și  10 urne de gunoi;

Activitatea 1.1 Masa rotundă „Un mediu curat – o viaţă sănătoasă”

Activitatea 1.2 4 seminare informative cu tematicile:

•	„Poluarea şi efectele ei asupra mediului. Măsuri de protecţie a mediului”,

•	„Suntem responsabili de apa pe care o bem”,

•	„Gestionarea deşeurilor – un pas sigur în protecţia mediului”,

•	„Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului”.

Activitatea 2.1 Elaborarea Planului de acţiuni al APL în domeniul protecţiei mediului.

Activitatea 2.2. Expozitie fotografii „Baxani – pentru un mediu sănătos și curat!”

Activitatea 2.3. Marcarea Zilei Mondiale a Mediului

Activitatea 3.1 Acţiuni de salubrizare:

•	Curaţarea şi amenajarea parcului din centrul satului, plantarea copacilor şi arbustilor. 

•	Curăţarea rîpei din centrul satului.

•	Curățarea a 3 izvoare din parc.

•	Amenajarea şi plantarea copacilor la intrarea în sat.

6 luni                 175,000 

4. AO “TINERGIE - Perspective 

și Dezvoltare”

N/A Or. Balti Protectia 

mediului

 «Вовлечение подростков 

и молодежи в решение 

локальных экологических 

проблем, в качестве 

полноправных 

партнеров».

Задачами проекта «Вовлечение подростков и молодежи в решение локальных экологических проблем, в 

качестве полноправных партнеров» являются:

- создание партнерских отношений с организациями и структурами от которых напрямую или косвенно 

зависит решение локальных экологических проблем, а также с другими заинтересованными сторонами, и 

заверение согласия о совместных действиях в рамках проекта, подписанием меморандумов о 

сотрудничестве; 

- Разработка и внедрение в рамках проекта, нового интерактивного (игрового) формата информационных 

мероприятий для детей и подростков, основанного на принципах геймификации*, целью которого станет 

формирование различных поведенческих моделей на основе полученного игрового опыта и применение его 

в реальной жизни;

* ГЕЙМИФИКАЦИЯ (англ. gamification, геймизация) - применение различных жизненных сценариев, в игровых 

процессах, с целью информирования, обучения, формирования личного опыта.

- Реализация цикла мероприятий (15мероприятий) в учебных заведениях мун. Бэлць для подростков и 

молодежи, с целью информирования и рекрутирования;

- Создание экологического молодежного комьюнити, целью которого станет продвижение экологичного 

стиля жизни среди сверстников, разработка и участие в экологических мероприятиях, а также активное 

вовлечение членов комьюнити в процессы разработки и реализации эффективных эко стратегий на 

локальном и национальном уровне; 

- Разработка и реализация плана/концепции на 2020-2021 год по вовлечению детей, подростков и молодежи 

мун. Бэлць в процессы обсуждения и принятия решений, касающихся локальных экологических проблем в 

области водоснабжения и канализации, утилизации твердых отходов, энергоэффективности общественных 

зданий.

- Информационные мероприятия в различных учебных заведениях мун. Бэлць

- Встречи участников экологического комьюнити, 

- Круглые столы с партнерами проекта

6 luni                 165,000 



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

5. AO „Aripi de Viaţă” N/A Raionul Edinet

Villages

1. Hincauti

2. Rotunda

MDS Cunosc, conştientizez, nu 

arunc deşeu oriunde

O1 – Înţelegerea, identificarea şi aplicarea măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor în rîndul unui număr de 100 

tineri din două localităţi;

O2 – Organizarea măsurilor de salubrizare prin adunarea deşeurilor, curăţarea străzilor principale din localităţi în 

vederea creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei asupra impactului poluării;

O3 – 20 actori comunitari din Rotunda şi Hincăuţi, 2 reprezentanţi mass-media vor participa la o cafenea publică cu 

scopul informării lor despre problema colectării defectuoase a deşeurilor.

Activitatea 1.1. Seminar de informare a tinerilor despre pericolul aruncării deşeurilor;

Activitatea 1.2. Elaborarea spoturilor video despre consecinţele şi impactul deşeurilor;

Activitatea 2.1. Organizarea şi desfăşurarea zilelor eco prin colectarea deşeurilor de pe străzile centrale din sate;

Activitatea 2.2. Realizarea posterelor anti-deşeu şi plasarea lor în locuri publice;

Activitatea 2.3. Organizarea concursului „Cea mai curată şi amenajată intrare centrală în sat”.

Activitatea 3.1. Cafenea Publică: „Printr-un sat fără gunoi, spre un trai sănătos”

4 luni                 184,000 

6.  AO „ECO-PROTECT” N/A Raionul Edinet

Satele

1. Hlinaia

2. Tirnova

3. Rotunda

4. Fetesti

5. Stolniceni

6. Lopatnic

7. Badragii Noi

8. Terebna

9. Cuconestii Noi

10 Brinzeni

11. Bratuseni

12. Sofrincani

MDS „Un nou aspect al spațiilor 

verzi din raionul Edineț”

1. Desfășurarea întrunirilor cu reprezentanții celor 12 localități beneficiare ale proiectului, în cadrul cărora vor fi 

discutate problemele mediului înconjurător, starea spațiilor verzi și necesitatea reabilitării acestora, trasându-se un 

plan de acțiuni detaliat. 

Astfel, va fi câte o întrunire cu populația următoarelor localități: 

Hlinaia; Tîrnova; Rotunda; Fetești; Stolniceni; Lopatnic; Badragii Noi; Terebna; Cuconeștii Noi; Brînzeni; Brătușeni; 

Șofrîncani.

2. Desfășurarea a câte o activitate educativ-ecologică cu tema „Un mediu curat pentru un viitor sănătos” în 

următoarele 12 instituții de învățământ: 

LT „M. Eminescu” din or. Edineț; LT „Pan Halippa” din or. Edineț; Gimnaziul „M. Sadoveanu” din or. Cupcini; LT „V. 

Topală” din Zăbriceni; LT din Fetești; Gimnaziul Burlănești; Gimnaziul Parcova; Gimnaziul Hancăuți; Gimnaziul 

Volodeni; Gimnaziul Viișoara; Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni; Gimnaziul Stolniceni.

Ca rezultat, va crește nivelul de cunoștințe a cca 250 de elevi despre importanța protecției mediului înconjurător și 

necesitatea implicării în acțiunile participative organizate de APL.

3. Impreună cu primarii celor 12 localități, vor fi elaborate „Planurile de acțiuni locale privind protecția mediului” și 

„Regulamente locale privind gestionarea și protejarea spațiilor verzi”. La elaborarea acestor acte vor fi implicați 

specialiști din domeniul protecției mediului. Documentele date, după ce vor fi adoptate de Consiliul local, vor fi utile 

pentru primării, deoarece, potrivit prevederilor legislației în vigoare în Republica Moldova, APL trebuie să întreprindă 

permanent acțiuni de protecție a mediului înconjurător, iar recomandările date vor fi utile

4. Realizarea acțiunilor de rederesare a stării spațiilor verzi din cele 12 localități ce cuprind amenajarea și 

salubrizarea teritoriului, la fel și plantarea de arbori, arbuști și flori multianuale (la acțiuni urmează să participe în 

total cca 500 de persoane). 

5. Formarea, pe lângă primării, a grupurilor de voluntari (în total 60 de persoane) care vor monitoriza spațiile verzi, 

iar în caz de depistare a încălcărilor (tăierii ilicite sau aruncării deșeurilor) vor anunța APL-ul. 6. Desfășurarea unei 

ședințe comune de totalizare, la care vor participa cca 100 persoane. În cadrul acestei întruniri se vor discuta 

succesele și incusuccesele proiectului, trasând noi planuri pentru viitor. În cadrul ședinței vor fi repartizate 100 de 

exemplare de suport informațional privind realizările proiectului, la fel și 100 de flayere cu conținut de apel la 

protecția mediului înconjurător

5 luni                 175,000 

GRANTURI MEDII



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

7. AO „Centrul de Consultanţă 

şi Şcolarizare în Agricultură 

Glodeni”

N/A Raionul Glodeni 

Satele

1. Iabloana

2. Hijdieni

3. Cajba

MDS Un mediu mai curat și 

sănătos pentru cetățenii din 

localitățile Iabloana, 

Hîjdieni și Cajba

1. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor (inclusiv elevilor din școlile publice) cu privire la  investițiile în 

domeniul managementului deșeurilor solide (MDS) și problemele de mediu aferente serviciilor publice locale, prin 

informarea 150 de cetățeni din localitățile proiectului: Iabloana, Hîjdieni și Cajba. 

2. Participarea semnificativă a cetățenilor în gospodărirea eficientă a deșeurilor solide prin colectarea separată a 

deșeurilor în două fracții (organice și neorganice), compostarea casnică a deșeurilor organice și utilizarea 

compostului în grădină ca îngrășământ organic în 150 de gospodării casnice în decurs de 11 luni.

3. Constituirea și organizarea serviciului public de evacuare și depozitare a deșeurilor neorganice la gunoiștile 

comunale din localitățile Iabloana, Hîjdieni și Cajba de către APL cu participarea activă a cetățenilor la planificarea și 

monitorizarea participativă a noilor modalităţi de gestionare corectă a deşeurilor la nivel local.

1.1 Organizarea conferinței de lansare a proiectului 

1.2 Organizarea a  6 seminare de instruire 

1.3  Promovare și diseminare a proiectului

1.4  Organizarea unei vizite de studiu p/u schimb de experiență în domeniul MDS cu ONG din R. Moldova

1.5  Semnarea 150 de contracte pentru prestarea serviciilor cu plată de evacuare a deșeurilor neorganice pentru a 

acoperi cheltuielire de funcționare după expirarea proiectului

2.1 Achiziționarea echpamentului necesar pentru selectarea separată a deșeurilor și amenajarea platformei de 

compostare în 150 de gospodării casnice

2.2 Selectarea deșeurilor menagere solide în două fracții și compostarea deșeurilor biodegradabile în 150 de 

gospodării casnice

2.3  Vizite în teren pentru monitorizarea implementării proiectului

2.4 Aplicarea îngrășămintelor organice obținute prin compostare

3.1 Organizarea unei mese rotunde

3.2 Achiziționarea echpamentului necesar și organizarea colectătrii și transportării la gunoiștile din localitățile 

Iabloana, Hîjdieni și Cajba a sacilor cu deșeuri solide neorganice 

3.3 Amenajarea gunoiștilor conform normelor sanitar-epidemiologice 

3.4 Întocmirea raportului final narativ și financiar de implementare a activităților proiectului

12 luni                 530,000 

8. AO „Colaborare” N/A Raionul Edinet

Satul

1. Cuconestii Noi

EE „Eficientizare pentru buna 

educare”

1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 1190 cetățeni din comunitate, 161 elevi și 33 angajați ai 

gimnaziului în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie în timp de 1 an cu cel puțin 10%.

2. Clădiri cercetate vizual și bugete analizate a 4 instituții subordonate primăriei pentru elaborarea propunerilor la 

ședința Consiliul local de a fi incluse în Strategie și crearea Comitetului de cetățeni pentru implicarea în luarea 

deciziilor.

3. Servicii publice îmbunătățite prin inlocuirea a 50 ferstre vechi cu PVC și a 250 becuri incandescente vechi cu becuri 

de tip LED în gimnaziu.

1.  Organizarea Conferinței de lansare oficială a proiectului în comunitate cu invitarea finanțatorului și partenerilor. 

2. Organizarea și desfășurarea mesei rotunde cu cei mai activi cetățeni din comunitate pentru crearea Comitetului de 

cetățeni din 7 persoane și elaborarea pliantelor pentru a fi distribuite la întâlnirile cu cetățenii.

3. Organizarea și desfășurarea întălnirilor și convorbirilor în grupuri cu cetățenii din comunitate pe sectoare diferite. 

4. Organizarea și implicarea în discuții cu beneficiarii din gimnaziu (33 maturi și 161 elevi) despre importanța 

proiectului.

5. Organizarea și desfășurarea mesei rotunde cu participarea APL, Direcției gimnaziului și Comitetului de cetățeni

6. Organizarea ședinței de selectare și contractare a antreprenorului care va îndeplini lucrările de inlocuire a 

ferestrelor vechi din lemn cu ferestre noi din PVC prin concurs simplu de cel puțin 3 oferte.

7. Îndeplinirea și monitorizărea lucrărilor de înlocuire a 50 ferestre la gimnaziu conform devizului de cheltuieli și 

angaja- mentelor asumate de antreprenor după volum, calitate și timp.

8. Organizarea și desfășurarea seminarului de informare și conștientizare a cetățenilor „Eficiența energetică ca sursă 

suplimentară de economisire a energiei”.

9. Organizarea vizitei de studiu la un obiect social eficientizat energetic pentru preluarea bunelor practici în domeniul 

EE.    

12 luni                 442,800 



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

9. Asociația Obștească a 

Părinților în Sprijinul 

Învățămîntului.

AOPSÎ

N/A Raionul Floresti 

1. Or. Marculesti 

Satele

2. Băhrinești 

3. Lunga

4. Prajila

5. Mărculești

EE Reabilitarea sistemului de 

iluminare din 

Gimnaziul,,V.Alecsandri"or.

Mărculești – un pas spre  

sănătatea  copiilor"(REAL)

O1. Abilitarea a  120 elevi cu vârsta între 13-16 ani, 40 părinți(femei și bărbați)și  20 pedagogi(femei și bărbați), din 

Gimnaziul,,V.Alecsandri",or.Mărculești, Gimnaziul,,E.Popescu",s.Băhrinești, Gimnaziul Prajila, Școala Primară Lunga 

în elaborarea planului strategic instituțional în vederea eficienței energetice a clădirilor publice.

O2. Diminuarea  nr. de elevi cu probleme oculare,  cu 7%   în urma reabilitării sistemului de iluminare din 

Gimnaziul,,V.Alecsandri,,or.Mărculești și lecțiilor despre sănătatea copiilor.

O3. Familiarizarea a 120 elevi cu vârsta între 9 -16 ani,  50 părinți și pedagogi, inclusiv bărbați și femei, din zona 

Mărculești despre domeniul de  Eficiență Energetică și Mediu  prin lecții tematice și acțiuni despre eficiența 

energetică și problemele de mediu din zona noastră. 

O4. Reducerea  cheltuielilor operaţionale la agentul energetic cu  15% din  Gimnaziului,,V.Alecsandri",  prin 

instalarea sistemelor  de iluminare eficiente și econome. 

A1 – Conferința de lansare a proiectului REAL

A. 2.1 – Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri", or.Mărculești

A 2.2.Centrul de Sănătate Publică Mărculești va desfășura traininguri

A3.Activități de instruire a elevilor, părinților, cadrelor didactice în domeniul EE, Mediu și sănătate.

A3.1 – Ședințe de analiză a Planurilor Strategice cu privire la Eficiența Energetică în 4 școli

A3.2 –  Traininguri tematice,,Cum pot eu contribui la Eficiența Energetică și Mediu"

A3.3 – Concurs raional de desen,,Eficiența Energetică prin ochi de copii"

A.3.4. Flash-mob: ,,Activi  pentru  Eficiența Energetică,, în centrul or.Mărculești

A.4. Dezvoltarea  capacității.

A.4.1. Vizite de studiu la AO  și  școli care au implementat proiecte cu EE și Mediu

A.4.2. Elaborarea materialelor și a setului de instruire pentru elevi cu privire la implicarea eficientă  în viața 

comunității

A.5-  Masă de  totalizare și informare a publicului; Iarmarocul Școlilor:,,Sănătate  prin Eficiență!,,

A6 – Raportare  către  finanțator  și  amenajarea  unui panou în curtea Gimnaziului,,V.Alecsandri", or.Mărculești 

12 luni                 390,000 

10. AO. Asociația Dezvoltare 

Durabilă ”Mileniul III”

N/A Raionul Singerei        

Satele 

1. Chișcăreni

2. Nicolaevca

3. Slobozia

3. Chișcăreni

5. Iezărenii Vechi

6. Coșcodeni

7. Tăura 

8. Ciuciueni

9. Bilicenii Vechi

10. Glingeni

Protectia 

mediului

”Frumusețea plaiului-  

oglindă a unui cuget 

făuritor”

O1. Informarea și  instruirea a 60 de persoane (voluntari, Clubul Femeilor Activie, echipa ADD și tineri/ elevi din 

comuna Chișcăreni) în capacitarea și conștientizarea problemelor legate de mediu și a celor aferente serviciilor 

publice locale.

O2. Antrenarea cetățenilor (maturi,tineri, copii) în activități ecologico-practice incluzând etape de elaborare, lobby, 

implementarea, decizii și evaluări.

O3. Sensibilizarea opiniei publice și facilitarea participării cetățenilor în procesul decizional  prin editarea pe 

parcursul a 9 luni a unui ziar informativ- ecologic și desiminarea informației în localitățile implicate în proiect.

1.	Training de informare și capacitare 

2.	Expediția ecologică prin satele situate în bazinul râului Ciuluc.

3.	Editarea ziarului ecologic ”Eco Ciuluc”

4.	”Masă rotundă”

5.	Eco - activități.

a)	Concursul ”Iubește-ți localitatea ”

b)	Vellohora ” O zi fără automobil ”

c)	 ”Festivalul luminii” 

d)	Ateliere de confecționare a eco-torbițelor, a vestimentației și a măștilor din materiale reciclabile.

6.	Crearea și amenajarea 2 spațiilor de recreere.

12 luni                 308,000 



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

11. Uniunea de persoane 

juridice Asociaţia 

Producătorilor Agricoli 

„Teragronord” (APA 

„Teragronord”)

N/A Orasul Soroca

Satele

1. Vărăncău

2. Slobozia

3. Cremene

4. Schineni

5. Dubna

6. Căinarii Vechi 7. 

Şeptelici

MDS “Diminuarea poluării 

mediului prin gestionarea 

corectă a deșeurilor 

agricole şi menagere”

1. Informarea populației din 6 sate din raionul Soroca despre impactul negativ al managmentului incorect al 

deșeurilor menagere.

2. Planificarea de către APL a acțiunilor de remediere a meniului pentru 6 localități rurale. 

3. Dezvoltarea competențelor practiceale  țăranilor și agenților economici în sortarea corectă a deșeurilor. 

1. Activități de informare a populației din 6 sate: 

1.1. Întrunire cu privire la lansarea proiectului cu participarea partenerilor, beneficiarilor, autorităților publice locale, 

cetățenilor, inclusiv, a elevilor;

1.2. Ore educaționale de demonstrare a problemelor ecologice de poluare a mediului în sectorul rural și posibile 

activități de protecție cu:

- 6 grupuri de tineri (cel puțin 60) – 12 ore;

- 6 grupuri de elevi din clasele a VII-a și a IX-a (cel puțin 100) – 12 ore;

1.3. Şedințe de sensibilizare a  poluării mediului în sectorul rural și posibile activități de protecție:

- 6 grupuri de agenți economici și agricultori (cel puțin 60) – 6 ședințe;

 Obiectivul nr.2:

1. Activități de studiere a actelor legislative din domeniul asigurării și protecției mediului: 

1.1 Şedințe de lucru – 3 grupuri regionale (cel puțin 30) – 3 ședință, 

1.2. Mese rotunde a actorilor locali cu specialiști raionali de prezentare a  activităților semestriale (cel puțin 20 

participanți) – 2 activități.

2. Elaborarea Planurilor de acțiuni de remediere a mediului:

2.1. Şedințe de elaborare a planului – căte 2 ședințe per fiecare localitate – 12 ședințe.

2.2. Consultarea pe domenii a planurilor de remediere – la solicitare – presupunem că fiecare plan ar avea nevoie de 

1-2 consultații pe domenii următoare:

- consultații juridice (căte 2 per localitate) – 12 consultații;

- consultații publice (căte 2 per localitate) – 12 consultații;

- consultații economice (căte 2 per localitate) – 12 consultații;

- consultații specializate (căte 2 per localitate) – 12 consultații.

3. Aprobarea planurilor în cadrul Consiliilor Locale.

12 luni                 425,525 

12. Centrul de Instruire și 

Dezvoltare Personală 

Anima/ AO CIDP Anima

N/A Regiunea Nord, Mun. 

Balti

EE Tinerii Anticafenelei pentru 

un mediu sustenabil prin 

servicii publice locale 

calitative

1.Abilitarea unui grup de 7 tineri (14-20 ani) ambasadori ai educației adoptării unei atitudini eco și activismului civic 

în privința managementului infrastructurii și serviciilor  publice de calitate al municipiului Bălți, timp de 7 zile de 

Școală de vară.

2.Sensibilizarea opiniei publice a unui grup de 1000 tineri din municipiul Bălți (14-20 ani) timp de 8 luni referitor la 

importanța adoptării unei atitudini eco și activism civic în privința managementului infrastructurii și serviciilor 

publice de calitate al municipiului Bălți;

3.Eficientizarea energetică al sitemului de iluminare stradală din raza Gimnaziului nr 14 municipiul Bălți al 8 piloni, cu 

baterii solare, timp de 8 luni. 

A 1.1  Elaborarea formularului online pentru Școala de vară a tinerilor ambasadori 

A 1.2 Desfășurarea școlii de vară 

A 1.3 Ședințe de coordonare a tinerilor ambasadori 

A 1.4 Semnarea a 7 acorduri de colaborare cu 7 instituții de învățământ din municipiu 

A 1.5 Elaborarea cursului pentru promovarea orelor info in clase 

A 1.6 Elaborarea unui spot video-suport pentru cursul info referitor la tematica promovata 

A 2.1 Desfășurarea a 35 de ore info în 7 instituții de învățământ cu implicarea a 700 tineri 

A 2.2 Organizarea și desfășurarea Expo-Forumului 

A 2.3 Promovarea media al proiectului 

A 3.1 Procurarea sistemului de iluminare stradală pe bază de energie solară pentru 8 piloni 

A 3.2 Contractarea serviciilor de instalare a sistemului de iluminare stradelală pe bază de energie solară 

A 3.3 Monitorizarea procesului de instalare a de iluminare stradală pe bază de energie solară

A 3.4 Predarea  de iluminare stradală pe bază de energie solară în gestiune partenerului de implimentare APL Bălți 

10 luni                 385,000 

GRANTURI MARI



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

13. AO „PLAI” N/A Raionul Edinet 

Satele

1. Corpaci

2. Viisoara

EE Eficientizarea energetică a 

grădinițelor din satele 

Corpaci și Viișoara r-nul 

Edineț.

O1  Promovarea conceptului de eficiență energetică și energie regenerabilă în două localități(Viișoara și Corpaci) în 

decurs de 3 luni;

O2  Modernizarea infrastructurii energetice  a grădinițelor din s. Corpaci și Viișoara și reducerea cheltuielilor la 

agentul termic începând cu luna VII de implementare a proiectului;

O3  Dezvoltarea parteneriatelor locale și intercomunitare prin crearea a 2 grupuri de inițiativă locală;

O4  Consolidarea capacităților ONG și a grupurilor de inițiativă locală prin instruirea în cadrul a 9 seminare tematice.

1.1  Organizarea a 2 sedințe de informare și sensibilizare 

1.2  Organizarea unei vizite de studiu/schimb de experiență

1.3 Organizarea a două campanii de informare locală

Promovarea activităților în mass-media locală și națională

1.4 Crearea a 2 grupuri de inițiativă locală a câte 10 persoane în s. Corpaci și Viișoara r-nul Edineț.

1.5	 Organizarea a 2 seminare de instruire “Scrierea unei cereri de finanțare”

1.6	 Organizarea a 2 ateliere de instruire în domeniul „Procesul decizional la nivel local”;

1.7	Organizarea a 2 seminare de instruire “Colectare de fonduri”;

1.8	 Organizarea a 2 seminare de instruire “Dezvoltare comunitară”;

1.9	Organizarea seminarului de instruire „Antreprenoriat social”

1.10	Organizarea a 2 ședințe de consultări publice vis-a-vis de domeniul eficiență energetică;

1.11	Organizarea a 2 ședințe de actualizare a planului strategic de dezvoltare locală în concordanță cu noile tendințe 

de eficientizare energetică.

1.12	Conferință de evaluare a proiectului 

12 luni                 870,000 

14. AOPP,,Cantemir Nord” N/A Or. Balti EE ,,Eficiența energetică - 

șansa Pămîntului”

1. 15 Membri ai CLC implicați în monitorizarea proiectului cu finanțare UE,, Creșterea EE a L.T ,,D. Cantemir” mun 

Bălți”.

2. 32 000 cetățeni ai RD NORD conștientizați despre principiul EE și implicării participative în treburile publice.

12 luni                 782,000 

15. AO "Alianța Fermierilor din 

raionul Drochia"

N/A Raionul Drochia

Satele

1. Cotova

2. Măcăreuca

3. Zgurița 

AAC Creșterea gradului de 

conștientizare  și implicare 

a  cetățenilor cu privire la 

ameliorarea situației 

ecologice a monumentului 

hidrologic de înaltă valoare.

1. Conștientizarea și implicarea cetățenilor în scop de formare de opinie și diminuarea impactului negativ asupra 

mediului. 

2. Diminuarea poluării  izvoarelor prin implicarea activă a cetățenilor.  

3. Îmbunătățirea  aprovizionării cu apă a cetățenilor din satul Cotova

1.1 Lansarea proiectului si crearea parteneriatelor: APL, gimnaziul, ONG- uri, voluntari, agenti economici (35 

persoane pauza de cafea)

1.2 Consolidarea capacitatii organizationale (echipament tehnic: calculator, laptop, imprimanta, proiector si mobilier 

de birou)

1.3 Formarea si informarea grupului de initiativa neformal (50 persoane) care va participa in mod voluntar la 

amenajarea izvoarelor. (pauza de cafea)

1.4 Instruirea grupului de initiativa neformala (pauza de cafea).

Seminar 1 Educatia ecologica si politica de mediu

Seminar 2 politica apelor, protectia si managementul resurselor acvatice (50 persoane)

1.5 Instruirea a 80 de elevi si formarea grupului de tineri „Garda Verde”

Seminar 1 Educatia ecologica, activitati prractice de reabilitarea a mediului (pauza de cafea)

Seminar 2 Politica apelor, protectia si managementul resurselor acvatice (pauza de cafea)

Seminar 3 Actiuni de salubrizare a deseurilor solide (pauza de cafea)

1.6. Ora ecologica in gimnaziu clasele I-IX (205 elevi) cu tema Educatia ecologica - 9 lectii, cate o ora

1.7 Seminar cu consilierii, agentii economici, echipa de implementare (25 persoane, pauza de cafea)

Seminar 1. Politica apelor, protectia si managementul resurselor acvatice

Seminar 2 Actiuni de salubrizare a deseurilor solide

Seminar 3 Activitati practice de reabilitarea a mediului

1.8 Promovarea vizibilitatii proiectului (elaborarea, editarea, amplasarea si raspandirea a 500 calendare, 1000 

pliante, 150 buclete, 8 panouri informative la izvoare, 8 indicatoare, 1 roll--up si un baner, un filmuleţ de promovare, 

1 emisiune la TV-Drochia, 3 articole în ziare,  promovare pe reţele de socializare și 2 interviuri la radio-TV, localizarea 

izvoarelor cu GPS.

1.9.Organizarea Festivalului Izvoarelor  cu invitatia mesterilor populari, artistilor amatori  din localitate si regiune,  

desfasurarea concursului „Celor mai amenajate izvoare”, partea festiva si  totalurile proiectului implementat (pranz).

2.1 Atelier de  lucru cu grupa de initiativa neformala (50 persoane, pauza de cafea), tema „Activitati practice de 

12 luni                 812,000 



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

16. AO ”Centrul de Orientare și 

Promovare Europeană 

”Dialog” (COPE ”Dialog”)

N/A Raionul Sangerei,   S. 

Chiscareni,

EE Educația pentru eficiență 

energetică – pilon al 

dezvoltării locale durabile.

1.	Societatea  civilă (Comitetul Părinților și Pedagogilor - CPP)  implicată în procesul de realizare a proiectului 

,,Sporirea eficienței energetice a IP Gimnaziul ,,I. Boghiu” din s. Flămînzeni, raion Sîngerei (monitorizarea, asigurarea 

transparenței și participarea la luarea deciziilor).

2.	Cel puțin 8500 de cetățeni  din raionul Sîngerei, sensibilizați și conștientizați privind necesitatea aplicării 

practicilor de eficiență energetică.

3.	Cel puțin 4000 cetățeni din comuna Chișcăreni beneficiază de eficientizarea energetică a clădirii APL Chișcăreni

4.	Societatea civilă cu capacități sporite de implicare în actul guvernării.

1.1 Ședințe de evaluare/planificare (5) a  activității CPP 

1.2 Atelier de lucru ,,Familiarizarea membrilor CPP cu Contractul de lucrări de eficiență energetică a gimnaziului

1.3. Monitorizarea și evaluarea lucrărilor de șantier, ședințe de lucru cu antreprenorul

1.4. Proiect mediatizat cu transparență asigurată _ comunicate de presă pe pagina web a CR Sîngerei, presa locală, 

radiou național,  membrii CPP, echipa de proiect. 

1.5. Raportarea activității CPP la ședințele CDL a proiectului ”Sporirea eficienței energetice a IP Gimnaziul ”I 

Boghiu”din s. Flămînzeni ”  Flămînzeni, IP Gimnaziul ”Iurie Boghiu”   președintele CPP.

2.1. Tabără de vară pentru beneficiari în com. Chișcăreni, 

AO COPE ,,Dialog”  5 zile x 7 ore /  51 persoane din 3 localități: Coșcodeni, Chișcăreni și Sângerei

2.2. Campanie  de conștientizare a eficienței energetice de către populație (orașul Sîngerei, c. Chișcăreni, c. 

Coșcodeni);

2.3.  Elaborarea și realizarea prezentării ,,Eficiența Energetică- șansa Pămîntului” la adunarea generală de părinți a 

gimnaziului din  Flămînzeni, IP Gimnaziul ”Iurie Boghiu” , directorul gimnaziului, echipa de proiect,  150 persoane,  

distribuirea calendarelor de către voluntari.

2.4. Elaborarea și multiplicarea calendarului informațional , echipa de proiect , varianta calendarului va fi coordonată 

cu experții ProCoRe, 1500 bucăți a câte 4 file  cu informații din domeniul eficienței energetice, protecția mediului.

2.5. Promovarea şi vizibilitatea Proiectului.

3. Investiții directe: eficientizarea energetică a clădirii Primăriei Chișcăreni.

3.1. Achiziții publice de lucrări de eficientizare energetică a cladirii Primăriei Chișcăreni, semnarea acordului / crearea 

12 luni                 878,000 

17. AO „DEMOS” N/A Or. Edineț si cetateni din 

30 localitati din raionele 

Edineț, 

Briceni, 

Ocnița, 

Dondușeni, 

Rîșcani 

EE Participarea cetățenilor din 

Regiunea de Dezvoltare 

Nord în procesul de 

eficientizare energetică a 

L.T. „Pan. Halippa” (Edineț) 

orientată spre 

îmbunătățirea calității 

serviciilor educaționale. 

O.1. Dezvoltarea competențelor sociale și civice ale părinților, elevilor și pedagogilor din L.T. „Pan. Halippa” în 

procesul de planificare și monitorizare participativă a infrastructurii și serviciilor publice locale.

O.2. Sporirea gradului de informare și sensibilizare a cetățenilor din mun. Edineț și alte 29 localități din Regiunea de 

Dezvoltare Nord privind Eficiența Energetică și impactul asupra calității vieții umane și a mediului.

Crearea Grupului de Inițiativă a părinților și profesorilor (GIPP)

Dezvoltarea competențelor sociale și civice a repezentanților GIPP  în procesul de planificare și monitorizare a 

lucrărilor de eficiență energetică a infrastructurii publice.

Concurs de selectare a elevilor în echipa de voluntari.

Școala de vară „Decizii de azi - schimbarea de mâine”.

Schimb de experiență la Centrul pentru copii și Tineret „ARTICO” din mun. Chișinău

Atelier de lucru „Utilizarea metodelor de Efeciență Energetică”  

12 luni                 830,000 



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

18. AO „Centrul de Dezvoltare 

Comunitară Integrata” 

(CDCI)

N/A Raionul Edinet

1. Or. Edinet

Satele

2. Alexandreni

3. Gordinesii Noi

AAC Consolidarea 

responsabilitatii 

beneficiarilor serviciilor de 

AAC: premiza unei investitii 

de succes in mun. Edinet.

O1. Consolidarea capacităților membrilor Comitetului Local de Cetățeni în asigurarea monitorizării eficacitatății și 

calității implementării proiectelor investiționale de dezvoltare a infrastructurii serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare și implicarea lor în procesul de planificare a dezvoltării serviciului public de AAC, pe parcursul a 12 luni de 

implementare a proiectului.

O2. Min. 100 consumatori de apă, str. Valentin Rosca, din mun. Edineț, mai reponsabili și implicați în evaluarea și 

organizarea procesului de reabilitare și gestionare a rețelelor interne de apeduct, timp de 12 luni de implementare a 

proiectului.

O3. Sensibilizarea a min 100 tineri din mun Edineț despre criza globală a apei, protecția mediului precum și 

familiarizarea acestora cu procesul de gestionare a resurselor de apă, până la sfârșitul lunii 12 de implementare a 

proiectului.

A 1.1. Actualizarea componenței nominale a Comitetului Local de Cetățeni (CLC).

A 1.2. Organizarea a 6 sesiuni tematice de informare și instruire pentru membrii CLC mun. Edineț.

A 1.3. Facilitarea ședințelor de lucru ale CLC (minimum 4 ședințe, frecvență trimestrială).

Act. 2.1. Organizarea unui seminar de o zi de pentru consumatorii de apa ce vor beneficia de retea de apeduct 

modernizat (str. Valentin Rosca).

A.2.2. Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de apa pe strada Valentin Rosca.

A.3.1. Efectuarea a 2 sondaje online privind perceperea populației a rolului său în monitorizarea implementarii 

proiectelor de infrastructura de Alimentare cu Apă și Canalizare, precum și evaluarea gradului de satisfacție a 

prestării serviciilor în municipiul Edineț, care vor beneficia de măsurile investiționale în sectorul de AAC.

A.3.2. Organizarea unei campanii cu genericul ”Fii responsabil și Informat, nu pasiv si neglijat”.

A.3.3. Organizarea sesiunilor de instruire pentru tineri din mun. Edineț.

A.3.4.	Organizarea unei vizite de studiu la IM Apă Canal Edineț, 

A.3.5.	Organizarea a min. 5 evenimente de relaționare 

A.3.6.	Lansarea unui concurs de video proiecție cu un subiect relevant tematicii, poezii/esee/desene în rândul 

tinerilor cu genericul ”Criza mondială în apă și ce putem face la nivel local”.

12 luni                 452,240 

19. AO Asociatia "Viitorul" din 

Sarata Veche

N/A Raionul Falesti

Satele

1. Sarata Veche

2. Sarata Noua

3. Hitresti

Protectia 

mediului

Implicarea - cheia 

schimbarii

O1. 1 500 cetățeni din comuna Sărata Veche sensibilizați cu privire la importanța participării active și constructive în 

procesul decizional local privind dezvoltarea durabilă de mediu până la 31.08.2020 vor fi realizate următoarele 

activități:

A1.1 Organizarea și desfășurarea a 15 întâlniri sectoriale cu cetățenii din comuna Sărata Veche cu reprezentanții APL 

cu privire la importanța participării active și constructive în procesul decizional local privind dezvoltarea durabilă de 

mediu. 

A1.2 Organizarea și desfășurarea a 4 mese rotunde cu privire la importanța participării active și constructive în 

procesul decizional local privind dezvoltarea durabilă de mediu în cadrul a 4 insitituții publice din comuna Sărata 

Veche: IP Gimnaziuil ”Grigore Vieru” din Sărata Veche, Grădinița de copii din s.Sărata Veche, Casa de cultură din 

Sărata Nouă și Casa de cultură din s.Hitrești. A1.3 Plasarea informației cu privire la importanța participării active și 

constructive în procesul decizional local privind dezvoltarea durabilă de mediu pe panourile informaționale din cele 3 

localități ale comunei, pe pagina de facebook a proiectului.

A 1.4 Pentru ca toți cetățenii să fie informați se va elabora un pliant informativ cu privire la importanța participării 

active și constructive în procesul decizional local privind dezvoltarea durabilă de mediu. 

O 2: 600 cetățeni cu capacități mai bune pentru managementul eficient al deșeurilor vegetale până la 30.04.2021 vor 

fi realizate următoarele activități:

A2.1 Organizarea și desfășurarea a 2 sesiuni de instruire și formare a 20 ambasadori locali pe probleme de mediu 

care ulterior vor desfășura seminarele de instruire a populației. 

A2.2 Ambasadorii locali pe probleme de mediu vor organiza și desfășura 25 de seminare de instruire (5 în s.Sărata 

Nouă; 5 în s.Hitrești, 15 Sărata Veche) privind managementul deșeurilor vegetale cu participarea a 500 locuitori ai 

comunei Sărata Veche. 

A2.3 Organizarea și desfășurarea a 2 concursuri ”Green Mahala” la care vor participa toate 3 localități. 

A2.4 Pentru a vedea care este impactul proiectului asupra cetățenilor localității se vor organiza și desfășura 2 Foto 

vernisaje de către copiii din comunitate. 

A 2.5 Pentru a sensibiliza populația cu privire la problemele de mediu și gestionarea deșeurilor se va organiza și 

desfășura un Spectacol muzical artistic în incinta Centrului de cultură și agrement Sărata Veche. 

O 3: Îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor din comună cu un serviciu nou de management eficient și 

complet de gestionare a deșeurilor vegetale până la 30.04.2021 de care vor beneficia minim  800 de gospodării și 10 

producători agricoli vor fi realizate următoarele activități:

10 luni 677,400               



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

20. Asociația Obștească Centrul 

de Resurse pentru Tineret 

”DACIA”

N/A Raionul Soroca

1. Or. Soroca

AAC Măsuri de modernizare a 

securității și calității 

serviciilor publice de 

aprovizionare cu apă a 

populației municipiului 

Soroca

O1: Abilitarea membrilor Coaliției Locale a Societății civile pentru participarea activă și constructivă în procesele

decizionale locale îndreptate spre modernizarea securității și calității serviciilor publice de aprovizionare cu apă a

populației municipiului Soroca prestate de către Primăria municipiului Soroca prin intermediul S.A. ”Regia Apă-Canal

Soroca”. A 1.1: Ședința de constituire a Grupului de Lucru. A1.2: Dezbatere online ”Sarcinile Grupului de Lucru în

vizor public”. A1.3: Training ”Elaborarea proiectelor pentru servicii publice municipale”. A1.4: Dezbatere online

”Care sunt proiectele ce urmează a fi elaborate pentru modernizarea infrastructurii rețelei de apă și canalizare în

municipiul Soroca?”. A1.5: Training ”Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a

comunităților”. A1.6: Dezbatere online ”La ce sunt necesare parteneriatele?”. O2: Identificării potențialului Primării

municipiului Soroca în soluționarea multiplelor probleme ce stau în față pentru perioada 2020-2025 în domeniul

serviciilor publice de aprovizionare cu apă a populației municipiului Soroca. A2.1: Elaborarea Strategiei de dezvoltare

a sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare a municipiului Soroca și a Planului de Acțiuni pentru perioada 2020-

2025. A2.2: Dezbatere online ”Cum implementăm strategia elaborată?”. O3: Modernizare a bazinului nr. 1 de

acumulare a apei în rețeaua de apeduct a municipiului Soroca, aflat în gestiunea S.A. ”Regia Apă-Canal Soroca”, la

normele legislației în vigoare a Republicii Moldova, care reglementează măsurile necesare de securitate în procesul

tehnologic la aprovizionarea cu apă a populației. A3.1: Lucrări de modernizare a bazinului nr. 1 de acumularea apei

potabile în rețeaua de apeduct a municipiului Soroca. A3.2: Ședințele Grupului de Lucru pentru planificarea,

monitorizarea și evaluarea implementării lucrărilor de modernizare a bazinului Nr. 1. Activitatea 3.3: Dezbatere

online ”Bazinul Nr. 1 – starea inițială și după executarea lucrărilor”. Activități de promovare a proiectului A4.1:

Conferința de lansare a proiectului

Locul: AO CRT DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca.

A4.2: Conferința finală de totalizare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului

12 luni 881,100               

21. Asociația Obștească „Pro 

Comunitate Băhrinești”

AO „PRO 

Comuna 

Dărcăuți”

Raionul Soroca 

Satele

1. Dărcăuți

2. Malcăuți

3. Bădiceni

4. Grigorăuca

5. Visoca

6. Baxani

AAC Cetățeni activi pentru apă 

potabilă în localitățile 

grupului „Vest” din r. 

Soroca

O1. Abilitarea și implicarea, într-un mod semnificativ, a circa 840 persoane, femei și bărbați, din localitățile Dărcăuți,

Malcăuți, Bădiceni, Grigoreuca, Visoca, Baxani r. Soroca, în activitățile de planificare a infrastructurii publice de

aprovizionare cu apă și canalizare de către autoritățile publice locale, în următoarele 12 luni;

O2. Participarea a circa 140 persoane, femei și bărbați, din comuna Dărcăuți r. Soroca, la implimentarea politicii de

dezvoltare și gestionare durabilă a infrastructurii publice de acces la apa potabilă, în următoarele 12 luni;

O3. Conștientizarea a circa 5300 locuitori din localitățile Dărcăuți, Malcăuți, Bădiceni, Grigorăuca, Baxani și Visoca r.

Soroca, inclusiv aproximativ 500 elevi, cu privire la beneficiul economic și de protecție a mediului ambiant al

serviciului centralizat de asigurare cu apă și canalizare, obligațiunile lor în calitate de beneficiari ai serviciilor,

informarea acestora privitor la investițiile Uniunii Europene în Republica Moldova, în următoarele 12 luni.

12 luni 862,000               



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

22. Asociatia Obsteasca 

„CUTEZATORUL”

N/A Raionul Falesti

1. Or. Falesti

Satele

2. Calugar

3. Falestii Noi

4. Sarata Veche

5. Risipeni

6. Izvoare

7. Horesti

8. Taxobeni

9. Scumpia

10. Albinetul Vechi 

11. Navirnet

ACC Cetateni implicati – 

comunitati dezvoltate- 

servicii de calitate

Obiectivul 1. Abilitarea membrilor Comitetului Local de Cetățeni din or. Fălești pentru monitorizarea și implicarea

cetățenilor în implementarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a orașului Fălești”,

finanțat din sursele UE. 

Act.1.1. Actualizarea componenței nominale a CLC din orasul Falesti, identificând noi membri activi, cointeresati in

dezvoltarea comunitara, participarea la luarea deciziilor si monitorizarea proiectelor investitionale europene.  

Act.1.2. Elaborarea si aprobarea la sedinta CLC a Planului de actiuni pe perioada implementarii proiectului (2020-

2021).

Planul va fi elaborat cu participarea partenerul lider, membrilor CLC, reprezentanților APL, care va fi examinat și

aprobat la ședința CLC.

Act. 1.3. Organizarea a două ateliere de instruire pentru membrii CLC Falesti:

- Monitorizarea achizițiilor publice și a lucrărilor de construcție în cadrul proiectelor investiționale;

- Metode de comunicare cu cetățenii pentru implicarea lor în activitățile de îmbunătățire a serviciilor de AAC.

Asigurarea transparenței proiectelor comunitare.

- Cooperarea inter-comunitata si regionarea serviciilr publice.

Act. 1.4. Organizarea si facilitarea a 4 sedinte ale CLC cu urmatoarea tematică: 

• Cu privire la excluderea si primirea noilor membri CLC;

• Cu privire la adoptarea Planului de actiuni a CLC pentru 2020-2021;

• Rapoarte trimestriale de monitorizare si asigurare a transparenței proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de

aprovizionare cu apă  a orașului Fălești” și planificarea acțiunilor viitoare; 

• Cu privire la Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si supraveghere a

proiectelor investitionale europene;

• Cu privire la rezultatele participarii membrilor CLC la ședințele de lucru cu antreprenorul de lucrări de construcții cu

implicarea lor în luarea deciziilor;

• Cu privire la rapoartele de monitorizare a CLC privind mersul efectuarii lucrărilor de șantier; 

• Cu privire la colectarea contribuției locale pentru conectarea la rețelele de alimentare cu apă reabilitate și extinse.

Act.1.5. Facilitarea a 3 viizite de monitorizare și evaluare a lucrărilor pe șantier privind mersul implementarii

proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești” (UE). 

Act.1.6. Participarea membrilor CLC, ONG-urilor partenere la sedintele comisiilor de specialitate si Consiliului local,

la care se vor examina chestiuni cu privire la mersul implementarii si finalizarii proiectelor UE, asigurarea contributiei 

12 luni                 859,500 

23. Asociația Obștească 

“Localivest”

N/A Raionul Riscani

Primaria or. Costesti si 

localitatile din 

componenta ei

1. Or. Costești

Satele

2. Păscauți

3. Damașcani

4. Proscureni

MDS Lacul Stânca – Costești mai 

curat prin implicarea 

cetățenilor

O1. Consolidarea capacității primariei Costești în evacuarea deșeurilor și lichidarea gunoiștelor neautorizate prin

procurarea a 1000 de tombroane. A 1.1. Procurarea a 1000 de tomberoane.

O2. Încurajarea a cel puțin 700 de gospodării, suplimentar la cei existenți, să se aboneze și să plătească pentru

servicii de evacuarea a deșeurilor. A2.1. Prezentari in cadrul a 2 sedintelor de Consiliu Local privind managementul

deșeurilor și formarea tarifelor la evacuarea deșeurilor;

A2.2. Încheierea contractelor pentru evacuarea deșeurilor cu livrarea concomitentă către beneficiari a

tomberoanelor procurate.

A2.3. 2 activități de salubrizare desfășurate în comun cu tinerii și locutorii zonelor care vor fi salubrizate;

O3. Conștientizarea a cel puțin 1000 de locuitori privind problemele mediului înconjurător. A3.1. Transmiterea de

materiale informative (pliante, brosuri, postere, etc) la 1000 de locuitori din sectorul caselor private din toate

localitățile ale primăriei Costești;

A3.2. 3 expoziții cu concus pe tematica ecologiei și deșeurilor;

A3.3. 2 interviuri la televiziunile regionale;

A3.4. 4 articole în ziare sau internet;

A3.5. Cel puțin 15 publicații pe rețele de socializare;

A3.6. Masă rotunda cu conferință de presă; O4 Conștinetizarea a cel puțin 200 de copii și tineri privind impactul

mangementului deșeurilor asupra schimbărilor climatice și de mediu cu scopul disiminării și multiplicării informației

în familiile acestora. A4.1. Petrecerea a 6 seminarilor tematice în cele 3 biblioteci ale primăriei cu cel puțin 15 copii

sau tineri pentru fiecare activitate.

- elementele-cheie de gestiune a deseurilor. Cât costă deşeurile?;

- advocacy pentru obtinerea deciziilor in favoarea modernizarii comunitare;

-  pregatirea compostului;

- influenta plasticului asupra solului;

- cum se produce hârtia;

- confectionarea în condiţii de casă a brichetelor din deseuri de hâzrtie;

A4.2. Organizarea lectiilor de educație ecologică și educație pentru sănătate cu 20 de copii de liceu de 2 ori pe lună în

timpul anului școlar;

A4.3. 2 vizite la instalatiile de gestionare a deseurilor sau statia de salubrizare (ex. Ziua portilor deschise).

O4. Conștinetizarea a cel puțin 200 de copii și tineri privind impactul mangementului deșeurilor asupra schimbărilor 

12 luni 625,000               



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

24. Asociația Obștească 

”Centrul de resurse 

Univers”

N/A Raionul Drochia

1. Or. Drochia

AAC ”Abilitare, Participare, 

Transparență” (APT)

Obiectiv 1: Consolidarea capacităților și abilitarea Comitetului Local de Cetățeni pentru monitorizarea achizițiilor și 

implementarea proiectului de AAC cu finanțare UE.

Activitatea 1.1 Realizarea a două module de instruire pentru membrii CLC

Activitatea 1.2 Organizarea și facilitarea ședințelor trimestriale ale CLC în vederea monitorizării achizițiilor și 

implementarea proiectului de îmbunătățire a serviciilor de AAC, finanțat din sursele UE.

Obiectiv 2: Informarea  și implicarea  locuitorilor orașului Drochia în  procesul de monitorizare participativă a 

investițiilor și dezvoltarea infrastructurii locale.

Activitate 2.1 Organizarea ședinței de lansare a proiectului APT -  50 participanți.

Activitatea 2.2   Vizibilitatea și promovarea:

- Elaborarea și publicarea a 6 articole în mass-media, despre implementarea proiectului investițional și a proiectului 

APT. Difuzarea a 6 video/spoturi informative, despre activitatea ÎM ”Apă-Canal”, achizițiile publice, lucrările de 

reabilitare și extindere a rețelelor de apă,  proiectele implementate, formarea costurilor şi tarifelor în scop de 

îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu apă.

Activitatea 2.3  Organizarea activității de salubrizare și amenajare  a malului lacului  orășenesc,  instalarea camerelor 

de  monitorizare video  pentru evitarea ulterioară a poluării zonei.

Activitatea  2.4 Organizarea unui Flashmob ”Un strop de apă pentru tine”. Activitate distractiv - informativă cu 

participarea a 150 de tineri, ce vor sesiza în mod practic calea parcursă de apă pentru a ajunge la consumator.

Activitatea 2.5 Organizarea  sesiunilor  de informare pentru elevii din or. Drochia în cadrul instituțiilor de învățământ.

Activitatea 2.6 Organizarea și desfășurarea jocurilor și a concursurilor tematice, pentru copii și părinți pentru a fi 

informați despre importanța serviciilor publice de AAC, investițiilor  și rolul cetățeanului în  îmbunătățirea calității 

serviciilor publice. 

Activitatea 2.7 Organizarea conferinței  de totalizare - 50 de participanți. Vor fi invitați reprezentanții donatorilor, 

partenerilor, APL, ÎM ”Apă Canal”, membrii CLC. 

Activitatea 2.5 Organizarea  sesiunilor  de informare pentru elevii din or. Drochia în cadrul instituțiilor de învățământ.

Activitatea 2.6 Organizarea și desfășurarea jocurilor și a concursurilor tematice, pentru copii și părinți pentru a fi 

informați despre importanța serviciilor publice de AAC, investițiilor  și rolul cetățeanului în  îmbunătățirea calității 

serviciilor publice. 

Activitatea 2.7 Organizarea conferinței  de totalizare - 50 de participanți. Vor fi invitați reprezentanții donatorilor, 

partenerilor, APL, ÎM ”Apă Canal”, membrii CLC. 

12 luni 878,000               

1

A. O. Asociația Femeilor 

de Afaceri din Sectorul 

Rural

N/A Or. Rîșcani, 

r-ul Rîșcani

s. Brătușeni, 

r-ul Edineț

s. Grinăuți, 

r-ul Ocnița

Protectia 

mediului

Sporirea gradului de 

conștientizare ecologică a 

tinerilor prin implicarea lor 

în activităţi de protecţie a 

mediului

O1 – Sensibilizarea a circa 700 elevi prin organizarea campaniei de informare cu privire la protecția mediului în 3 

colegii agricole din raionele: Rîșcani, Edineț și Ocnița.

1.1 Campania de informare ”Și tu poți participa”

O2 – Dezvoltarea deprinderilor a circa 700 elevi de a păstra mediul curat prin activități de salubrizare pe teritoriile 

adiacente celor 3 instituții de învățământ participante în proiect.

O3 – Dezvoltarea abilităților de luare și implementare a deciziilor prin implicarea elevilor la plantarea / amenajarea 

unor spații verzi pe

teritoriul instituțiilor de învățământ participante în proiect.

O4 – Reliefarea a minim 10 probleme de mediu ale comunităților prin organizarea unor concursuri de filme, creații 

literare, exponate și chestinonări în fiecare din instituțiile participante în proiect.

4.1. Concursuri ,, Implică-te pentru un viitor comun’’

5 luni 509,170

APELUL II



#

Numele organizației

Numele 

partenerului, 

dacă e cazul Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie

Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

2

A. O. Speranța Mihăileni N/A s. Mihaileni, 

r-ul Riscani, 

s. Baraboi,

r-ul Donduseni,

s. Ochiul Alb, 

r-ul Drochia

MDS Comunitati informate-

deseuri separat colectate

O1. Informare și sensibizarea a 1000 cetăţeni în decurs de 6 luni privind importanța colectării separate a 

deseuriloror,conform standartelor UE,

A5. Organizarea a 10 adunari pe microsectoare cu cetățenii localitatilor Mihăileni, Baraboi, Ochiul Alb;

A6. Organizarea a 3 flasmoburi de sensibilizare a populatiei asupra problemelor ecologice.

O2. Instruirea cadrelor didactice și a 330 elevi din din 4 instituții de învățământ în domeniul metodelor de 

colectare selectivă a deșeurilor solide;

A9. Instruirea a 60 cadre didactice din 4 instituții în domeniul managementului deseurilor solide,in cadrul a 

8 seminare.

O3. Organizarea activitatilor demonstrative prin amenajarea a 4 plarforme de colectare selectivă și 4 

platforme de compostare a deseurilor la 4 institutii scolare.

A11. Amenajarea a 4 platforme demonstrative de compostare a deșeurilor menajere;

A12. Amenajarea a 4 platforme demonstrative de colectare selectivă a deseurilor solide;

A14. Organizarea concursului de fotografii „Traieste Eco!” 

A15. Acţiunea foto „Atentie, deseuri!”

A16.Organizarea expozitiilor de fotografii “Traeste Eco” in 4 institutii. 

O4. Organizarea a 3 campanii de sensibilizare în vederea responsabilizării autoritatilor locale din 3 

comunitati pentru crearea conditiilor de colectare separată a deșeurilor. 

A17. Organizarea a 3 flasmoburi la primăriile a 3 sate;

A18. Organizarea a 3 sedinte comune cu Consiliul satesc si functionarii publici din 3 localitati; 

A19. Scrierea si inaintarea demersurilor catre APL de a crea condiții de colectare separată și transportare 

a deseurilor.

6 luni 448,610

3

A. O. Agro Cons N/A s. Chetrosu, 

r-ul Drochia, 

s. Taul,

s. Plop, 

r-ul Donduseni, 

s. Sauca, 

r-ul Ocnita 

Protecta 

mediului

Implicarea tinerilor din 4 

localiăți din zona de Nord  a 

Republicii Moldova în 

soluționarea problemelor 

de mediu.

1.Implicarea  a minim 300  tineri din  4 sate a 3 raioane din zona de Nord,  în soluționarea problemelor de mediu .

1.7 Asigurarea schimbului de experienta a tinerilor prin organizarea a 4 concursuri de desen, fotografii online

2. Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din 4 sate a  raioanelor Drochia, Donduseni și Ocnița, în 

necesitatea  menținerii localităților salubre.

2.1 Organizarea zilei ecologice în cele 4 localități implicate în proiect.

5 luni 501,804

4

A. O. Centrul de Instruire 

și Dezvoltare Personală 

Anima

N/A s. Crișcăuți, 

r-ul Dondușeni,

s. Bălășești, 

r-ul Sângerei, 

s. Bocani, 

r-ul Fălești. 

Protectia 

mediului

Implicați pentru 

dezvoltarea locală în 

Bocani, Crișcăuți și Bălășești

O1. Sensibilizarea și activizarea a 150 de tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, din 3 localități din regiunea de 

nord referitor la aspectele ce țin de dezvoltarea durabilă, inclusiv în domeniul EE, precum și impactul asupra 

schimbărilor climatice, și soluționarea problemelor comunității prin tehnici creative și competitive, timp de 6 luni;

Act. 1.1 Clubul ”Tânărul Naturalist”

Act. 1.2 Conferința „Tinerilor cercetători naturaliști” 

Act. 1.3 Quiz online ”Reduc/Reutilizez/Reciclez” 

Act. 1.4 Campania”Câștigăm cînd reciclăm” 

Act. 1.5 Campania ”Verde plai!” 

Act. 1.6 Expoziție de primăvară”3deR” 

O2. Dezvoltarea de capacitați în vederea digitalizării activităților școlare și extra curriculare pentru 30 profesori și 30 

membri ai Asociațiilor de părinți, din 3 instituții școlare din 3 sate din Nord, timp de 4 luni;

Act. 2.1 Digitalizarea a 3 clase din 3 școli din nordul țării 

Act. 2.2 Eveniment trio online de lansare a claselor digitale cu implicarea donatorilor și reprezentanților UE în 3 

gimnazii din sate 

Act. 2.3 Ore de consultanță pentru cadrele didactice și membrii Asociațiilor de părinți din 3 școli 

 O3. Reorganizarea și dezvoltarea potențialului de activitate în domeniul dezvoltării comunitare și a domeniului de 

tineret a unui ong local pentru satele din raionul Dondușeni, cu implicarea membrilor tineri din localitățile rurale, 

timp de 6 luni;

Act. 3.2 Dezvoltarea componentei vizibilitate și colaborare cu APL-urile și instituțiile din raionul Dondușeni 

6 luni 600,050



Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Lista OSC beneficiare de granturi în cadrul Programului de granturi locale al UE

Organizația parteneră: Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER

Regiunea/domeniul: Regiunea de dezvoltare Centru

# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

1 AO ASCED Orașul Calarasi și 4 

sate din raion

Servicii publice 

locale, Protecția 

mediului

E-START

Educatie și suport 

tinerilor activi din raionul 

tau!

1. Crearea unui mecanism funcțional pentru implicarea 

tinerilor în procesele de luare a deciziilor ale autorităților 

publice locale, cu un accent special pe planificarea 

infrastructurii publice și dezvoltarea serviciilor publice 

durabile în raionul Călărași. Activități planificate: 50 de 

cetățeni instruiți să implice tineri persoane în procesele de 

luare a deciziilor; 20 de tineri capacitați să contribuie la 

servicii publice îmbunătățite, planificare strategică și 

monitorizare; 1 acord de colaborare cu Consiliul raional 

Călărași - semnat; 5 întâlniri pentru identificarea 

problemelor comunitare; 5 proiecte de dezvoltare 

comunitară dezvoltate de tineri ; 1 platformă funcțională de 

consultare și comunicare pentru tineri la Călărași; 15 tineri 

cu abilități digitale pentru elaborarea hărților cu probleme 

comunitare. 

 

6 luni, martie 2021 192977

2 AO Uranus Raionul Orhei, s. 

Seliște

Protectia mediului Gestionarea participativă 

a problemelor ecologice 

în comuna Seliște, 

raionul Orhei

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

problemele de mediu. 

2. Elaborarea și implementarea participativă a planului de 

gestionare a problemelor de mediu în satul Seliște, raionul 

Orhei. Activități planificate: 1 campanie de sensibilizare la 80 

de participanți și 2000 de cetățeni în mod indirect; 

530 de participanți / studenți implicați în programul 

educațional de conștientizare ecologică, 26 de activități: 18 

lecții, 6 ateliere creative și două expoziții; 2100 de materiale 

de conștientizare elaborate. 

9 luni, mai 2021 187000

APELUL I

GRANTURI MICI



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

3 AO Zubrea Raionul Straseni, s. 

Zubrești

Alimentare cu apa si 

canalizare (AAC); 

managementul 

deseurilor solide 

(MDS)

Cetățean informat – 

cetățean responsabil

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

problemele de mediu asociate cu serviciile publice locale 

neconforme / neabonarea la servicii publice locale.

2. Împuternicirea rezidenților de a contribui la 

îmbunătățirea calității AAC  și MDS prin participarea la 

procesul de planificare și organizare a serviciilor publice 

locale. Activități planificate: 1 stație de eliminare a 

deșeurilor instalată; 1 zona verde mobilata; 13 probe de apă 

prelevate; 1 comitet cetățean fondat; 2 chestionare 

completate; 20 de participanți au acumulat cunoștințe 

despre gestionarea deșeurilor; 300 de studenți au dobândit 

cunoștințe despre colectarea deșeurilor electronice și au 

dovedit un grad ridicat de implicare în soluționarea 

problemelor de mediu.

6 luni, martie 2021 190000

4 AO Rise up for a chance Raionul Criuleni, 

s.Măgdăcești

Planificarea și 

monitorizarea 

participativa, servicii 

publice locale

Monitorizare pentru 

transparență bugetară și 

accesul la informația 

publică

1. Dezvoltarea unei rețele de activiști civici pentru a 

monitoriza activitatea autorității publice locale și pentru a 

asigura transparența procesului de luare a deciziilor. 

Activități planificate: 4 membri ai asociației instruiți în 

activitatea APL, bugetarea publică locală și gestionarea 

cheltuielilor APL ( în special în legătură cu lucrările de 

capital); 6 rapoarte ale ședințelor consiliului local 

Măgdăcești disponibile publicului larg; 6 buletine 

informative privind activitatea APL; 1 raport privind eficiența 

bugetului local și modalități de îmbunătățire a acestuia; 200 

de gospodării sondate cu privire la prioritățile de dezvoltare 

locală, în special legate de construcțiile capitale din sat. 

6 luni, aprilie 2021 192977

5 AO Serpenenii de 

Pretutindeni

Raionul Anenii Noi, s. 

Șerpenenii noi

Protectia mediului, 

MDS

Un sat curat – oameni 

sănătoși!

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

problemele de mediu și de sănătate asociate cu dumpingul 

abuziv de deșeuri.

2. Crearea unor mecanisme eficiente care să implice 

cetățenii în soluționarea problemelor privind dumpingul 

abuziv al deșeurilor.

Activități planificate: 1 eveniment public - 300 de rezidenți 

prezenți;

5 rezidenți instruiți în coordonarea acțiunilor de mobilizare a 

comunității; 10 persoane capacitate ca lideri ai comunității; 

3 acțiuni de mobilizare a comunității organizate pentru 

diferite grupe de vârstă; 100 de persoane implicate în 

acțiuni de mobilizare a comunității.

6 luni, februarie 2021 128250

 GRANTURI MEDII



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

6 AO Fundația 

Comunitară Orhei

Peresecina, raionul 

Orhei 

MDS Cetăţean implicat pentru 

un sat curat

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul 

depozitelor de deșeuri asupra mediului și aspectului estetic 

al satelor, pentru a crește numărul de rezidenți care se 

abonează la servicii publice.

2. Educarea cetățenilor pentru colectarea deșeurilor solide și 

periculoase în locuri special concepute, prin plasarea a 10 

platforme necesare pentru colectarea, sortarea și eliminarea 

deșeurilor solide și periculoase.

Activități planificate: 10 platforme de colectare a deșeurilor; 

2 mese rotunde - 40 de participanți; 1 sondaj de opinie; 4 

evenimente door to door - 20 de voluntari implicați; 3 

sesiuni de informare - 200 de tineri informați despre 

educație ecologică și voluntariat;

1 concurs și o expoziție - 60 de studenți implicați; 1 

eveniment de ecologizare - 50 de oameni, 200 de copaci 

plantați.

8 luni, aprilie 2021 543907

7 AO Centrul de 

Dezvoltarea 

Comunitara 21

Ciutesti, raionul  

Nisporeni

MDS Ciutești – Satul 

Viitoarelor Generații

1. Implicarea cetățenilor în procesul de dezvoltare a unui set 

de acțiuni pentru stoparea fenomenului eliminării spontane 

a deșeurilor și îmbunătățirea infrastructurii SWM.

2. Încurajarea participării cetățenilor la dezvoltarea și 

implementarea activităților de ecologizare complexă în satul 

Ciutești Activități planificate: 5 întâlniri cu reprezentanții APL 

pentru identificarea problemelor și soluțiilor reale; 1 zonă 

autorizată de eliminare a deșeurilor; 0 depozite spontane; 

întoarcerea depozitelor spontane în circuitul natural; 1 

Contract de furnizare a serviciilor de eliminare a deșeurilor 

încheiat între primărie și furnizorul de servicii; 1 set de 

materiale de sensibilizare pentru studenți; 200 de copaci 

plantați.

10 luni, iunie 2021 250725

8 AO Centrul de Inovare 

și Politici din Moldova

Ialoveni Eficiența energetică 

(EE)

Ialoveni –

Orașul soarelui

1. Creșterea gradului de conștientizare a 2000 de studenți și 

a rezidenților orașului Ialoveni cu privire la beneficiile 

eficienței energetice.

Activități planificate: 3 module de instruire cu privire la EE și 

probleme de mediu legate de serviciile publice locale; 6 zile 

la 3 tabere de vară pentru aproximativ 60 de copii; 2000 de 

copii care participă la 9 sesiuni de informare; 400 de 

rezidenți adulți care participă la 2 sesiuni de informare și 

conștientizare;  monitorizarea activităților de alocare a 

resurselor finnaciare pentru EE; 1 campanie de informare 

privind beneficiile energiei regenerabile; 4000 de locuitori 

informați despre beneficiile energiei regenerabile; 2 „Zilele 

de curățare” pentru conștientizarea și implicarea cetățenilor 

în problemele de mediu legate de serviciile publicului local.

12 luni, august 2021 560605

GRANTURI MARI 



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

9 AO Eco Răzeni Razeni, raionul 

Ialoveni

MDS, protectia 

mediului

Cetățean informat – 

cetățean implicat!

"1. Creșterea accesului cetățenilor la informațiile privind 

serviciile publice;

2. Creșterea eficienței instrumentelor de comunicare a APL 

Răzeni cu cetățenii satului.

3. Dezvoltarea democrației locale și participarea cetățenilor 

la procesul decizional și implementarea proiectelor de 

investiții în satul Răzeni. Activități planificate: 500 de 

rezidenți participă la procesul decizional; 850 de studenți și 

tineri contribuie la menținerea unui mediu curat;

700 de rezidenți inițiați în metode de reciclare și consum 

responsabil; 350 de cetățeni dobândesc abilități digitale, 

pentru a accesa în mod eficient informațiile disponibile pe 

rețelele media; 10 persoane din diferite grupuri sociale 

implicate în procesele de monitorizare și evaluare a 

deciziilor administrației și în elaborarea proiectelor de 

investiții; 1 atelier (Green Teen Hub) creat, specializat în 

pregătirea proiectelor de dezvoltare durabilă care vor fi 

discutate de APL; 250 de rezidenți care participă la 4 

evenimente comunitare; creșterea ratei de acces a site-ului 

APL cu 30%.

13 luni, august 2021 963090

10 AO EcoVisio Riscova LPA Riscova village, 

Criuleni district

MDS Dezvoltarea serviciului 

de managementul 

deșeurilor în satele 

Rîșcova, Miclesti, 

Stetcani, Peresecin 

(DSMD)

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

importanța gestionării deșeurilor. 

2. Creșterea capacităților autorităților locale în gestionarea 

deșeurilor prin construirea unui sistem centralizat de 

colectare și eliminare a deșeurilor. Activități planificate: 

Campanie de informare, constând din: materiale de 

informare pentru fiecare gospodărie; 2 întâlniri generale cu 

cetățenii; 4 sesiuni de proiecție de filme; 2 antrenamente de 

două zile pentru studenți; 1 masă rotundă pentru cetățeni 

activi; 1 sistem de colectare a deșeurilor construit; 1 Plan de 

gestionare a deșeurilor locale elaborat; 0 depozite 

neautorizate; 1 depozit autorizat. 

12 luni, august 2021 961770



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

11 AO Asociația pentru 

Valorificarea Deșeurilor

 Strășeni si satele 

Lozova, Cojușna, 

Sireți, Vorniceni,  

Scoreni

MDS “Gestionarea deșeurilor 

solide prin implicarea 

activă a

comunității”

1. Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 

colectării selective, reciclării și compostării materialelor 

biodegradabile. 

2. Consolidarea capacităților APL pentru asigurarea 

conformității legale cu privire la deșeuri și punerea în 

aplicare a unui sistem SWM eficient în localitate. 

3. Reducerea cantității de deșeuri solide care ajung în 

depozitul de deșeuri, prin crearea unei infrastructuri SWM 

minime și prin aplicarea practicilor de colectare selectivă la 

sursă. Activități planificate: 100 de rezidenți participă la 1 

eveniment public; 1 sondaj privind opinia a 500 de cetățeni 

cu privire la calitatea serviciilor publice oferite de APL; 4 

mese rotunde privind identificarea unei strategii eficiente de 

gestionare a deșeurilor; 1 plan local SWM elaborat și 6 APL 

asistate la elaborarea planurilor SWM; 3000 de studenți și 

profesori din 10 școli, din 6 localități, implicați activ în 

proiect și instruiți în domeniul colectării selective a 

deșeurilor solide; 6 campanii de conștientizare în 6 localități, 

care vizează 40000 de cetățeni; 

10 instituții de învățământ dotate cu basculante interioare și 

exterioare. 

12 luni, august 2021 909176

12 AO Iedera – Dubăsarii 

Vechi

Dubăsarii Vechi  APL Dubasarii Vechi MDS „Deșeurile: problemă sau resursă?”1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

problemele de mediu asociate cu serviciile publice locale 

SWM neplătite / neabonarea la serviciile publice locale. 2. 

Creșterea eficienței serviciilor MDS furnizate de 

întreprinderea municipală, prin achiziționarea accesoriilor 

necesare pe care le dețin deja.

Activități planificate: videoclip; 10 postere; 2 prezentări;

sesiuni de informare și campanie de sensibilizare pentru 

5000 de rezidenți; 9 sesiuni de formare pentru tineri cu 

privire la realizarea videoclipului, afișe; 7 clase ecologice; 1 

audiere publică; 2 Adunări generale ale comunității; 1 Plan 

de acțiune în domeniul salubrității localității. 

12 luni, august 2021 414090



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

13  AO ANTRIM Sipoteni APL Sipoteni, raionul 

Calarasi 

MDS Înființarea serviciului de 

salubritate în comuna 

Sipoteni, r. Călărași, cu 

implicarea cetățenească.

1. Înființarea serviciului public de salubrizare la Sipoteni.

2. Implicarea cetățenilor în canalizarea zonelor rezidențiale 

și „1. Înființarea serviciului public de salubrizare la Sipoteni.

2. Implicarea cetățenilor în canalizarea zonelor rezidențiale 

și a terenurilor adiacente.

3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

importanța implementării serviciilor SWM eficiente. 

Activități planificate: 1.500 de cetățeni implicați în 

planificarea evenimentelor și evenimentelor de salubrizare, 

campanii de strângere de fonduri;

2.000 de fișe cu privire la modulul de gestionare a unui 

solide de distribuție distribuite gospodăriilor; 80% din 

gospodării sunt informați; 50% dintre studenți / informații; 

creșterea accesului populației la serviciile de salubritat 

organizează: de la 0% în 2020 la peste 90% în 2021; 

echipament de colectare a unui autor de proiectare (1 

tractor cu multifunțional cu o remorcă de aproximativ 4 

m3); echipament de balotare a reciclabile reciclabile 

achiziționate (1 presă de balotat).

„pământ adiacent.

3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

importanța implementării serviciilor SWM eficiente. 

Activități planificate: 1.500 de cetățeni implicați în 

planificarea evenimentelor și evenimente de salubrizare, 

campanii de strângere de fonduri;

2.000 de fișe tehnice privind gestionarea deșeurilor solide 

distribuite gospodăriilor; 80% din gospodării sunt informate; 

50% dintre studenți instruiți / informați; creșterea accesului 

populației la serviciile de salubritate organizate: de la 0% în 

12 luni, august 2021 964885

14 AO IDIS Viitorul Calarasi EE Promovarea eficienței 

Energetice în r-nul 

Călărași

1. Promovarea eficienței energetice și creșterea gradului de 

conștientizare asupra necesității îmbunătățirii eficienței 

energetice a clădirilor publice din raionul Călărași. 2. 

Dezvoltarea capacității a 20 de OSC din municipiul Călărași.  

Activități planificate: 3 ateliere cu 65 de participanți; 1 plan 

local de acțiune EE pentru 2020 - 2022; 1 compendiu de 

bune practici ale EE publicate în 250 de exemplare și 

distribuite; 20 de OSC au capacități sporite în politici publice, 

lobby și advocacy și monitorizarea achizițiilor publice. 1 

raport de monitorizare al societății civile bazat pe steaguri 

roșii; 1 lansare și 1 conferință finală cu 25 de participanți la 

fiecare; 1 rundă de dezbateri despre EE; concurs de tragere 

la subiect din EE; 1 forum EE cu 60 de participanți.

13 luni, august 2021 875000

APELUL II

Obiectivul I. Abilitare și implicare a cetățenilor pentru monitorizarea proiectelor de infrastructură, implementate cu finanțare din partea Uniunii Europene



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

1 Asociația Obștească 

pentru Educație și 

Dezvoltare „AVÎNT”

N/A mun. Ungheni AAC Monitorizare 

PARTICIPATIVĂ și dialog 

CIVIC eficient pentru 

servicii PUBLICE 

CALITATIVE în municipiul 

Ungheni 

O1: Împuternicirea a 40 de cetățeni, reprezentanți ai 

organizațiilor societății civile, autorități publice locale și 

operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare din municipiul Ungheni pentru monitorizare 

participativă.

O2: Monitorizarea și evaluarea proceselor de planificare și 

implementare a proiectelor finanțate de UE.

O3: Informarea a 15.000 de cetățeni din Ungheni cu privire 

la serviciile publice de calitate dezvoltate prin proiecte 

finanțate de Uniunea Europeană și sensibilizarea a 3.000 de 

cetățeni cu privire la beneficiile accesării și plății serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare.

Activități planificate: instruiri pentru 30 de cetățeni pentru a 

monitoriza în mod eficient proiectele de investiții ale UE, 

instruire a 10 APL, crearea unei rețele de 40 de părți 

interesate, monitorizarea activităților.

6.5 luni, august 2021 687900

2 Asociația Obștească 

pentru Copii și Tineret 

„FĂCLIA”

N/A or. Călărași AAC „Tinerii din Călărași 

contribuie la dezvoltarea 

serviciilor calitative de 

alimentare cu apă și 

canalizare”

O1. Dezvoltarea capacității pentru 40 de cetățeni, 

reprezentanți ai organizațiilor societății civile, autorități 

publice locale și operatorul serviciilor publice de alimentare 

cu apă și canalizare din orașul Călărași pentru monitorizarea 

participativă a impactului proiectului.

O2 Implicarea cetățenilor în monitorizarea și evaluarea 

proceselor de planificare și implementare a proiectelor 

finanțate de UE.

O3. Informarea și sensibilizarea cetățenilor din Călărași cu 

privire la serviciile publice de calitate dezvoltate prin 

finanțare de către Uniunea Europeană.

Activități planificate: instruiri pentru 30 de cetățeni pentru a 

monitoriza în mod eficient proiectele de investiții ale UE, 

instruire a 10 APL, crearea unei rețele de 40 de părți 

interesate, monitorizarea activităților.

6.5 luni, august 2021 697900



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

3 ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ 

„ASOCIAȚIA DE FEMEI 

FEMINA NOVA- LEX 

NOVA”

N/A or. Șoldănești EE Cooperare eficientă – 

administrare 

transparentă 

În proiectul ,, Sporirea 

eficienței energetice a 

Liceului Teoretic Alexei 

Mateevici din or. 

Șoldănești” 

O1 Informarea cetățenilor cu privire la rezultatele 

monitorizării și desfășurării activităților proiectului

O2 Instruirea membrilor Asociației Publice a Părinților și 

Tinerilor cu privire la transparență și implicare în luarea 

deciziilor și impactul pozitiv al eficienței energetice

O3 Implicarea membrilor Asociației Părinților în 

monitorizarea procesului de achiziții publice, elaborarea 

participativă a bugetului instituției și a lucrărilor din cadrul 

proiectului

Activități planificate: instruiri cu părinții și cetățenii cu 

privire la monitorizarea proiectelor de investiții ale UE, 

seminarii web cu studenții cu privire la eficiența energetică, 

audieri publice

6 luni, august 2021 228165

4 Asociația Obștească 

Centrul de Justiție 

Socială ”Echitate”

N/A Holercani, Dubăsari EE SMART în Holercani

(Schimbarea prin 

monitorizare, abilitare, 

responsabilizare și

transparență în 

Holercani)

O1: Monitorizarea implementării proiectului de eficiență 

energetică în Holercani;

O2: Abilitarea a 100 de cetățeni din Holercani în domeniul 

dezvoltării eficiente și durabile a localității.

Activități planificate: instruirea a 30 de cetățeni pentru 

monitorizarea proiectelor de investiții ale UE, implicarea a 

30 de cetățeni în activități de monitorizare, informarea a 50 

de cetățeni cu privire la necesitatea promovării politicilor de 

dezvoltare durabilă

6 luni, august 2021 313000

5 AO Expresul N/A mun. Ungheni EE SchiT 

Schimbarea începe de la 

tine - fii inovativ și 

creativ

O1: Creșterea capacității cetățenilor, inclusiv a elevilor, de a 

monitoriza implementarea proiectului de investiții al UE;

O2: Sensibilizarea cetățenilor, inclusiv a elevilor, cu privire la 

beneficiile măsurilor de eficiență energetică;

Activități planificate: instruirea și implicarea cetățenilor, 

inclusiv a elevilor, în monitorizarea implementării proiectului 

de investiții, concursuri și dezbateri pentru elevii cu privire la 

eficiența energetică 

6 luni, august 2021 312878

6 AO "Renasterea Rurala" N/A mun. Strășeni EE Abilitarea și implicarea 

cetățenilor din mun. 

Strășeni pentru 

monitorizarea eficienței 

energetice a clădirilor 

publice, inclusiv eficiența 

proiectelor 

implementate cu 

finanțare din partea 

Uniunii Europene

O1. Implicarea cetățenilor în monitorizarea eficienței 

energetice a clădirilor publice din localitate.

O2. Instruirea cetățenilor în dezvoltarea și monitorizarea 

implementării planului strategic de dezvoltare locală în 

domeniul eficienței energetice.

O3. Participarea cetățenilor la deciziile privind utilizarea 

surselor financiare de la bugetul public.

O4. Sensibilizarea cetățenilor cu privire la proiectele 

finanțate de Uniunea Europeană.

Activități planificate: instruirea cetățenilor cu privire la 

monitorizarea proiectelor de investiții ale UE, implicarea 

cetățenilor în procesele de monitorizare, analiza situației 

energetice din localitate, audieri publice

6.5 luni, august 2021 392150

Obiectivul II. Abilitare și implicare a cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

7 Asociația Obștească 

“ProEntranse”

N/A Vorniceni și 

Micleuseni, r. 

Strășeni

Participare în 

procesul decizional

Dezvoltare locală prin 

abilitarea și implicarea 

cetățenilor !

Nouă ne pasă!

O1: Intruirea reprezentanților APL pentru a dezvolta 

interacțiunea cu cetățenii și transparența procesului 

decizional;

O2: Implicarea cetățenilor în supravegherea proceselor de 

achiziții publice, gestionarea și întreținerea infrastructurii 

publice și rezolvarea problemelor locale;

O3: Creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire 

la rolul cetățenilor în procesul decizional al APL;

Activități planificate: simularea ședințelor consiliului local 

cu studenții, instruirea reprezentanților APL și a 

reprezentanților societății civile, cetățenilor cu privire la 

digitizarea datelor, asigurarea transparenței și implicarea 

cetățenilor în procesele decizionale

6.5 luni, august 2021 731922

8 Asociația Jurnaliștilor 

de Mediu și Turism 

Ecologic (AJMTEM)

N/A r. Strășeni Protecția mediului, 

eficiență energetică, 

servicii publice

Implicare civică pentru 

servicii publice de 

calitate

O1: Consolidarea capacității APL / furnizorilor de servicii 

publice de a asigura transparența și comunicarea eficientă;

O2: Sprijin în procesul de mobilizare și implicare a 

cetățenilor în soluționarea problemelor locale critice ca 

parteneri activi ai autorităților publice;

O3: Creșterea numărului de cetățeni care beneficiază de 

servicii publice de calitate superioară ca urmare a 

implementării proiectelor de investiții ale UE.

Activități planificate: instruiri pentru APL, societatea civilă și 

reprezentanții cetățenilor cu privire la transparență și 

participare la procesul decizional, public larg în aer liber 

pentru a promova protecția mediului, instalații interactive 

de tip chestionar care explică eficiența energetică și 

separarea deșeurilor

6 luni, august 2021 610360

9 AO Centrul de 

Informare și Resurse 

PRO BONO

N/A 5 sate din r.Telenești 

(Chițcanii-Vechi, 

Codrul Nou, 

Negureni, Căzănești 

și Țînțăreni)

Participare în 

procesul decizional

Cetățenie Activă pentru 

Dezvoltarea Durabilă a 

Raionului Telenești

O1. Creșterea nivelului de implicare a 10 organizații civile 

locale și / sau grupuri de inițiativă din raionul Telenești prin 

consolidarea capacităților lor în managementul proiectelor, 

guvernanță internă și dezvoltare strategică a comunității pe 

termen mediu și lung

O2: Consolidarea capacității de implicare a 250 de cetățeni 

în vederea monitorizării politicilor publice, a eficienței 

utilizării fondurilor și a proprietăților publice și a proceselor 

de bugetare la nivel local în 5 localități din raionul Telenești

Activități planificate: instruire pentru reprezentanții 

societății civile și APL pentru a asigura transparența, 

participarea și creșterea capacității de monitorizare a 

implementării politicilor publice locale, difuzarea în direct a 

ședințelor consiliului local

6.5 luni, august 2021 672325



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

10 A.O. Centrul pentru 

Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități (CDPD)

AO ”Centrul de 

Urbanism”

r. Straseni Participare în 

procesul decizional

Cetățeni activi în 

modernizarea 

infrastructurii din centrul

orașului Strășeni

O1 Consolidarea capacității a cel puțin 20 de cetățeni cu 

nevoi speciale de planificare participativă și monitorizare;

O2 Implicarea a cel puțin 50 de cetățeni, inclusiv persoane 

cu nevoi speciale, în crearea unui concept pentru 

dezvoltarea orașului și dezvoltarea unei platforme web 

pentru comunicarea între cetățeni și APL-uri;

O3 Dezvoltarea capacității echipei de proiect pentru a oferi 

în continuare asistență persoanelor cu nevoi speciale.

Activități planificate: Instruiri cu persoane cu nevoi speciale 

și OSC-uri privind planificarea și monitorizarea participativă, 

implicarea persoanelor cu nevoi speciale în monitorizarea 

infrastructurii și serviciilor publice, analiza situației actuale 

pe baza activităților de gestionare, dezvoltarea unei 

platforme web pentru comunicarea între cetățeni și APL.

6.5 luni, august 2021 676050

11 Asociația Obștească 

Concordia

N/A r. Telenești: Sărătenii-

Vechi;  

Brînzenii-

Vechi; Băneștii- 

Vechi;

Mîndrești; Căzănești 

și Chiștelnița  

Participare în 

procesul decizional

Dezvoltare locală prin 

Implicare activă 

comunitară

O1. Stimularea înființării grupurilor de inițiativă comunitară 

pentru acțiuni de implicare a cetățenilor în administrația 

locală în 6 sate din Telenești.

O2. Facilitarea înțelegerii reciproce și a dialogului între APL - 

grupuri de inițiativă - tineri - studenți locali.

O3. Promovarea inițiativelor și practicilor care vizează 

modernizarea serviciilor publice

Activități planificate: instruire cu elevii cu privire la 

participarea la procesele decizionale, participarea elevilor la 

ședințele consiliului local, implicarea în activități practice de 

monitorizare și identificare a soluțiilor, schimb de experiență 

între tineri din diferite localități

6.5 luni, august 2021 423927

12 Asociația pentru 

Drepturile Omului ADO 

Lex XXI

Direcția cultură, r. 

Șoldănești

Soldanesti district MDS, protecția 

mediului

Tânăr informat - 

cetățean responsabil

O1: Creșterea gradului de informare a tinerilor din raionul 

Șoldănești despre procesul de monitorizare a implementării 

politicilor de mediu.

O2: Creșterea capacității tinerilor din raionul Șoldănești 

pentru a monitoriza eficiența și transparența implementării 

planului local de mediu.

Activități planificate: instruire cu tineri din localitățile 

raionului Șoldănești despre monitorizarea politicilor de 

mediu, activități practice de implicare a tinerilor în 

monitorizarea politicilor de mediu, participarea la ședințele 

Consiliului Local, crearea de videoclipuri pentru promovarea 

conservării mediului, masă rotundă pe rezultatul activităților 

desfășurate

6.5 luni, august 2021 717930



# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

13 Asociația Obșteașcă 

Asociația Băștinașilor 

„Zubrea„

N/A Zubrești , r. Strășeni Participare în 

procesul decizional

Îmi pasă, Mă implic, 

Decid!

O1 Informarea cetățenilor cu privire la implicarea lor în 

procesul de guvernare locală.

O2 Consolidarea capacității a cel puțin 30 de cetățeni în 

domeniul proceselor de achiziție, gestionare și întreținere a 

infrastructurii publice.

O3 Îmbunătățirea infrastructurii locale cu privire la 

implementarea inițiativelor participative de guvernare 

locală.

Activități planificate: campanie de sensibilizare „Radar de 

bani publici”, flashmobs, teatru public „Pot fi auditorul 

BANILOR PUBLICI”, atelier „Guvernare participativă și 

rezolvarea problemelor locale”, instruire privind 

monitorizarea achizițiilor publice, atelier „Ce este o procesul 

decizional”, audiențe publice, transmiterea online a 

ședințelor consiliului local

6 luni, august 2021 434444

14 Comunități Active 

pentru Democrație 

Participativă

N/A r. Rezina și r. 

Șoldănești

Participare în 

procesul decizional

Universitatea Populară a 

Cetățenilor Activi 

O1. Elaborarea unui ghid online pentru monitorizarea 

achizițiilor publice locale și participarea la procesul bugetar 

local pentru activiști.

O2. Organizarea a 3 instruiri în domeniul transparenței 

proceselor decizionale și achizițiilor publice la nivel local 

pentru activiști din raioanele Rezina și Șoldănești.

O3. Monitorizarea achizițiilor publice și asigurarea 

transparenței proceselor decizionale pentru 6 localități din 

aceste raioane și analizarea capitolelor de cheltuieli din 

bugetul local pentru ultimul an.

Activități planificate: elaborarea unui ghid video online ca 

lecții digitale pentru monitorizarea achizițiilor publice, 

instruiri pentru cetățeni privind monitorizarea procedurilor 

de achiziții publice, activități practice și mentorat pentru 

monitorizarea achizițiilor publice, pregătirea rapoartelor de 

monitorizare de către cetățeni, masă rotundă pentru 

diseminarea rezultatelor

6.5 luni, august 2021 532805



Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Lista OSC beneficiare de granturi în cadrul Programului de granturi locale al UE

Organizația parteneră: CRAION CONTACT-Cahul

Regiunea/domeniul: Regiunea de dezvoltare Sud

# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă 

e cazul

Aria de implementare Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare, 

luni

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

1 AO Dezvoltare prin 

implicare

orașul Cimișlia și 

satele: Bogdanovca 

Veche, Dimitrovca, 

Bogdanovca Nouă

Servicii publice AAC, 

MDS, EE și protecția 

mediului

Implicare pentru 

servicii publice de 

calitate și un mediu 

protejat

Cresterea gradului de implicare a cetățenilor în actul de guvernare locală pentru  

îmbunătățirea calității serviciilor publice și mediului.

Activități planificate: crearea și consolidarea capacității a 7 grupuri de inițiativă locală 

(instruiri, vizite de studiu), elaborarea a 7 note conceptuale pentru aplicarea la Bugetul 

inițiativelor civice locale, promovarea implicării civice pentru dezvoltarea locală (ghidul 

activiștilor, materiale promoționale, masă rotundă, emisiuni TV).

6  +1,5 176480

2 AO Asociația Băștinașilor 

din Comuna Manta „Acasă 

cu Dor”

comuna Manta: satele 

Manta și Pașcani 

(raionul Cahul) 

MDS, protecția 

mediului

PATRULA ECO - 

MANTA 

Conştientizarea problemelor actuale ale mediului generate de activitatea umană şi 

necesitatea de a forma la tinerii și populația din comuna Manta o motivaţie solidă pentru 

protecţia naturii, convingeri şi comportamente ecologice adecvate, dezvoltarea 

responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului, astfel încât, tinerii, adulţii de azi și 

de mâine, să devină actori activi în acţiunea de ocrotire a mediului.

Activități planificate: crearea și instruirea patrulei ECO-MANTA, dezvoltarea și 

promovarea în rândul oamenilor a unei hărți digitale pentru monitorizarea mediului, 

desfășurarea lunii ECO-Atitudine (activități pentru copii, activitate de salubrizare, 

expoziție foto).

6  +0,5 194716 4360

3 AO „ActiveWomen” municipiul Cahul MDS, protecția 

mediului

”Creşte-ţi copilul Eco-

friendly!”

Sporirea nivelului de informare, conştientizare de către  cetăţenii din mun. Cahul, despre 

daunele deşeurilor menajere asupra sănătăţii, prin activităţile „Club Mămici Active” şi 

abilitarea a 500 de cetăţeni, inclusiv copii/tineri din comunităţile educaţionale, pentru 

formarea atitudinii responsabile faţă de natură şi spiritul democraţiei biocentrice. 

Activități planificate: organizarea și instruirea „Clubului mamelor active”, activități 

destinate copiilor și studenților de la scolă pe teme de invitație, activități de investigare a 

problemelor de mediu și îndrumare pentru studenți, concursul „Patrula ECO Cahul 2020” 

pentru studenți și conștientizarea APL asupra problemelor descoperite, materiale video.

6 191670

APELUL I

GRANTURI MICI

GRANTURI MEDII



4 AO ”Apă Curată” satul Slobozia Mare 

(raionul Cahul) 

MDS ECO R-Evoluția Creșterea gradului de responsabilitate socială și angajament civic al cetățenilor din 

Slobozia Mare și localitățile din Lunca Prutului de Jos față de mediul înconjurator prin 

dezvoltarea unei atitudini pozitive și prietenoase cu natura.

Activități planificate: activități pentru copii (parada de costume realizate din materiale 

reciclabile, proiecție de filme, antrenamente, ateliere de lucru, organizarea Zilei Mediului, 

flashmob), dezvoltare participativă a Strategiei de protecție a mediului și dezvoltare 

sustenabilă în zona transfrontalieră și rezervație biosferică "Prutul de Jos ", crearea 

serviciului SWM din localitate. 

Componenta infrastructurii: achiziționarea a 550 de pubele (120 litri) pentru a fi 

distribuite gospodăriilor.

12 583140 80000

5 AO “Liceum” orașul Leova EE Abilitarea cetățenilor 

în utilizarea 

tehnologiilor moderne 

de eficiență energetică 

și surse de energie 

regenerabilă

Sporirea nivelului de informare și abilitare în sectorul public și privat din orașul Leova în 

folosirea surselor alternative de energie și eficientizarea consumului de energie.

Activități planificate: crearea unui Centru de resurse și mediu pentru populația din 

Leova, conceput pentru a promova și încuraja utilizarea tehnologiilor moderne legate de 

eficiența energetică, instruiri pentru cetățeni și elevi, dezbateri, Ziua Energiei, concurs de 

pictură, vizită de studiu. 

Componenta infrastructurii: renovarea încăperii Centrului, echipament pentru Aleea 

Eficienței Energetice.

12 578583

6 AO ”Capaclia-Alsacia” satul Capaclia (raionul 

Cantemir)

MDS ”Capaclia Mai 

Conștientă, Capaclia 

Mai Curată”

Conștientizarea cetățenilor și atragerea în crearea, funcționarea și monitorizarea 

serviciului de management al deșeurilor menajere solide în s. Capaclia din r. Cantemir.

Activități planificate: concurs de desen, teatru social, activități de salubrizare, plantare 

de copaci, activități de informare, material video, vizită de studiu, elaborarea 

participativă a regulamentului pentru serviciul MDS, consultarea publică și aprobarea 

regulamentului de către consiliul local. 

Componenta infrastructurii: achiziționarea a 368 tomberoane de gunoi care urmează să 

fie distribuite gospodăriilor.

12 584400

7 AO Agenția de Democrație 

Locală din Moldova (LDA 

Moldova)

orașul Cimișlia și 

satele: Bogdanovca 

Veche, Dimitrovca, 

Bogdanovca Nouă

MDS ”Modernizarea 

managementului 

deșeurilor menajere 

solide din orașul 

Cimișlia, satele 

Bogdanovca Nouă, 

Bogdanovca Veche și 

Dimitrovca”

Îmbunătățirea calității managementului deşeurilor menajere solide din oraşul Cimişlia 

prin implicarea mai largă a cetăţenilor în elaborarea si implementarea politicilor în 

domeniu. 

Activități planificate: dezbateri publice, sondaje de opinie și intervievarea cetățenilor cu 

privire la amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor, contractarea și stabilirea 

tarifelor pentru serviciul MDS, emisiuni TV, articole scrise, concurs ecologic (foto, video, 

desen - impactul deșeurilor) organizat în școlile orașului. 

Componenta infrastructurii: achiziționarea a 75 de containere de plastic (1100 litri) 

pentru colectarea deșeurilor.

10 573830 99480

8 AO AQUA-TAR-SAN satul Novosiolovca 

(raionul Taraclia)

AAC Вовлечение граждан 

села Новоселовка 

района Тараклия в 

процесс 

партисипативного 

участия в 

планировании, 

управлении и 

обслуживании 

публичной 

инфраструктуры

Dezvoltarea cooperării și implicarea cetățenilor satului Novosiolovca în procesul 

participativ de planificare, gestionare și întreținere a infrastructurii publice, prin 

asigurarea accesului cetățenilor la apă potabilă.

Activități planificate: mese rotunde și evenimente de instruire, crearea unei pagini web 

de APL pentru comunicarea și informarea cetățenilor, evenimente de consolidare a 

capacității pentru societatea civilă, instruiri pentru elevii din școli. 

Componenta infrastructurii: înlocuirea a 670 de metri de rețea de alimentare cu apă pe 

strada Shkolnaya din satul Novosiolovca, cu reconectarea a 107 rezidenți la noua rețea 

de alimentare cu apă.

12 576134 149451

GRANTURI MARI



9 AO Ecoscut satul Văleni (raionul 

Cahul) 

EE ”Energel in actiune” Conștientizarea și responsabilizarea copiilor, tinerilor, părinților privind eficiența 

energetică și necesitatea utilizării materialelor ecologice pentru respectarea standardelor 

de calitate și sănătate publică la clădirile publice.

Activități planificate: concurs de proiecte de grup pentru studenți, instruire în teren 

pentru elevi, concurs intelectual, concurs de pictură, tabără de vară, stabilirea 

contactelor cu reprezentanții Alianței primarilor pentru climă și energie, întâlniri oficiale 

ale primarilor din raionul Cahul cu reprezentanții Convenției primarilor pentru climă și 

energie, elaborarea de broșuri EE, sondaj de satisfacție a elevilor cu privire la activitățile 

proiectului. 

Componenta infrastructurii: Lucrări de termoizolare a clădirii școlii.

12 909100 250000

10 AO Centrul Informațional 

Tighina

orașul Căușeni MDS Participarea 

cetăţenească la 

dezvoltarea durabilă a 

serviciului public de 

salubrizare al oraşului 

Căuşeni

Încurajarea implicării civice pentru o bună guvernare prin dezvoltarea unui sistem 

operațional de MDS în orașul Căușeni. 

Activități planificate: concurs expozițional pentru elevi privind reciclarea plasticului, 

concurs de eseuri, emisiuni TV, consultări publice cu privire la serviciile MDS și 

amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor, campanie de conștientizare. 

Componenta infrastructurii: achiziționarea de pubele de gunoi pentru a fi distribuite 

gospodăriilor.

12 928980

11 AO Alianţa pentru Eficienţă 

Energetică şi Regenerabile 

(AEER)

Centrul de Instruire 

și Dezvoltare 

Educațională (AO 

CIDE) din or. 

Cantemir 

orașul Cantemir EE Consolidarea 

capacitatilor locale 

pentru implementarea 

strategiei pentru 

energia durabila in or. 

Cantemir  (CCLISED)

Implicarea activiștilor publici în cooperarea în procesul de îmbunătățire a cadrului 

legislativ în domeniul eficienței energetice la nivel local și național; soluționarea lacunelor 

legislative și propunerea unor reguli transparente pentru stimularea investițiilor în măsuri 

de conservare a energiei. 

Activități planificate: ateliere de lucru pentru societatea civilă privind monitorizarea APL, 

consultări publice cu privire la barierele investițiilor în EE, o masă rotundă la nivel înalt 

pentru a prezenta analiza făcută ca urmare a consultării publice, elaborarea, promovarea 

și monitorizarea „Foii de parcurs” bazate pe discuțiile din cadrul mesei rotunde, instruiri 

pentru elevi cu privire la EE și reciclarea plasticului. 

Componenta infrastructurii: construcția complexului de stocare și prelucrare a 

combustibilului pe biomasă pentru noua centrală termică de biomasă, procurarea 

echipamentelor de tăiere a viței de vie.

12 961255

12 Asociația Obștească AZI municipiul Cahul 

(inclusiv satul 

Cotihana), satele 

Crihana Veche și Roșu

AAC ”Comunități Informate, 

Sensibilizate privind 

conectarea la serviciile 

de canalizare”

Creşterea nivelului de conştientizare a cetățenilor din 4 localități: mnc. Cahul, satele 

Cotihana, Crihana Veche și Roșu despre beneficiile unui sistem modern de canalizare și 

alimentare cu apă potabilă.

Activități planificate: 4 campanii locale de informare și sensibilizare despre serviciul AAC 

prin grupurile locale de tineri instruiți, școala de vară pentru tineri cu prezentarea și 

diseminarea rezultatelor campaniilor de informare, lecții publice în școli, întâlniri cu 

cetățenii, concurs de desen, curse de ciclism, campania "Adoptă o conectare!".

12 974000

13 Asociația Obștească de 

dezvoltare durabilă în 

mediul rural „Rădăcini 

Solidare”

satul Cociulia (raionul 

Cantemir)

EE În Cociulia - mergem 

pe undă verde!

Consolidarea eforturilor dintre cetățeni și APL Cociulia în procesele decizionale locale 

prin monitorizarea participativă a lucrărilor de renovare pentru creșterea performanței 

energetice a Căminului Cultural „Mihai Batîr” din s. Cociulia.

Activități planificate: implicarea cetățenilor pentru participarea activă la procesul de 

actualizare a strategiei de dezvoltare locală pentru următorii 5 ani, Ziua Energiei, 

proiecție de filme cu dezbateri, flashmob, expoziție af tablouri și artă din materiale 

reciclate, Ziua energiei verzi. 

Componenta infrastructurii: repararea acoperișului Căminului Cultural, instalarea 

sistemului de încălzire, termoizolarea exterioară a clădirii Căminului Cultural.

12 922090 246290

14 AO "Perspectiva" municipiul Cahul MDS EcoCahul – Cetățean 

implicat pentru un oraș 

curat 

Creșterea gradului de implicare și responsabilizare a locuitorilor, pentru asigurarea unui 

mediu ambiant nepoluat în municipiul Cahul.

Activități planificate: instruiri în domeniul educației ecologice, vizită de studiu, 

experiment social asupra atitudinii și reacției cetățenilor față de cei care aruncă gunoiul 

în locuri neautorizate, concurs de pictură, concurs pentru cea mai curată curte, activități 

de salubrizare, emisiuni TV, Ziua Europei.

Componenta infrastructurii: achiziționarea a 50 de coșuri de gunoi, 650 de pubele, 

reconstrucția a 5 platforme pentru colectarea deșeurilor.

12 911215 100000



15 AO ”INTECO” satul Colibași (raionul 

Cahul)

AAC, protecția 

mediului

”Cultura” - pentru un 

mediu sigur și protejat

Creșterea angajamentului civic în satul Colibași pentru promovarea culturii cetățenilor 

privind protecția mediului afectat de apele uzate.

Activități planificate: traininguri pentru consolidarea capacității membrilor Grupului de 

inițiativă locală Colibași, PhotoVoice, campanie de conștientizare asupra impactului 

apelor uzate asupra mediului și sănătății, mese rotunde.

Componenta infrastructurii: construcția grupului sanitar în clădirea Căminului Cultural 

(F/B/persoane cu handicap și instalarea unei stații de epurare autonome).

12 926000

1 AO "For Happiness" orașul Basarabeasca EE Eficiență economică 

prin eficiență 

energetică

Mobilizarea comunității școlare și locale în acțiunile de eficientizare energetică și de 

mediu, prin implicarea în monitorizarea lucrărilor, luării deciziilor și conștientizarea 

necesității EE pentru economia surselor financiare.

Activități planificate: 

• Sprijin pentru organizarea de instruiri pentru profesorii liceului Matei Basarab privind 

predarea lecțiilor de eficiență energetică; 

• Ora de eficiență energetică în fiecare clasă, condusă de profesor; 

• Concurs pentru elevi privind elaborarea de mesaje pentru promovarea EE; 

• Concurs „Cea mai eficientă energetic clasă”; 

• Vizită de studiu pentru elevi la Centrul de Recurse și Mediu de la liceul din orașul Leova; 

• Activitate ecologică în aer liber pentru elevi de Ziua Pământului; 

• Abilitarea Comitetului părinților prin participarea la monitorizarea proiectului de 

investiții, monitorizarea lucrărilor de construcție și participarea la Comitetul Director 

Local; 

• Schimb de experiență cu Comitetul părinților din proiectul EE Leova și AO Liceum. 

Echipament planificat: 

Smart TV care va fi expus în holul principal al școlii, pentru a rula materiale video despre 

eficiența energetică și alte subiecte relevante pentru elevi. 

6 202090 10000

2 AO "Kaizen Grup" orașul Basarabeasca EE Abilitarea corpului 

didactic, parinților și 

elevilor din 

Basarabeasca pentru 

un mediu educațional 

energoeficient

Proiectul urmează să asigure continuitatea și sustenabilitatea investiției pentru sporirea 

eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca, prin 

informarea privind tehnicile practice și educarea unui comportament energo 

economicos.

Activități planificate: 

• 4 instruiri pentru profesorii liceului Matei Basarab și din celelalte școli din oraș, cu 

privire la EE a clădirilor, pe principiul formării pentru formatori; 

• 3 concursuri în 3 școli din oraș „Cel mai creativ proiect de economisire a energiei”; 

• 4 instruiri pentru părinții celor 4 școli, cu privire la monitorizarea achizițiilor publice, 

lucrărilor de construcții și sustenabilitatea investițiilor EE în clădirea școlii; 

• Suport pentru părinți (și pentru alte proiecte EE în regiunea de Sud) în procesul de 

monitorizare, inclusiv prin demonstrații practice cu un echipament de termoviziune, cu 

elaborarea unui raport EE. 

Echipament planificat: 

Un aparat de termoviziune pentru demonstrații practice ale schimbului de energie în 

clădiri.

4 206587 10000

APELUL II



3 AO Centrul de Dezvoltare 

Durabilă ”Rural-21”

5 localități din raionul 

Ștefan Vodă: Talmaza, 

Volintiri, Copceac, 

Ștefănești, Marianca 

de Jos.

MDS ”Gospodari în curte - 

gospodari în sat - 

colectăm gunoiul, mai 

organizat”

Impulsionarea asumării de către locuitori a rolului de consumatori activi și participativi în 

dezvoltarea serviciilor de colectare a deșeurilor, și încurajarea prestatorilor serviciilor 

date să trateze utilizatorii săi în calitate de categorii civic active de consumatori - 

cetățeni.

Activități planificate:

• Înființarea a 5 echipe reprezentative locale în fiecare sat, pentru coordonarea 

activităților proiectului;

• Comunicare tipărită și online cu cetățenii despre obiectivele și rezultatele proiectului și 

despre importanța unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor solide; 

• Realizarea unui sondaj care va avea ca scop aflarea opiniei cetățenilor cu privire la 

serviciul MDS și plata unei taxe pentru colectarea gunoiului;

• Instruiri pentru reprezentanții APL și membrii echipelor cu privire la furnizarea 

serviciilor publice locale; 

• O activitate pilot de testare a celor mai bune proceduri de colectare a deșeurilor de la 

gospodării; 

• Abilitarea APL și a cetățenilor activi cu privire la crearea și dezvoltarea unui serviciu 

MDS, prin elaborarea participativă a programelor locale pentru MDS. 

Echipament planificat: 

- 25 de tablete și 10 camere web care vor fi distribuite membrilor grupurilor locale de 

cetățeni activi pentru implementarea activităților proiectului. 

- 16 camere de supraveghere care vor fi instalate în unele locuri cu depozite ilegale de 

gunoi.

7 917830 46330

4 Asociația Obștească AZI Orașul Leova și 

localitățile Iargara, 

Filipeni, Romanovca, 

Cupcui

AAC ”Cetățenii Informați și 

Sensibilizați privind 

conectarea la serviciile 

de apă și canalizare din 

orașul Leova și 

localitățile Iargara, 

Filipeni, Romanovca și 

Cupcui”

Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din localitățile vizate cu privire la 

beneficiile unui sistem modern de alimentare cu apă potabilă și canalizare, construit cu 

sprijinul UE.

Activități planificate: 

• Campanii locale de creștere a gradului de conștientizare în fiecare localitate, despre 

serviciul AAC, prin intermediul grupurilor locale de oameni instruiți (inclusiv b/f, tineri, 

vârstnici, studenți, consilieri locali etc.) 

• Chestionarea locuitorilor din Leova cu privire la serviciul de canalizare, 

• Lecții publice în școli, 

• Întâlniri cu cetățeni din localități, 

• Dezbateri și evenimente cu participarea operatorului de servicii WSS și a autorităților 

de sănătate, 

• Concurs de desen pentru copii, 

• Curse de biciclete, 

• Evenimente de lansare și finalizare pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor 

campaniilor de informare, 

• Elaborarea și distribuirea de materiale promoționale și vizibilitate.

5 524718



Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Lista OSC beneficiare de granturi în cadrul Programului de granturi locale al UE

Organizația parteneră: European Center "Pro-Europa" in Comrat

Regiunea/domeniul: ATU Gagauzia

# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă 

e cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuție 

proprie, MDL

1 Asociația Obștească 

«Organizația Teritorială 

Comrat a Mișcării Ecologiste 

din Moldova»

APL Chirsova Chirsova MDS KИOTO. Cum să scapăm de 

deșeuri: sensibilizarea și 

participarea populației din 

satul Сhirsova cu privire la 

gestionarea și reciclarea 

deșeurilor

Obiective cheie:

- Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor din satul Chirsova în materie de soluționare a 

problemelor de gestionare a deșeurilor.  

- Creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor privind mediul și protecția sănătății publice.

- Implicarea reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a tarifelor în domeniul colectării și 

eliminării deșeurilor.    

 Activităţi:

- Crearea unui grup de lucru al OSC/APL pentru implementarea şi monitorizarea proiectului.

- Desfășurarea de cursuri tematice pentru APL / OSC-uri. Subiecte propuse: "A doua viață a deșeurilor 

menajere”, "Metode de eliminare a deșeurilor în sat", "Arderea gunoiului: problemele și soluțiile lor", 

"Deșeurile și sănătatea ta". 

- Actualizarea strategiei de dezvoltare locală la capitolul ”Gerstionarea deșeurilor”.

- Consultarea publică privind strategia. 

- Realizarea a 2 ateliere de lucru privind prevederile capitolului cu privire la gestionarea deșeurilor din 

strategia de dezvoltare locală. 

- Desfășurarea 1 lecție de mediu pentru elevii din școlile locale (2 școli).

- Realizarea a 2 acțiuni de salubrizare. 

- Realizarea a 2 sesiuni de lucru privind elaborarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a deșeurilor 

(APL / OSC).                                                                                                                                                                                                  

6 luni 193606 0

2 Asociația Obștească 

«BİRLİKTÄ KUVET»

APL Baurci Baurci Protectia mediului Informarea și sporirea 

activismului locuitorilor din 

Baurci pe probleme de 

mediu pentru 

îmbunătățirea calității vieții.

Obiective cheie: 

- Desfășurarea unui sondaj de studiere a opiniei publice și informare a publicului despre condițiile de 

mediu din satul Baurci. 

- Implicarea populației satului Baurci în procesul de soluționare a problemelor de mediu ale satului, care 

afectează calitatea vieții. 

- Creșterea nivelului de interacțiune dintre autoritățile locale și populația satului Baurci pentru a 

îmbunătăți starea ecologică  din localitate.

 Activități: 

- Realizarea unui sondaj de opinie publică privind problemele de mediu. 

- Prezentarea rezultatelor sondajului la APL și cetățenilor.

- Determinarea soluțiilor la problemele de mediu identificate ca urmare a studiului. 

- Elaborarea și distribuirea de pliante pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele de 

mediu identificate în studiu. 

- Realizarea unei mese rotunde cu participarea APL / cetățeni / experți de mediu pentru a explora 

posibilitățile de îmbunătățire a situației de mediu din zonă. 

- Realizareaunui flash mob cu participarea a cel puțin 50 de elevi. 

- Un forum cu participarea autorităților locale/organizațiilor neguvernamentale din alte localități în 

vederea schimbului de bune practici în soluționarea problemelor de mediu.

- Album foto cu prezentarea celor mai bune practici. 

- Realizarea campaniei de salubritate "Clean River" cu participarea tinerilor și APL.

6 luni 136125 600

APELUL I

GRANTURI MEDII

GRANTURI MICI



3 Asociația Obștească 

«VECTOR-PROGRES»

APL Avdarma Avdarma Eficiența Energetică „Creșterea responsabilității 

și implicării cetățenilor în 

domeniul eficienței 

energetice pentru 

asigurarea dezvoltării 

durabile a satului Avdarma”

Obiective-cheie: 

-Crearea condițiilor pentru implementarea cu succes a proiectului; 

-Desfășurarea a 9 evenimente pentru sporirea conştientizării în domeniul eficienţei energetice;

-Sporirea culturii consumului de energie în rîndurile cetpțenilor;

-Crearea unei clădiri publice exemplare eficiente din punct de vedere energetic (Centrul de Tineret);    

 Activități: 

-Desfășurarea a 3 evenimente de informare în rândul elevilor unei școli locale privind eficiența energetică,

- 3 evenimente de informare în rândul membrilor comunității privind eficiența energetică;

- 3 evenimente de informare în rândul instituțiilor/organizațiilor locale;

- 2 evenimente în rândul elevilor pentru îmbunătățirea culturii utilizării energiei (concurs de desen; 

desfășurarea acțiunii  ”1 oră fără electricitate”); 

- Implementarea măsurilor de eficientizare energetică a Centrului de Tineret din s. Avdarma 

(termoizolarea perților; schimbarea ferestrelor și ușilor, conectarea la utilități publice).                                                                                                                   

9 luni 450435 548098

4 Asociația Obștească 

«Essedis»

APL Ceadir-Lunga Ceadir-Lunga MDS ”GreenEye” Obiective cheie: 

-Monitorizarea serviciilor prestate de APL pentru eliminarea deșeurilor solide;

-Creșterea gradului de conștientizare a impactului asupra mediului;

-Creșterea gradului de conștientizare a gestionării deșeurilor solide; 

- Îmbunătățirea calității serviciilor de eliminare a deșeurilor solide;                                                                                                 

Activități: 

-Proiectarea și desfășurarea sondajelor de opinie în domeniul ecologiei și gestionării deșeurilor solide.

-Analiza problemelor identificate și elaborarea recomandărilor pentru soluționarea acestora. 

-Prezentarea rezultatelor studiului și recomandările elaborate pentru cetățeni. 

-Desfășurarea instruirilor în instituțiile de învățământ (clasele 6-12). 

-Implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor de mediu (acțiune sanitară, acțiune de plantare a 

copacilor).

-Crearea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor solide (cutii de plastic, containere).

-Crearea unui centru pentru utilizarea eficientă a plasticului (repararea unei încăperi și achiziționarea unei 

mașini pentru zdrobirea plasticului.); 

-Crearea consiliului de mediu al municipiului Ceadîr-Lunga.

8 luni 558009 222758

5 Asociația Obștească 

«Возрождение»

APL Cismikioi Cismichioi MDS „Implicarea cetățenilor în 

organizarea procesului de 

colectare a deșeurilor 

solide”

 Obiective-cheie: 

- Crearea infrastructurii pentru colectarea și eliminarea deșeurilor solide în zonele rezidențiale din satul 

Cișmichioi; 

Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor din satul Cișmichioi despre formarea tarifelor pentru 

evacuarea deșeurilor solide, impactul de gunoi asupra mediului 

-Formare la  locuitorii satului a abilităților de colectare selectivă a gunoiului. 

 Activități:

-Sondaj cu privire la problema ecologiei și a deșeurilor solide. 

-Masă rotundă pentru elaborarea unui plan de acțiuni privind colectarea și transportul deșeurilor.

-Întâlniri (17) cu cetățenii, autoritățile locale și  operatorul de servicii pentru a stabili amplasarea 

platformelor de colectare a deșeurilor. 

-Elaborarea regulilor de colectare / eliminare a deșeurilor împreună cu operatorul, APL și cetățenii.

-Elaborarea/tipărirea a 2000 de pliante informative privind formarea tarifului pentru serviciile sanitare și a 

regulilor de colectare/transportare a deșeurilor.

-Desfășurarea a 12 sesiuni de informare în instituțiile locale cu privire la problemele deșeurilor. 

-Achiziționarea containerelor pentru gunoi. 

-Realizarea unei campanii de informare.

-Desfășurarea a 5 evenimente de salubrizare în zonă cu participarea voluntarilor locali. 

- Elaborarea panourilor informative cu reguli de eliminare a deșeurilor.

12 luni 585116 293800



6 Asociația Obștească «Clinica 

Juridică Comrat»

APL din 5 localități 

vizate de proiect

ATU Gagauzia, 5 

villages will be 

selected 

Protectia mediului Dezvoltarea activismului 

civic a locuitorilor din 

mediul rural în UTA 

Găgăuzia

 Obiective cheie :

-Analiza situația de facto în domeniul atragerii cetățenilor de către autoritățile locale în procesul decizional 

legat de protecția mediului și a ecologiei;

-Mobilizarea locuitorilor din mediul rural din șase localități rurale din UTA Găgăuzia împreună cu 

autoritățile locale pentru soluționarea problemelor în domeniul ecologiei și protecției mediului; 

- Soluționarea a 5 probleme în domeniul ecologiei și protecției mediului în 5 localități rurale ale UTA 

Găgăuzia. 

  Activități:

-Organizarea și desfășurarea unui sondaj sociologic privind dialogul dintre cetățeni și APL în vederea 

soluționării problemelor de mediu (22 localități rurale; 500 respondenți).

-Organizarea a 5 întâlniri în localități cu cetățenii și autoritățile locale pentru a identifica soluții comune 

privind problemele de mediu.

Implementarea acțiunilor de soluționare a problemelor identificate în 5 comunități (cu participarea APL și 

a grupurilor de inițiativă locale)                                                                                                                                                              

12 luni 601361 18000

7 Asociația Obștească 

«Asociatia de Dezvoltare 

Economica a Regiunelor»

APL Beșalma Beșalma AAC Dezvoltarea durabilă prin 

implicarea societății civile în 

procesul decizional

 Obiective-cheie:

 -Implicarea reprezentanților societății civile în planificarea, dezvoltarea, implementarea și monitorizarea 

de proiecte publice de infrastructură la nivel local; 

-Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor din satul Beshalma în materie de rezolvarea 

problemelor de alimentare cu apă, canalizare și probleme de mediu; 

-Îmbunătățirea bunăstării cetățenilor și protejarea sănătății publice;

-Implicarea reprezentanților societății civile în procesul de elaborare a tarifelor în domeniul aprovizionării 

cu apă și canalizare. 

 Activități: 

-Elaborarea unei strategii locale în domeniul siguranței mediului de către experți; 

- Consultarea publică a strategiei; 

- Realizarea a patru seminare de instruire: „Achizițiile publice: aspecte economice și juridice”, „Influența 

calității apei asupra sănătății publice”, „Probleme de alimentare cu apă și canalizare”, „Apa ca factor de 

creștere economică și crearea de noi locuri de muncă”.

- 3 mese rotunde cu participarea OSC / APL / cetățeni cu perspective de dezvoltare a zonei.

- 3 acțiuni de salubrizare.

- Construcția cbuvetei cu capacitatea de 10 m3/24h; 

- Ședințele grupului de lucru privind elaborarea tarifelor pentru servicii.                                                                                                                                                               

12 luni 972220 261044

8 Asociația Obștească 

«Asociația jocurilor 

intelectuale din RM»

Direcția generală 

de învățămînt din 

UTA Găgăuzia

Comrat, Bugeac, 

Chirsova, Cioselia 

Rus, Congaz, 

Chiriet-Lunga, 

Cazaclia, Copceac, 

Vulcanesti, 

Cismichioi

Protectia mediului "EcoLogica viitorului" - 

campionatul de jocuri 

intelectuale în rândul 

elevilor din ciclul 

gimnaziului din 11 instituții 

de învățământ din UTA 

Găgăuzia.

 Obiective cheie: 

- Sporirea nivelului de interes al studenților, reprezentanților instituțiilor de învățământ și administrației 

locale din 10 localități din Găgăuzia în cooperare în cadrul proiectelor de mediu. 

-Creșterea nivelului de implicare a studenților și reprezentanților instituțiilor de învățământ, din 11 

instituții de învățământ din Găgăuzia, în procesele de soluționare a problemelor de mediu (în conformitate 

cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă promovate de ONU) și monitorizarea acestor procese.                                          

Activități:

- Desfășurarea a 3 sesiuni de informare cu 30 de reprezentanți ai autorităților locale din 10 localități din 

Găgăuzia.

- Desfășurarea a 3 instruiri pentru 33 de reprezentanți din 11 instituții de învățământ din Găgăuzia.

- Desfășurarea a 3 semifinale și a unui meci final pentru 180 de elevi ai ciclului gimnazial din 11 instituții de 

învățământ din Găgăuzia.

- Creșterea gradului de conștientizare a 180 de elevi din ciclul gimnazial de la 11 instituții de învățământ 

din Găgăuzia și 22 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din Găgăuzia cu privire la problemele 

cauzate de lipsa de interne bai, moduri de a rezolva problema, eficient de informare prieteni, rude, 

cunoștințe despre problemă și despre modalități de a rezolva împreună, în parteneriat cu autoritățile 

locale. 

- Instalarea a 33 de cutii pentru colectarea deșeurilor de hârtie în 11 localități din Găgăuzia (1 cutie în 

primării și 2 cutii în fiecare instituție de învățământ).

-Dotarea a 3 cabinete de biologie cu materiale didactice cu referire la tematica protecției mediului.

12 luni 924477 10000

GRANTURI MARI



9 Asociația Obștească 

«Asociația Femeilor din 

Copceac "NADEJDA"»

APL Copceac Copceac AAC ”Împuternicirea cetățenilor 

satului Copceak prin 

asigurarea accesului la apă 

potabilă de calitate și zone 

de parc”

 Obiective cheie: 

-Asigurarea participării cetățenilor la planificarea și construcția infrastructurii publice sub forma a două 

buvete (instalații de filtare a apei). 

-Organizarea monitorizării publice pentru implementarea proiectului prin participarea largă a 

reprezentanților diferitelor grupuri sociale la implementarea și întreținerea infrastructurii sociale. 

-Crearea diferitelor platforme și formate pentru a crește gradul de conștientizare a locuitorilor satului 

Copceac cu privire la necesitatea de alimentare cu apă, canalizare, amenajare a teritoriului.   

 Activități:

-Realizarea de seminare pentru OSC/APL/tineri/ în vederea discutării documentației tehnice a proiectului. -

- Desfășurarea a 3 acțiuni de salurizare;  

- Atelier de lucru privind calitatea apei locale; 

- Executarea lucrărilor de construcții  a 2 buvete 

- Acțiuni de plantare a arborilor în zonele în care infrastructura este planificată;

- Amenajarea a 3 puncte de colectare a plasticului; 

- Organizarea unui forum al diasporei (participarea diasporei în dezvoltarea societății); 

- Desfășurarea concursului de desen pentru elevii din clasele 1-5;                                                                                                                                                                                           

8 luni 958015 655735

10 Asociația Obștească ”Mame 

în acțiune” Public 

Association "Moms in 

Action" (MIA)

Asociația 

Obștească 

”Inițiativa”

Orașul Vulcănești 

și raionul 

Vulcănești

Protectia mediului Provocarea ecologică - baza 

pentru un viitor sănătos

Forum-prezentarea proiectului " Eco-provocare - baza pentru un viitor sănătos!"va avea loc pe o 

platformă online.

Campania de informare "Reset ecologic" în instituțiile de învățământ din regiunea Vulcănești despre 

posibilitățile și perspectivele de participare la proiect

Academia de instruire Eco-Leadership pentru tinerii din regiunea Vulcănești (Vulcănești, Etulia, 

Chișmikioi).

Concurența inițiativelor sociale și de mediu ale tinerilor.

Tururi de studiu pentru cei mai activi participanți ai Academiei de învățare

Elaborarea recomandărilor pentru autoritățile locale și antreprenori.

Pe baza rezultatelor proiectului, va fi elaborat un mini-ghid privind beneficiile introducerii 

managementului de mediu la întreprindere.

Conferința finală " Eco-provocare: rezultate și realizări"

6 luni 473068 473068
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Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

Lista OSC beneficiare de granturi în cadrul Programului de granturi locale al UE

Organizația parteneră: Asociația Presei Independente API

Regiunea/domeniul: Media și comunicare

# Numele organizației Numele 

partenerului, dacă e 

cazul

Aria de 

implementare

Sectorul țintă Numele proiectului Acțiunile și rezultatele cheie Perioada de 

implementare

Suma grantului, 

MDL

Contribuția 

proprie, MDL

1 Eurodemos Plus Radio Orhei Orhei Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

EuOrhei.MD – asistența UE 

în raionul Orhei, pe înțelesul 

tuturor

Creșterea sensibilizării cu privire la proiectele finanțate de UE și 

implementate în Orhei și în alte localități învecinate.

Activități planificate: materiale video, materiale informative publicate pe 

un nou site web creat euorhei.md. Materialele vor fi difuzate și pe Radio 

Orhei și publicate pe Radioorhei.info. 

6 luni

70254 0

2 AO ASCED Ziarul Expresul Calarasi Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Sunt Tanar - deci ma implic! Creșterea nivelului de participare a tinerilor din zonele rurale la găsirea de 

soluții pentru problemele comunitare.

Activități planificate: programe de instruire pentru tineri în domeniul 

raportării despre problemele comunității, scrierea de articole și publicarea 

lor în ziarele locale și pe site-ul web al ziarului. 

6 luni

96950 0

1 AO Info Dava Ziarul Observatorul 

de Nord

Soroca Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

COMUNICARE PENTRU 

SCHIMBARE

Creșterea nivelului de informare publică despre valorile UE, importanța 

implicării cetățenilor în procesele de planificare, creare și furnizare de 

servicii publice de calitate și impactul acestora asupra dezvoltării socio-

economice a comunităților.

Activități planificate: mese rotunde și dezbateri publice, articole tipărite 

de actualitate, materiale video publicate pe site-ul web și social media, 

talk-show Observatorul, promovarea valorilor UE și a proiectelor finanțate 

de UE și comunicarea cu cetățenii prin rubrica „Sesizeaza o problema”.

9 luni

288750 2000

2 Piligrim Demo - UTA Gagauzia Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE; 

Sensibilizare privind 

stabilirea tarifelor; 

Protecția mediului

Nokta Talk Informarea cetățenilor R. Moldova, care locuiesc în Găgăuzia cu privire la 

deciziile autorităților, cu privire la administrarea serviciilor publice: 

aprovizionare cu apă, canalizare, tratarea apelor reziduale, gestionarea 

deșeurilor solide și impactul acestora asupra mediului în Găgăuzia.

Activități planificate: producția de show-uri Nokta Talk, vorbind despre 

problemele serviciilor publice locale, promovarea emisiunilor pe site-ul 

web și rețele sociale (postări, teaseri).

12 luni

287200 0

3 AO Cahul 2030 - Cahul Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Ce inseamna Uniunea 

Europeana pentru Cahul

Iinformarea cetățenilor din Cahul cu privire la proiectele finanțate de UE și 

ale statelor membre ale UE, prin furnizarea de produse media inovatoare 

și de calitate.

Activități planificate: producția de articole despre proiecte finanțate de UE 

la Cahul publicate pe Ziuadeazi.md și rețele sociale, City Quest pentru 

tineret în Cahul, tur de biciclete în localități unde au fost implementate 

proiecte finanțate de UE și materiale video pentru cicloturism, 

monitorizare în termenii de comunicare-visibilitate a proiectelor UE 

implementate în Regiunea de Sud; elaborarea unui ghid specific pe 

proiecte.

11 luni

288856 0

APELUL I

GRANTURI MICI

GRANTURII MEDII



4 AO Universal Media Albasat TV Nisporeni, Ungheni, 

Hancesti, Calarasi, 

Straseni

Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Promovarea valorilor și a 

proiectelor europene

Informarea cetățenilor cu privire la valorile UE și sprijinul UE în diferite 

domenii de servicii publice locale.

Activități planificate: producerea de programe, reportaje TV, difuzarea lor 

pe postul de televiziune local și prin rețeaua Canal Regional și promovarea 

pe site-ul web și pe rețele sociale

12 luni

243000 53600

5 Media Birlii Uniunia Media Ziarul „Vesti 

Gagauzii” și 

compania locală ATV 

Comrat

UTA Gagauzia Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Повышение роли граждан 

в решении местных 

проблем

Creșterea rolului cetățenilor în rezolvarea problemelor și informarea cu 

privire la calitatea serviciilor, pe care aceștia trebuie să le solicite 

autorităților locale și, în același timp, conștientizarea obligațiilor 

cetățenilor față de autoritățile locale.

Activități planificate: scrierea de articole, producerea de podcast-uri, 

materiale video din diverse localități din Găgăuzia, dezbateri publice. 

Toate produsele media vor fi publicate pe site-urile partenerilor media și 

vor fi promovate pe rețele sociale

12 luni

284100 51200

6 AO Prospect Stții TV locale Media 

TV, BAS TV și ziarul 

„Gazeta de Sud”

Cimislia, 

Basarabeasca, Leova

Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Cartea Alba a proiectelor UE 

la nivel local: Cimislia, 

Basarabeasca, Leova 2016-

2020

Contribuirea eficientă la informațiile despre valorile și proiectele UE 

derulate cu sprijinul UE în regiuni prin intermediul mass-media și al 

societății civile locale.

Activități planificate: programe și reportaje TV, articole tipărite de 

actualitate și povești de succes cu privire la proiecte locale, dezbateri și 

concursuri pentru elevi din școlile publice, mese rotunde, monitorizarea 

proiectelor locale ale UE, colectarea informațiilor și publicarea broșurii 

Cartea albă a proiectelor finanțate de UE la nivel local. Toate produsele 

media vor fi publicate pe site-urile partenerilor media și vor fi promovate 

pe rețele sociale.

10 luni

284590 15200

7 Asociatia Jurnalistilor de 

Mediu si Turism Ecologic

- Straseni, Lozova, 

Vorniceni

Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE; Protecția 

mediului

Responsabilizare prin 

informare în localitatile 

codrene

Informarea și sensibilizarea cetățenilor din Strășeni cu privire la protecția 

mediului, schimbările climatice și energia durabilă.

Activități planificate: materiale multimedia pe ecopresa.md, podcasturi 

difuzate la Radio Eco fm, povești de succes despre proiectul finanțat de UE 

pe EE, protecția mediului și schimbările climatice, mese rotunde în 

comunitățile rurale, publicarea articolelor de actualitate în revista 

națională NATURA, campania Zilele energie în comunitățile rurale.

12 luni

284800 9700

8 Media Grup Meridian - Falesti, Stefan Voda, 

Sangerei, Anenii Noi

Protecția mediului Vocea tinerilor - element 

durabil pentru un viitor 

verde

Încurajarea colaborării dintre mass-media și tineri, prin crearea unor 

produse media de calitate pe probleme de mediu legate de serviciile 

publice locale.

Activități planificate: campanii locale de informare pe proiectele UE în 

raioanele specifice, instruiri locale pentru OSC și voluntari, programe de 

radio și povești de succes, vox populis difuzate pe Radio Eco Fm locale și 

publicate și promovate pe site-ul web și pe rețele sociale.

12 luni

281480 0

9 AO Expresul - Ungheni Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Fiecare poate contribui la 

economisirea resurselor 

naturale și la îmbunătăţirea 

mediului

Creșterea nivelului de informare și de sensibilizare a cetățenilor

din Ungheni cu privire la nevoia și beneficiile eficienței energetice.

Activități planificate: Youth Cafe pe eficiența energetică, concurs pentru 

elevii din școlile publice și expoziție mobilă de fotografii, inclusiv povești 

de succes din Ungheni cu privire la proiectele finanțate de UE pe eficiența 

energetică. Produsele media vor fi publicate în versiunea tipărită a ziarului 

Expresul și pe pagina web.

10 luni

296425 0

10 AO Nord Media - Balti, Rascani, 

Glodeni, Briceni, 

Drochia, Edinet, 

Ocnita, Soroca, 

Floresti,

Sangerei, Falesti, 

Donduseni

Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Informarea corectă a 

cetățenilor despre valorile 

Uniunii Europene și

proiectele implementate cu 

sprijinul financiar al UE în 

regiunea de nord

a Republicii Moldova

Cultivarea cetățenilor din regiunea de nord și a municipiului Bălți, o 

percepție obiectivă a valorilor UE și a rolului jucat de Uniunea Europeană 

în dezvoltarea Republicii Moldova prin furnizarea de sprijin financiar, 

oferind, în același timp, un antidot împotriva falsurilor promovate de către 

unele partide politice, grupuri de influență, instituții media regionale.

Activități planificate: povești de succes, reportaje și materiale de analiză, 

produse foto și video, interviuri publicate pe Nordnews.md și promovate 

pe rețele sociale

12 luni

289280 0
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11 AO Feed-Back BAS TV Basarabeasca, 

Abaclia, Sadaclia, 

Carabetovca, 

Iordanovca

Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE; 

Sensibilizare privind 

stabilirea tarifelor

Молодые волонтеры и 

журналисты за 

европейские

реформы, ценности и 

стандарты качества в

оказании публичных услуг.

Informarea cetățenilor din r. Basarabeasca despre reformele europene și 

contribuirea la formarea atitudinii lor conștiente față de consumul de 

servicii publice. 

Activități planificate: programe de formare pentru tineri în domeniul 

reportajelor media, implicarea lor în producerea de articole, vox populis, 

producția de știri, povești, reportaje difuzate la postul local de televiziune 

BAS TV și promovate pe rețele sociale

12 luni

286100 32680

12 AO Anima Nord Media, 

Nordnews.md

mun. Bălți Informarea privind 

valorile UE și proiectele 

finanțate de UE

Maratonul Media pentru 

Tinerii din Bălți

Implicarea tinerilor în promovarea valorilor UE și schimbărilor aduse cu 

sprijinul financiar al UE în furnizarea de servicii publice de calitate.

Activități planificate: instruiri pentru tineri în dezvoltarea abilităților 

jurnalistice, realizarea de materiale de către tineri, desfășurarea 

Maratonului Media pentru Tineri și competiții pentru tineri, producerea 

de materiale multimedia publicate pe site-ul partenerului de media 

Nordnews.md și promovate pe rețele sociale.

8 luni

291775 8500

1 Publicația Periodica Est-

Curier

n/a

Criuleni, Dubăsari Informarea privind 

managementul deșeurilor 

solide

Abilitare prin informare și 

popularizarea practicilor 

pozitive de soluționare a 

problemei deșeurilor 

menajere solide în 

localitățile r-lor Criuleni și 

Dubăsari

Dezvoltarea unui parteneriat funcțional, multilateral APL - societate civilă - 

experți de mediu pentru rezolvarea problemelor locale de mediu, în 

special legate de gestionarea deșeurilor solide.

Activități - pagini tematice în publicații tipărite, materiale multimedia, 

dezbateri publice

6 luni

105790 0

2 Asociația Jurnaliștilor de 

Mediu și Turism Ecologic 

(AJMTEM)

n/a

Național Informare și sensibilizare 

privind protecția mediului

Cu atitudine pentru un 

mediu sănătos

Scopul proiectului este de a sprijini formarea unei atitudini de colaborare 

între APL și societatea civilă în direcția modernizării serviciilor publice.

Activități - material multimedia, poveste de succes, caricaturi, vox populi, 

joc online, dezbatere publică

6 luni

308250 27600

3 Instituția Privată Publicația 

Periodică ‚‚Gazeta de 

Chișinău’’

n/a

Călărași, Strășeni, 

Criuleni, Chișinău

Informare și sensibilizare 

privind protecția mediului

Cetățean implicat, râul Ichel 

nepoluat!

Educarea locuitorilor de-a lungul zonei râului Ichel printr-o campanie de 

sensibilizare și informare despre calitatea apei din râul Ichel, impactul 

asupra sănătății lor și necesitatea îmbunătățirii situației prin implicarea lor 

proprie.

Activități - analiza probelor de apă, investigații jurnalistice, reportaje, 

caricaturi, dezbateri publice

6 luni

303985 0

4 Asociația Obștească 

„Media-Grup MERIDIAN”

n/a

Ștefan Vodă, Anenii 

Noi, Sângerei, 

Fălești, Ungheni

Informare și sensibilizare 

privind protecția mediului

Educașie și conștientizare 

pentru comunități active

Creșterea gradului de informare și abilitare a cetățenilor cu privire la 

proiectele de infrastructură și mediu desfășurate cu sprijinul UE în 

Republica Moldova, prin emisiuni radio, povești de succes și podcasturi.

Activități - programe radio, povești de succes specifice, instruire pentru 

educatorii preșcolari, povești ecologice în format audio

6 luni

300850 0

5 SRL Studio-L

n/a

Căușeni, Ștefan Vodă Informare și sensibilizare 

privind managementul 

deșeurilor solide

Abilitarea Cetățenilor în 

Dezvoltarea Serviciilor 

Publice de Salubrizare în 

regiunea de Sud-Est a RM

Participarea cetățenilor la protecția componentelor de mediu și 

responsabilitatea APL în furnizarea de servicii publice.

Activități - dezbateri TV, programe tematice, spot video

6 luni

316088 37602

6 Телерадиокомпания 

BAStv и BASfm («LV-

TOPAL» SRL) 

n/a

r. Basarabeasca: 

Basarabeasca, 

Abaclia, Iordanovca, 

Carabetovca, 

Sadaclia, Iserlia, 

Bașcalia 

Informare și sensibilizare 

privind serviciile de apă și 

canalizare

Через корректное 

информирование – к 

расширению прав и 

возможностей граждан в 

районе Басарабяска

Contribuiți la abilitarea locuitorilor din Basarabeasca să participe la luarea 

deciziilor privind alimentarea cu apă și canalizarea, inclusiv în contextul 

pandemiei COVID-19, pentru a-i sensibiliza și conștientiza prin informații 

obiective, accesibile prin intermediul mass-media locale.

Activități - programe TV, reportaje, dezbateri publice, vox populi, instruire 

pentru jurnaliști, spot video social

6 luni

306320 31000

7 Общественная 

ассоциация TARSMI

n/a

Taraclia, cel puțin 3 

localități din 

r.Taraclia și 1 

localitate din UTA 

Găgăuzia

Informare și sensibilizare 

privind serviciile de apă și 

canalizare și gestionarea 

deșeurilor

Повышение уровня 

осведомленности жителей 

южного региона о 

важности и качестве 

предоставляемых услуг в 

области водоснабжения, 

канализации и бытовых 

отходов

Creșterea nivelului de sensibilizare și conștientizare a locuitorilor din 

regiunea Taraclia și  regiunea de sud a Moldovei cu privire la importanța 

protecției mediului, cu privire la acțiunile și principiile participării la 

îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și 

gestionarea deșeurilor solide.

Activități - povești de succes video, video explicative, infografice, 

reportaje video speciale

6 luni

298970 0
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