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Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile 

Schema de grant pentru ONG-uri, Cererea de propuneri de proiecte 2012 

Lista proiectelor finantate 

 

 

Componenta Social 

 

Nr. 
Crt. 

Organizatia Titlul proiectului Obiectivele proiectului Parteneri Durata 
proiectului 

(luni) 

Suma de 
finantat 
(CHF) 

1 Asociatia Maini 
Intinse  

Sunt si eu aici Obiectiv general: Consolidarea  capacitaţii Asociaţiei Maini Intinse 
de a dezvolta programe de combaterea excluziunii sociale a copiilor 
asistaţi  social prin folosirea unei metode non-formale: trupa teatru 
social de papuşi. 

Obiective specifice: 

1.Crearea si dotarea unei structuri sociale teatrale in cadrul 
Centrului Multifuncţional de Asistenţa Sociala  cu rol de a initia si 
dezvolta abilitaţi de viaţa si sociale prin metoda artei teatrului de 
papuşi 

2.Dezvoltarea abilitaţilor sociale şi relaţionale pentru  50  copii 
asistaţi social şi 20 tineri liceeni intr-un mod creativ prin metoda 
teatrului social de papuşi in vederea combaterii excluderii sociale 

3. Conştientizarea comunitaţii locale şi promovarea activitaţilor 
sociale derulate de Asociaţia Maini Intinse prin susţinerea de 10 
spectacole educative  cu trupa de teatru social de papuşi in 
vederea incluziunii sociale a persoanelor asistate social. 

4. Consolidarea capacitaţii organizaţionale a Asociaţiei Maini 

Direcţia de Asistenţa şi 
Protectie Sociala Tulcea 

12 74.241,00 
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Intinse prin recertificarea Sistemului de Management al Calitaţii 
conform SR EN ISO 9001:2008 si cresterea vizibilitaţii Asociaţiei 
Maini Intinse prin organizarea a 2 acţiuni : 1 eveniment tip „Porţi 
deschise“ şi 6 seminarii in Regiunea de Sud-Est pentru 
diseminarea rezultatelor proiectului şi transfer de know-how. 

2 Asociatia 
PRADER WILLI 
din Romania - 
APWR 

ExpertRARE – 
Centru de 
expertiza pentru 
boli rare 

Obiective specifice: 

1. Profesionalizarea celor 3 servicii sociale si medicale (centru de 
zi, centru rezidential, centru medical NoRo – ambulator de 
specialitate) oferite de Centrul NoRo intr-o perioada de 36 de luni 

2. Diversificarea serviciilor oferite in Centrul NoRo  

3. Cresterea accesului la servicii socio-medicale disponibile in 
retelele europene pentru beneficiari – pacienti cu boli rare 

SRGM – Societatea 
Romana de Genetica 
Medicala 

ANBRaRo- Alianta 
Nationala pentru Boli 
Rare 

AJPIS – Agentia 
Judeteana de Prestatii si 
Inspectie Sociala 

36 217.350,00 

3 Fundatia Alpha 
Transilvana 

ACCES - Reţea 
pentru incluziunea 
sociala a copiilor 
cu Tulburari din 
Spectrul Autist 
(TSA) 

Obiective specifice: 

1. Formarea specialiştilor in screeningul şi evaluarea copiilor cu 
TSA 

2. Informarea, pregatirea teoretica şi practica a educatorilor pentru 
integrarea preşcolara a copiilor cu TSA 

3. Informarea şi consilierea parinţilor copiilor cu TSA 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Mureş 

Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţa 
Educaţionala Mureş 

Directia Generala pentru 
Protectia Drepturilor 
Copilului Mures 

18 72.000,00 

4 Confederatia 
Caritas Romania 

SenioriNet - retea 
ONG de servicii 
dedicate 
persoanelor 
varstnice 

 

Proiectul urmareste consolidarea capacitaţii organizaţiilor 
neguvernamentale din sectorul social şi susţinerea participarii lor 
active in domeniul politicilor publice in vederea creşterii accesului 
varstnicilor din Romania la servicii de ingrijire la domiciliu.  

Obiective specifice:  

1. Creşterea implicarii a cel puţin 30 de organizaţii 
neguvernamentale furnizoare de servicii adresate varstnicilor in 
formularea de politici sociale şi strategii adresate persoanelor 
varstnice.  

2. Sporirea vizibilitaţii activitaţilor reţelei şi a serviciilor de ingrijire la 
domiciliu oferite de membrii reţelei in randul a cel puţin 100 de 
autoritaţi şi instituţii publice locale şi naţionale şi a cel puţin 20000 
de cetaţeni in vederea creşterii nivelului de informare şi 
conştientizare privind importanţa dezvoltarii şi promovarii acestor 
servicii.  

3. Stimularea dialogului intre autoritaţile publice şi sectorul 

Fundatia Crucea Alb - 
Galbena  Romania 

Asociatia de Ajutor Mutual 
Bucuresti (ADAM) 

Asociaţia Four Change 

Asociaţia Habilitas – 
Centrul de Resurse şi 
Formare Profesionala 

 

24 223.481,01 
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neguvernamental pentru creşterea contribuţiei acestora in 
formularea politicilor naţionale şi locale din domeniul protecţiei 
varstnicilor.  

5 Fundatia Alaturi 
De Voi Romania 

Construim durabil 
prin economie 
sociala! 

Obiectiv general: promovarea structurilor economiei sociale ca 
instrumente flexibile şi durabile pentru dezvoltarea economica şi 
crearea de locuri de munca la nivel naţional 

Obiective specifice: 

1. Extinderea atelierului de croitorie de la Iasi  

2. Creşterea capacitaţii de formare, suport şi producţie a centrelor 
de economie sociala ale fundaţiei din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş 

3. Dezvoltarea economiei sociale in Romania, in special segmentul 
de unitaţi protejate autorizate 

Directia Generala de 
Asistenta Sociala si  
Protectia Copilului Iasi 

17 220.050,00 

6 Asociaţia Pentru 
Promovarea 
Dezvoltarii 
Personale  
(APDP) Bacau 

Impreuna gandim 
viitorul (ImprEUna 
gINdim VIITORul) 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea abilitatilor de viata independenta a 120 de copii, 60 
din mediul rural si 60 din mediul urban, timp de 10 luni,  prin 
intermediul unor programe si contexte de invaţare informala şi non-
formala accesibile; 

2.  Ameliorarea fenomenului de excludere şi marginalizare a 120 
de copii, 60 din mediul rural si 60 din mediul urban, cu oportunitaţi 
reduse (copii care in comparatie cu cei de aceeasi varsta se afla 
intr-un dezavantaj datorita unor dificultati sociale, economice, 
educationale, geografice); 

3. Cresterea gradului de participarea pro-activa a 120 de copii in 
cadrul comunitaţii. 

4. Intarirea capacitaţii organizaţionale a Asociatiei pentru 
Promovarea Dezvoltarii Personale. 

Şcoala cu clasele I-VIII 
Cleja, 

Primaria Cleja, 

Liceul cu Program Sportiv 
Bacau. 

12 25.163,10 

7 Asociaţia Salvaţi 
Copiii Iaşi  

Schimbari mici, 
diferenţe MARI! 

Obiectivul general al proiectului este sa dezvolte şi sa promoveze 
servicii de parenting şi de dezvoltare a abilitaţilor de viaţa in zonele 
urbane şi rurale ale regiunii de Nord Est in vederea imbunataţirii 
calitaţii serviciilor sociale adresate copiilor vulnerabili şi parinţilor 
acestora.  

Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţa 
Educaţionala Iaşi 

24 220.500,00 

8 Asociatia Inima 
Reginei Barlad 

 Inceput bun Obiectiv general: cresterea capacitatii ONG-urilor de a oferi servicii 
sociale specializate pentru copiii romi  in vederea asigurarii 
accesului la educatie si imbunatatirii abilitatilor de viata 

Obiective specifice: 

1. Oferirea de servicii socio-educative de tip gradinita pentru 25 de 
prescolari romi  din „ghetoul” din Barlad in vederea asigurarii 

Primaria Barlad 

Fundatia Nationala pentru 
Dezvoltare Comunitara 
(FNDC) filiala  Iasi 

Centrul de Cercetari 
Culturale si Sociale 

16 71.991,00     
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integrarii scolare a acestora 

2. Cresterea gradului de participare si a rezultatelor scolare a 25 de 
copii romi cu risc de abandon a scolii primare in cadrul centrului de 
tip after school, asigurarea accesului acestora la urmatoarele nivele 
de educatie formala si imbunatatirea integrarii lor scolare 

3. Cresterea gradului de constientizare in randul parintilor si a 
autoritatilor locale cu privire la necesitatea includerii copiilor romi in 
sistemul educational si asigurarii suportului necesar in activitatile lor 
scolare 

“Romane Rodimata” 
Bucuresti 

9 Asociatia 
Filantropica 
Medical-Crestina 
"Christiana" - 
filiala Cluj - 
Programul Sf 
Dimitrie 
Basarabov - 
informare si 
consiliere in adictii 

Merit o şansa! – 
Proiect de 
informare, 
evaluare şi 
consiliere pentru 
angajaţii cu 
probleme de abuz 
şi dependenţa de 
alcool şi alte 
droguri 

Obiectiv general: diversificarea ofertei de servicii integrate pentru 
recuperarea din adicţii la nivelul oraşului Cluj-Napoca, pentru 
stimularea pastrarii pe piaţa muncii a persoanelor cu abuz şi 
dependenţa de substanţe şi scaderii riscului de excluziune sociala 
pentru aceştia şi familiile lor.  

Obiective specifice:  

1. 50 de companii publice şi private din comunitatea clujeana vor fi 
informate despre dependenţe, in vederea conştientizarii conceptului 
de boala al alcoolismului şi al strategiilor de intervenţie in vederea 
recuperarii din aceasta 

2. implementarea unui proiect pilot de informare, evaluare şi 
consiliere in adicţii pentru asistarea angajaţilor cu probleme de 
abuz şi dependenţǎ de alcool sau alte droguri din 5 companii 
publice şi private cu peste 50 de angajaţi per companie, din 
comunitatea clujeanǎ. 

Asociaţia Romana a 
Consilierilor in Adicţii 
(A.R.C.A.) 

12 73.239,61     

10 Uniunea 
Nationala a 
Organizatiilor 
Persoanelor 
Afectate de 
HIV/SIDA 
(UNOPA) 

“In My SHOES” Obiective specifice: 

1. La finalul proiectului 140 de persoane seropozitive din Romania 
si-au dezvoltat abilitati de viata independenta si sanatoasa.  

2. La finalul proiectului 22300 tineri din populatia generala sunt 
informati si sensibilizati cu privire la HIV/SIDA si drepturile 
persoanelor seropozitive. 

3: La finalul proiectului exista o retea de de institutii si ONG-uri, 
functionala in 16 judete si Bucuresti, care colaboreaza pentru 
promovarea si apararea drepturilor persoanelor seropozitive  

Asociatia UNTEATRU 24 220.710,00     

11 Asociaţia pentru 
Integrarea 
Persoanelor cu 
Deficienţe (AIPD), 
Timisoara 

De la dizabilitate 
la abilitate – 
proiect de 
incluziune activa 
pe piaţa muncii a 

Obiectiv general: creşterea nivelului de pregatire al tinerilor cu 
dizabilitaţi pentru incluziune activa pe piaţa muncii 

Obiective specific: 

1. Creşterea competitivitaţii pe piaţa muncii a persoanelor tinere cu 
dizabilitaţi prin promovarea si facilitarea accesului la invatamant 

Asociaţia Asistenţilor 
Sociali din Banat (AAS 
Banat), Timişoara 

 

18 71.000,00     
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persoanelor cu 
dizabilitaţi de 
vedere 

superior si vocational  

2.  Identificarea principalelor obstacole pe care le intampina cei cu 
deficienţe de vedere in gasirea unui loc de munca şi stabilirea unui 
dialog cu angajatorii 

3.  Promovarea potenţialului lucrativ al persoanelor cu dizabilitaţi, 
inclusiv al persoanelor cu dizabilitaţi vizuale 

12  Asociatia Little 
People Romania 

Copiii bolnavi de 
cancer din 
Institutul Clinic 
Fundeni se alatura 
Aventurii Leului 
Curajos  

Obiective specifice: 

1. Implementarea programului de suport ”Nu mi-e frica!”, in cadrul 
sectiei de Hemato-oncologie si Transplant medular din Institutul 
Clinic Fundeni Bucuresti, asigurand acces egal copiilor si 
adolescentilor  sub tratament oncologic la un program standard de 
suport psihosocial. Dezvoltarea servciilor standardizate in Institutul 
Clinic Fundeni va contribui la crearea unei imagini complexe asupra 
nevoilor psihosociale ale copiilor bolnavi de cancer la nivel national.  

2. Consolidarea capacitatii organizationale prin conectarea 
rezultatelor din Institutul Clinic Fundeni la rezultatele din celelalte 
centre de oncopediatrie din tara, oferind o extrapolare la nivel 
national si o evaluare complexa a situatiei cancerului la copii din 
Romania pentru a imbunatati programele de interventie si pentru a 
alinia studiile din Romania la nivel international. Acest lucru va fi 
posibil prin angajarea unui coordonator care sa supervizeze 
intreaga activitate, prin formarea unei echipe de voluntari precum si 
prin angajarea unui fundraiser, ce se va ocupa de asigurarea pe 
termen lung a sustenabilitatii programului.   

3. Cresterea gradului de constientizare asupra cancerului la copii 
prin organizarea unor campanii de informare a comunitatii si de 
strangere de fonduri, care vor avea loc in Bucuresti.    

Fundatia Vodafone 
Romania 

17 57.005,30     

13 Asociatia 
ALTERNATIVA 
2003 

Sansa mea pentru 
o viata activa 

 

Obiectiv general: Cresterea gradului de incluziune sociala si calitatii 
vietii tinerilor cu dizabilitati prin facilizarea accesului lor la servicii 
sociale inovative, exersarea abilitatilor de viata si munca, stimularea 
senzoriala si social – comportamentala, combaterea marginalizarii, 
implicarea parintilor si asigurarea sustenabilitǎţii intervenţiilor de 
incluziune socialǎ. 

Obiective specifice: 

1. Cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati prin facilizarea 
accesului la servicii sociale inovative adaptate nevoilor lor pentru un 
numar de 200 de tineri cu dizabilitati pe o perioada de 2 ani, 
crearea a 2 noi ateliere, incurajarea angajarii lor in munca, 
implicarea in viaţa comunitaţii, creşterea activismului lor comunitar, 

   24 61.566,43     
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dezvoltarea relatiei cu parintii si insuflarea increderii in capacitatea 
de a gasi soluţii la problemele cu care se confrunta. 

2. Dezvoltarea organizationala prin implicarea in retele, incheierea 
de parteneriate strategice cu actori cheie din sectorul 
guvernamental, nonguvernamental si de afaceri, creşterea 
eficienţei furnizǎrii serviciilor sociale, perfectionarea personalului şi 
asigurarea sustenabilitǎţii intervenţiilor de incluziune socialǎ ale 
asociatiei. 

14 Fundatia Centrul 
de Resurse 
pentru participare 
publica 

Reforma pensiilor 
- de la experti la 
public 

Obiective specifice: 

1. Elaborarea şi promovarea a trei opţiuni de politica publica cu 
privire la reforma sistemului de pensii, bazate pe cercetarea starii 
actuale, a opiniilor factorilor interesaţi şi a tendinţelor prevazute 
pentru urmatorii 10-20 de ani. 

2. Implicarea a 60 de cetaţeni, reprezentanţi ai instituţiilor relevante, 
ai ONGurilor, ai sindicatelor, ai mediului de afaceri intr-un proces 
deliberativ cu privire la cele trei opţiuni de politica publica.    

3. Promovarea unui document de politica publica pe tema pensiilor 
care intruneşte consensul factorilor interesaţi (politicieni, cetaţeni, 
experţi, funcţionari, sindicate, organizaţii neguvernamentale). 

Asociatia Centrul Roman 
de Politici Europene 

16 139.811,10     

15 Asociatia 
Nationala a 
Birourilor de 
Consiliere pentru 
Cetateni 

Participare la 
puterea a 3-a: 
probleme locale, 
solutii inovatoare 
si comunitati 
implicate! 

Obiectiv general: Cresterea capacitatii comunitatilor locale de a 
cinfluenta procesul de luare a deciziilor la nivel local, asigurand 
astfel accesul grupurilor vulnerabile la servicii si resurse. 

Obiective specifice: 

1. Promovarea a trei metode inovatoare de participare la luarea 
deciziilor si incluziune sociala (bugetare participativa; contracte 
comunitare; finantare alternativa - economie sociala si fonduri 
comunitare) in 30 de comunitati din Romania. 

2. Organizarea si formarea a 6 grupuri de dezbateri si influentare a 
politicilor publice in 6 comunitati selectate.    

3. Implementarea a cel putin uneia dintre metodele inovatoare 
promovate, in fiecare dintre cele 6 comunitati unde au fost 
organizate grupuri de dezbateri. 

 17 113.563,00     

16 Fundatia Sense 
International 
(Romania) 

Interventia 
timpurie la nou-
nascutii cu 
deficiente 
senzoriale multiple 
in Romania - o 

Obiective specifice: 

1. Promovarea de servicii de interventie timpurie noi si inovative 
pentru nou-nascutii cu deficiente sezoriale vizuale si / sau auditive 
pana in iulie 2016. 

2. Cresterea rolului societatii civile in procesul formularii de politici 
prin colectarea si analizarea datelor referitoare la interventia 

 36 214.725,00     
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abordare inovativa 
initiata de 
societatea civila 

timpurie, pentru a produce un amplu raport de cercetare privind 
impactul interventiei timpurii asupra vietii copilului cu surdocecitate / 
deficiente senzoriale multiple. 

3. Sporirea credibilitaţii şi vizibilitaţii sectorului societaţii civile prin 
cresterea gradului de constientizare a importantei interventiei 
timpurii la copilul cu surdocecitate / DSM la nivel national, pentru a 
deschide calea catre includerea interventiei timpurii in sistemul 
national de sanatate/educatie. 

17 Asociatia pentru 
sprijinirea 
pacientilor cu 
tuberculoza 
multidrog-
rezistenta 

Impreuna pentru o 
Romanie fara 
tuberculoza 

Obiective specifice: 

1. Intarirea capacitatii organizationale si operationale a Asociatiei 
pentru sprijinirea pacientilor cu TB-MDR prin formarea personalului 
de baza, dotarea cu echipament necesar functionarii si dezvoltarea 
strategiei organizationale si a planului strategic pentru urmatorii 5 
ani; 

2. Implicarea societatii civile in procesul de elaborare si promovare 
a politicilor publice privind masurile de protectie a persoanelor 
afectate de TB si de prevenire a raspandirii TB in comunitatile din 
Romania 

Romanian Angel Appeal 12 66.528,00     

18 Asociatia 
Alternative 
Sociale 

Copiii cu parinţi 
deţinuţi: 
perspectiva unui 
ONG 

Obiective specifice: 

1. Cresterea nivelului de implicare a ONG-ului şi a stakeholderilor in 
dezvoltarea serviciilor pentru copii cu parinti detinuti in Iaşi şi 
Vaslui. 

2. Cresterea nivelului de constientizare a opiniei publice din 
regiunea Moldovei cu privire la situatia copiilor cu parinti detinuti. 

3. Dezvoltarea Asociaţiei Alternative Sociale in domeniul 
intreprinderilor sociale 

Penitenciarul Iasi 

Penitenciarul Vaslui  

24  188.341,61     

19 Fundaţia  

„Pentru Voi” 

Sunt adult: traiesc 
independent! 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea abilitaţilor de viaţa independenta a 50 de adulţi cu 
dizabilitaţi intelectuale din Timişoara şi crearea unui program pilot 
de pregatire pentru viaţa independenta. 

2. Creşterea sustenabilitaţii serviciilor sociale din regiunea de vest 
(judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara) prin livrarea de 
instruire pentru personalul şi voluntarii furnizorilor de servicii sociale 
oferite adulţilor cu dizabilitaţi intelectuale şi autism din zona (numar 
minim de 100 de specialişti implicaţi in sistemul serviciilor sociale 
pentru persoanele cu dizabilitaţi) 

3. Creşterea rolului societaţii civile in procesul de realizare a 
politicilor publice prin organizarea unei campanii de advocacy şi 

 36 66.704,57     
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sprijinirea dezvoltarii mişcarii de autoreprezentare (self-advocacy) 
in vederea promovarii respectarii drepturilor persoanelor cu 
dizabilitaţi intelectuale. 

20 Fundaţia  

„Pentru Voi” 

Servicii de tip 
respite – “Ia o 
pauza!” 

Obiective specifice: 

1. Promovarea şi implementarea serviciilor de tip respite, ca 
abordare inovativa in domeniul serviciilor comunitare pentru minim 
40 de persoane cu dizabilitaţi intelectuale profunde şi multiple din 
Timişoara şi familiile/aparţinatorii acestor, pe toata durata 
proiectului.  

2. Dezvoltarea capacitaţii organizaţionale prin instruirea a minim 15 
profesionişti, membri ai personalului, in vederea creşterii calitaţii 
serviciilor oferite persoanelor cu dizabilitaţi intelectuale şi 
familiilor/aparţinatorilor acestora.  

3. Creşterea conştientizarii problematicii dizabilitaţii intelectuale 
profunde şi multiple şi a vizibilitaţii acestui grup vulnerabil şi 
asigurarea sustenabilitaţii prin dezvoltarea unei campanii de 
strangere de fonduri.  

 24 211.637,33     

21 Fundatia Hospice 
Casa Sperantei 

O viata de calitate 
pentru persoanele 
cu boli incurabile: 
informare, 
instruire, 
consultanta 
(proiect pilot) 

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea coordonata a unui 
sistem national de ingrijiri paliative prin implementarea graduala a 
unei strategii nationale de ingrijiri paliative si prin implicarea tuturor 
factorilor interesati (beneficiari, furnizori, factori de decizie, publicul 
larg) intr-un proces participativ.  

Obiective specifice:  

1. Evaluarea participativa a nevoilor socio- medicale pentru 
persoanele suferind de boli incurabile din judetul Brasov. 

2. Dezvoltarea unui centru judetean de consultanta telefonica tip 
helpline pentru persoanele cu boli incurabile si  apartinatorii 
acestora  

3. Cresterea nivelului de informare si instruire privind aspecte 
specifice ingrijirii paliative relevate de demersul exploratoriu pentru 
persoanele cu boli amentinatoare de viata  familiile acestora si 
populatia judetului Brasov. 

 16 

 

66.726,24     

22  Fundatia PACT – 
Parteneriat pentru 
Actiune 
Comunitara si 

 ACasa in 
Comunitatea TA 

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacitatii de a crea si 
sustine initiative care produc schimbari sociale, economice si 
politice in randul membrilor comunitaţilor sarace de romi si mixte 
din mediul rural si urban mic din sudul Romaniei, cu accent pe 

Habitat pentru Umanitate 
Romania 

Village Life 

27 164.915,61     
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Transformare reabilitarea şi utilizarea spaţiului individual şi comun ca resursa 
pentru dezvoltarea sustenabila a comunitaţii. 

Obiectivul de dezvoltare organizaţionala: dezvoltarea capacitaţii 
partenerilor de a interveni conjugat in comunitaţi sarace, cu un 
procent mare de populaţie roma, printr-o abordare integrata, avand 
ca principiu de baza participarea membrilor comunitaţii in activitaţi 
care vizeaza in principal imbunataţirea mediului şi condiţiilor de 
viaţa şi de locuire in comunitate. 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea de structuri active ale societaţii civile in 10 
comunitaţi rurale si/sau urbane mici din sudul Romaniei, cu 
populaţie majoritar roma şi construirea capacitaţii acestora de a 
deveni agenţi de dezvoltare sustenabila a comunitaţii. 

2. Imbunataţirea habitatului comunitar in cele 10 localitaţi din 
proiect, atat din punct de vedere al calitaţii spaţiului locuit 
(individual şi comun) cat şi din perspectiva spaţiului ca resursa de 
hrana autosustenabila. 

23 Asociatia 
TOTTORO 

Snoezelen, o 
abordare 
inovatoare 

Obiectiv general: creşterea calitaţii vieţii şi a incluziunii sociale a 
copiilor cu nevoi speciale, prin terapie şi abordari inovatoare. 
Obiective specifice: 
1. Asigurarea accesului a 360 de copii cu nevoi speciale din 
Bucuresti la terapie Snoezelen, in decursul unui an. 

2. Creşterea accesului copiilor cu nevoi speciale din Bucuresti la 
terapie Snoezelen prin instruirea a 12 furnizori de servicii, voluntari 
ai asociatiilor partenere din Romania, şi prin crearea a trei camere 
de terapie Snoezelen, pe durata proiectului. 

3. Demonstrarea impactul pozitiv al terapiei Snoezelen prin 
realizarea pe durata proiectului, a unei cercetari aplicate asupra 
100 de beneficiari. 

4. Obiectiv de dezvoltare organizaţionala: 

Creşterea vizibilitaţii asociaţiilor partenere din Romania prin 
aderarea la retele nationale si sau/ internationale şi prin crearea de 
parteneriate cu organizatii relevante din domeniul terapiei 
Snoezelen.  

Asigurarea vizibilitatii si promovarii proiectului si a finantatorului.  

Diversificarea ofertei de servicii a asociatiei prin includerea 
sedintelor de terapie Snoezelen si cresterea capacitatii de furnizare 
de servicii prin instruirea de voluntari. 

Asociatia PAVEL – 
Romania 

Asociatia Internationala 
Snoezelen din Elvetia 

  

18 66.991,58     
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24 Asociatia 
P.A.V.E.L. 
(Primind Ajutor, 
Viata Este 
Luminoasa) 

Copiii nostri aleg 
sanatatea! – 
C.N.A.S. 

Obiectivul general al proiectului: cresterea  rolului societatii civille 
romanesti in imbunatatirea calitatii ingrijirii copiilor si tinerilor bolnavi 
de cancer.  

Obiectivele specifice:  

1. Imbunatatirea calitatii ingrijirii pentru 700 copiilor/tineri cu cancer, 
pacienti ai Institutului Oncologic Bucuresti, ai Institutului Clinic 
Fundeni si ai altor spitale de profil din Bucuresti, timp de 36 luni, in 
conformitate cu cerintele Standardelor europene ale ingrijirii 
copilului bolnav de cancer. 

2. Cresterea nivelului de informare cu privire la semnele cancerului 
la copii/tineri prin implementarea unei campanii de preventie 
derulata la nivel national, pe durata a 24 luni. 

3. Consolidarea Asociatiei P.A.V.E.L. ca furnizor de servicii si voce 
legitima a societatii civile interesate in problematica oncologiei 
pediatrice romanesti 

Institututul Oncologic  
"Prof. Dr. Alexandru 
Trestioreanu", Bucuresti; 

36 250.000,00     

25 Fundatia 
Secretariatul 
Romilor 

Promoveaza 
educatia 

Obiectiv general: favorizarea incluziunii educationale a elevilor romi  
si altor elevi aflati in situatii sociale asemanatoare pentru atingerea 
unor rate mai ridicate de succes scolar in ciclul de invatamant 
primar si in cel de invatamant secundar obligatoriu, si promovarea 
continuitatii studiilor si a formarii profesionale. 

Obiective specifice:  

1. Facilitarea tranzitiei intre etapele educationale obligatorii, 
continuitatea in sistemul educational si promovarea catre studii 
ulterioare  prin implicarea in activitati  educationale  a unui numar 
de  50 de elevi  si capacitarea a altor 30 prin intermediul cluburilor 
de educatie financiara si sociala. 

2. Generarea si potentarea conditiilor necesare in vederea 
favorizarii succesului scolar al comunitatii rome  si, in definitiv, al 
intregii comunitati  educaţionale prin  implicarea a 50 de parinti,  2 
unitaţi de invaţamant si alti agenti sociali si educationali de la nivel 
local si judetean inclusiv prin infiinţarea de entitaţi ale societaţii 
civile in cele trei localitaţi – cate un grup de iniţiativa comunitar in 
fiecare localitate.  

3. Cresterea capacitatii organizationale proprii de a aborda 
problematica educatiei grupurilor dezavantajate prin crearea unui 
cadru de cooperare intre organizatiile partenere, intre acestea si 
comunitatile din cele 3 locatii ale proiectului (comunitatea roma si 
neroma, administratiile locale, scoli si alti factori interesati). 

Fundatia PACT 12 70.000,00     
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26 Asociaţia Carusel Centrul Caracuda 
– Ferentari 
(servicii sociale şi 
de reducere a 
riscurilor asociate 
consumului de 
droguri) 

Obiective specifice: 

1. Creşterea acesibilitaţii grupurilor vulnerabile la servicii de 
consiliere, asistenţa sociala şi asistenţa medicala primara, inclusiv 
schimb de seringi, testare HIV, hepatita C şi B. 

2. Creşterea reprezentarii consumatorilor de droguri in procesele 
de realizare/imbunataţire a politicilor publice din domeniul 
drogurilor. Astfel, se va crea un grup de advocacy, Brigada 
Activiştilor din Domeniul Drogurilor (BADD), format din foşti şi/sau 
actuali consumatori de droguri. 

3. Dezvoltarea şi creşterea capacitaţii organizaţionale a Asociaţiei 
Carusel. 

Agenţia Naţinala Antidrog 12 71.186,40     

27 Fundatia 
Romanian Angel 
Appeal 

Impreuna suntem 
o voce! 

Obiective specifice: 

1. Sensibilizarea factorilor de decizie din sfera serviciilor sociale 
publice prin informare despre importanta adoptarii unor IMA 
inovative si eficiente si prin facilitarea dialogului cu reprezentanti ai 
societatii civile si ai asociatiilor profesionale in cadrul unei 
conferinte organizate in termen de “12” luni de la inceperea 
proiectului pentru cca 180 de participanti. 

2. Imbunatatirea, in termen de „24” luni de la demararea proiectului, 
a capacitatii a „20” organizatii neguvernamentale (dintre care 
organizatiilemembre FEDRA) de a planifica si organiza campanii de 
advocacy pentru adoptarea unor IMA inovative si eficiente in 
serviciile sociale destinate persoanelor cu TSA din Romania.  

3. Promovarea, pana la finalul proiectului, a unei propuneri de 
politica publica pentru integrarea unor IMA inovative si eficiente in 
serviciile sociale publice destinate persoanelor cu TSA.  

FEDRA - Federatia pentru 
Drepturi si Resurse 
pentru Persoanele cu 
Tulburari in Spectrul 
Autist 

36 201.879,00     

28 Societatea de 
Educatie 
Contraceptiva si 
Sexuala (SECS) 

Impreuna pentru 
sanatatea sanului 

Obiectiv general: Consolidarea capacitatii organizationale si 
institutionale a organizatiilor neguvernamentale din zona sanatatii 
sanului  

Obiective specifice: 

1. Consolidarea si dezvoltarea retelei „Impreuna pentru sanatatea 
sanului” prin includerea a cel putin 20 de ONG-uri din judeţele 
Constanţa, Cluj, Mureş, Braşov, Bistriţa-Nasaud, Covasna, 
Harghita, Giurgiu, Calaraşi şi Tulcea, pana la finalizarea proiectului. 
In fiecare din judeţele menţionate vor exista minim doua organizaţii 
neguvernamentale din care cel puţin o organizaţie de femei 
bolnave, aparţinatori sau supravieţuitoare de cancer de san care 
vor participa la formularea şi implementarea unor politici publice 

Asociatia Alternative 
pentru Performanta, 
Bucuresti (ALPER) 

Asociatia Clubul 
Amazoanelor Bistritene, 
Bistrita 

Fundatia Centrul 
Parteneriat pentru 
Egalitate, Bucuresti 

Societatea Nationala de 
Cruce Rosie din 
Romania – Filiala Mures 

24 242.400,00     
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destinate susţinerii cu regularitate de campanii de conştientizare, 
informare, educare privind depistarea precoce a cancerului de san. 

2. Dezvoltarea unei abordari integrate de actiune comuna pentru 
membrii Retelei „Impreuna pentru sanatatea sanului, pana la 
finalizarea proiectului  

3. Cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra 
importantei si metodelor disponibile pentru depistarea precoce a 
cancerului de san  

Asociatia Romana de 
Cancer –Grupul Destine 
Comune, Tg. Mures 

Asociatia Parteneri in 
Progres, Constanta 

Asociatia Pas Alternativ, 
Brasov 

Societatea Nationala de 
Cruce Rosie din 
Romania – Filiala Sector 
5 Bucuresti 

29 Aociatia Nationala 
pentru Copii si 
Adulti cu Autism 
din Romania – 
filiala Iasi 

Cresterea 
capacitatii 
organizatiilor 
neguvernamentale 
din judetul Iasi in 
furnizarea de 
servicii sociale 
pentru copii si 
tineri cu dizabilitati 

Obiectiv general: Creşterea gradului de incluziune socială a copiilor 
şi tinerilor cu dizabilităţi fizice şi mentale prin dezvoltarea de servicii 
sociale inovative la nivelul ONG-urilor din judeţul Iaşi, active în 
domeniul protecţiei şi drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 
Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi operaţionale a cel puţin 20 
ONG-urilor din domeniul social din judeţul Iaşi în furnizarea de 
servicii inovative adresate persoanelor cu dizabilităţi  prin 
implementarea de activităţi de formare a specialiştilor.  
2. Creşterea reprezentativităţii organizaţiilor neguvernamentale 
active în protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi în procesul decizional la nivel local şi naţional prin 
derularea de activităţi de lobby şi advocacy.  
3. Mărirea gradului de incluziune socială a 60 de copii şi tineri cu 
dizabilităţi fizice şi mentale şi a familiilor acestora prin facilitarea 
accesului la servicii socio-medicale inovative oferite de organizaţiile 
partenere din proiect. 

Fundația Serviciilor 
Sociale Bethany, Birou 
zonal Iasi 

12 74.900,00 

30 Fundatia „S.O.S. 
Copiii Gorjului” 

Eu si familia mea Obiectiv general: Dezvoltarea de strategii integrate de susținere a 
copiilor cu dizabilități și a familiilor lor, în cadrul „Centrului de 
Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Dizabilități” al Fundației 
„S.O.S. Copiii Gorjului”. 
Obiective specifice:  
1. Formarea și dezvoltarea de abilități de viață independentă la 30 
de copii cu dizabilității beneficiari ai Centrului de Recuperare și 
Reabilitare al Fundației „S.O.S. Copiii Gorjului”, timp de 11 luni  
2. Susținerea a 30 de familii ale copiilor cu dizabilități beneficiari ai 
proiectului, timp de 11 luni 
3. Elaborarea unui cadru strategic  de intervenție integrată  „copil cu 
dizabilități-familie”,  timp de 3 luni 

 14 74.970,00 
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Componenta Mediu 

 

Nr. 
Crt. 

Organizatia Titlul proiectului Obiectivele proiectului Partener/i 
Durata 

proiectului 
(luni) 

Suma de 
finantat 
(CHF) 

1 Liga Apararii 
Drepturilor 
Omului, LADO 
Filiala Cluj  

Reteaua 
promotorilor pentru 
sate curate 

Obiective specifice: 

1. Imbunataţirea conştientizarii in legatura cu problemele de 
mediu in comunitaţile rurale din regiunea de NV 
2. Creşterea gradului de transparenţa al autoritaţilor locale 
(primarii, consilii locale) vis-a vis de investiţiile cu impact asupra 
mediului care se realizeza in comunitate 
3. Imbunataţirea conştientizarii cetaţenilor in legatura cu 
organizaţiile şi instituţiile care activeaza in domeniul protecţiei 
mediului. 

Garda Naţionala de Mediu 18 67.500,00 

2 Societatea de 
Explorari 
Oceanografice şi 
Protecţie a 
Mediului Marin 
Oceanic-Club 

Delfini şi oameni - 
Dolphin watching, o 
alternativa durabila 
de dezvoltare 

Obiective specifice: 

1. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupurilor 
ţinta, privind necesitatea protejarii şi conservarii celor trei specii de 
delfini din Marea Neagra. 
2. Promovarea activitaţilor de “Dolphin Watching” in comunitatea 
locala ca o alternativa la pescuit şi la practicile distructive utilizate 
pentru exploatarea resurselor marine. 
3. Creşterea valorii adaugate a produsului pescaresc. 
4. Intarirea capacitaţii instituţionale a organizaţiei in ceea ce 
priveşte creşterea vizibilitaţii in comunitate. 

 18 70.650,00 



OIE pentru Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile        15 

www.kek.ch            www.fdsc.ro             www.repf.ro         
 www.swiss-contribution.ch/romania 

3 Organizaţia 
GeoEcologica 
ACCENT  (OG 
ACCENT) 

„Legatura dintre 
OM si NATURA in 
Bazinul Ciucului de 
Jos” 

Obiective specifice: 

1. Revigorarea activitatilor traditionale privind cresterea 
animalelor, cultivarea si utilizarea terenurilor agricole.  
2. Asigurarea starii de conservare favorabila a Ariei Naturale 
Protejate „Piatra Soimilor”.  
3. Constientizarea populatiei si a autoritatilor locale privind 
legatura dintre o dezvoltare economica durabila si conservarea 
biodiversitaţii (legatura dintre om si natura). 

Primaria Baile Tusnad;  
Primaria Sansimion;  
Asociatia Renaturopa;  
Asociatia Vox Iuventutis;  
Scoala Generala Jókai 
Mór din Baile Tusnad;  
Scoala Generala Imets 
Fülöp Jákó din Tusnad;  
Scoala Generala Endes 
József din Sansimion;  
Scoala Generala Arany 
János din Santimbru;  
Scoala Generala Vitos 
Mózes din Sancraieni; 

24 60.056,00 

4 Asociatia 
Expertilor de 
Mediu (AEM) 

Substante care 
depreciaza stratul 
de ozon - 
caracterizare, 
identificare, 
informare si 
constientizarea 
publicului 

Obiectiv general: Creşterea conştientizarii şi implicarii 
organizaţiilor neguvernamentale nonprofit de protecţie a mediului 
in promovarea informaţiilor privind substanţele care depreciaza 
stratul de ozon (ODS). 
Obiective specifice: 
1. Facilitarea accesului ONG nonprofit din domeniul mediului, la 
informaţiile privind legislaţia europeana şi naţionala vizand 
substanţele care depreciaza stratul de ozon (ODS). 
2. Creşterea capacitaţii instituţionale a ONG nonprofit de protecţie 
a mediului şi stimularea implicarii directe a grupurilor ţinta in 
activitaţile cu caracter de model şi multiplicator ale Reţelei ODS. 

Centrul de Consultanţa 
Ecologica Galaţi (CCEG) 

12 63.440,00 
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5 Asociatia Romana 
de Permacultura 

Cresterea 
capacitatii 
Asociatiei Romane 
de Permacultura de 
a promova si 
sustine protejarea 
si regenerarea 
mediului prin 
metode inovative si 
tehnici participative 
in comunitatile 
locale 

Obiectivul general: Promovarea si sustinerea permaculturii si a 
conceptului de “comunitati locale in tranzitie” ca metode innovative 
si tehnici participative de protejare si regenerare a mediului in 
comunitatile locale prin cresterea capacitatii organizationale a 
Asociatiei Romane de Permacultura. 
Obiective specifice: 
1. Cresterea capacitatii Asociatiei Romane de Permacultura de a 
promova si implementa  metodele  inovative si tehnicile 
participative ale permaculturii si “comunitatilor locale in tranzitie”;  
2. Promovarea permaculturii si “comunitatilor locale in tranzitie” ca 
metode inovative si tehnici participative de protejare si regenerare 
a mediului in comunitatile locale;  
3. Sustinerea permaculturii si “comunitatilor locale in tranzitie” in 
comunitatile locale 

  12 74.775,15 

6 Asciatia Media 
Index 

Think Outside the 
Box - TOTB 

Obiectivul proiectului consta in schimbarea perspectivelor şi a 
comportamentului cetaţenilor privind dezvoltarea durabila şi 
formarea unui grup responsabil, autocritic, care sa acţioneze in 
mod responsabil şi independent, avand astfel un impact major in 
schimbarea percepţiei societaţii in mod general privind 
dezvoltarea durabila, protecţia mediului şi utilizarea inteligenta a 
resurselor. 
Obiective specifice:  

1. Largirea unei comunitaţi online de baza deja create prin 
asigurarea tematizarii a 4 subiecte din domeniul protecţiei 
mediului şi dezvoltarii durabile,  

2. Aprofundarea inţelegerii şi insuşirii in detaliu a unor aspecte 
specifice legate de 4 teme majore de mediu prin discutarea, 
explicarea detaliilor, nuanţelor, soluţiilor pentru rezolvarea 
problemelor legate de aceste teme,  

3. Crearea unui model de urmat de schimbare a 
comportamentului publicului prin utlizarea mijloacelor de 
comunicare şi prin instrumente de sensibilizare şi consolidarea 
rolului comunicarii interactive şi proactive (in special prin 
intermediul internetului) in formarea unei comunitaţi care 
gandeşte şi acţioneaza intr-un mod sustenabil. 

 18 68.000,00 
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7 Asociaţia pentru 
Conservarea 
Diversitaţii 
Biologice (ACDB) 

Trei comunitaţi, 
doua situri Natura 
2000, un ONG – 
Impreuna pentru 
dezvoltare şi 
conservare! 

Obiective specifice: 

1. Demararea, promovarea  si consolidarea initiativelor private de 
dezvoltare a activitatilor ecoturistice locale ca unealta in 
dezvoltarea comunitara si  in aplicarea politicilor de mediu in 
domeniul conservarii biodiversitatii din cele doua situri natura 
2000  
2. Imbunatatirea capacitatii ACDB de a furniza servicii complexe 
de consultata si sprijin logistic comunitatilor locale pentru 
practicarea legala si sustenabila a serviciilor de ecoturism ca mod 
de asigurare a veniturilor alternative si dezvoltare durabila pe 
termen mediu si lung; 
3. Diminuarea imaginii negative a localnicilor fata de sitemul de 
arii protejate si cresterea increderii comunitatii fata de initiativele 
private dezvoltate in domeniul serviciilor ecoturistice; 

 24 66.244,34 

8 Fundaţia Centrul 
de Resurse 
pentru participare 
publica – CeRe 

Comunitaţi active 
pentru mediu 

Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor de a derula campanii de 
advocacy şi de a mobiliza comunitatea pentru 8 organizaţii 
/grupuri civice care militeaza pentru cauze de mediu.  
2. Derularea a 8 campanii de advocacy de catre 
organizaţiile/grupurile beneficiare cu implicarea a peste 800 de 
cetaţeni şi reprezentanţi ai altor organizaţii neguvernamentale din 
domeniu. 
3. Promovarea a 5 campanii de advocacy de succes, a bunelor 
practici de mobilizare şi implicare a comunitaţii in cauze de mediu 
şi a rezultatelor obţinute in urma campaniilor. 

Centrul pentru Politici 
Durabile Ecopolis 

12 64.500,00 

9 Asociatia ECOTIC RRResponsabil: fii 
responsabil, fii 
solidar - Redu, 
Reutilizeaza, 
Recicleaza, oferind 
o noua sansa 
persoanelor 
dezavantajate  

Obiectiv specific: reducerea distantei dintre politicile, strategiile si 
impactul proiectelor integrate de dezvoltare durabila intre 
Romania si tarile din vestul Europei, prin consolidarea credibilitatii 
si capacitatii organizationale si de participare ca partener de 
dialog a organizatiilor care au proiecte integrate de dezvoltare 
durabila pentru comunitatile in care actioneaza 

Ateliere fara frontiere 12 73.948,00 
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10 Fundaţia 
Speologica "Club 
Speo Bucovina" 

Mentinerea 
integritatii ecologice 
si economice a 
spatiului rural din 
vecinatatea Sitului 
Natura2000 Rarau-
Giumalau 

Obiectiv general:  Consolidarea capacitatii Fundatiei Speologice 
de a contribui la implementarea principiilor turismului durabil in 
localitati aflate in apropierea unor arii protejate sau Situri 
Natura2000 printr-o abordare integrata de responsabilizare a 
intreprinzatorilor si constientizare a  turistilor 
Obiective specifice: 

1. Cresterea gradului de implementare a principiilor turismului 
durabil in 10 pensiuni din 4 localitati aflate in apropierea Sitului 
Natura 2000 Rarau-Giumalau prin participarea personalului 
propriu la 4 sesiuni de instruire, asistenta si consultanta primita pe 
perioada de derulare a proiectului. 

2. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a turistilor in 
ceea ce priveste importanta protejarii Sitului Natura2000 Rarau-
Giumalau prin imbunatatirea infrastructurii de informare in 2 arii 
naturale protejate, pregatirea (teoretica si practica) a 14 persoane 
in interpretarea traseelor tematice, realizare si distribuire de 
materiale de informare 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Suceava 

12 75.000,00 

11 Federaţia Trai 
Verde 

Conservarea insitu 

şi valorificarea 
durabila a 
diversitaţii biologice 
a soiurilor de mar şi 
par din zona rurala 
Sibiel - Fantanele 

Obiective specifice: 

1. Conservarea in situ a tezaurului genetic din soiurile de mar şi 
par care mai exista in zona Sibiel - Fantanele prin inventarierea şi 
cartografierea lor şi prin instruirea practica a peste 70 de 
proprietari de livezi. 
2. Valorificarea durabila a moştenirii genetice zonale pentru o 
imbunataţire a serviciilor turistice şi dezvoltarea unei agriculturi 
ecologice prin promovarea unui brand a marului şi informarea a 
peste 5000 de cetaţeni. 
3. Intarirea capacitaţii organizaţionale prin diversificarea serviciilor 
oferite membrilor şi beneficiarilor prin dezvoltarea a cel puţin doua 
noi servicii şi creşterea vizibilitaţii Federaţiei şi a membrilor sai. 

  18 56.500,00 
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12 Centrul pentru 
Politici Durabile 
Ecopolis 
(Ecopolis) 

5% in 5 ani. 
Achizitii verzi 
pentru o economie 
verde 

Obiective specifice: 

1. Introducerea in Parlament a unui proiect de lege care sa 
impuna ca minim 5% din toate achizitiile publice din Romania sa 
respecte standardele achizitiilor verzi. 
2. Determinarea a minim 10 institutii publice de la nivel central si 
local (ex. Palamentul, Ministerul Mediului sau primarie, agentie 
regionala etc) din Romania sa adopte benevol standardele 
achizitiior verzi. 
3. Cresterea capacitatii de advocacy pentru parteneri (3) si cel 
putin 7 organizatii non-guvernamentale de la nivel local (cate una 
pentru fiecare regiune de dezvoltare) prin implicarea in campania 
de promovare a legii si a standardelor achizitiilor verzi in institutiile 
publice.   

Fundaţia TERRA Mileniul 
III – TERRA III 

12 53.557,59 

13 Societatea 
"Progresul Silvic" 
filiala Sibiu 

Zona montana – 
leaganul  spatiului 
rural romanesc 

Obiectiv general: Valorificarea potenţialului natural şi antropic prin 
promovarea tradiţiilor şi conservarea biodiversitaţii in zona 
montana a judeţelor Sibiu şi Braşov. 
Obiective specifice:  

1. Conştientizarea populaţiei şi administraţiei locale asupra 
valorilor naturale, culturale şi peisagistice pe care le ofera zona 
montana;   

2. Formarea de abilitaţi pentru identificarea şi valorizarea 
resurselor naturale, culturale şi umane din zona montana; 
Punerea in valoare a patrimoniului cultural tradiţional. 

Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Sibiu;  
Asociaţia de Prietenie "Ille 
et Vilaine" Sibiu;  
Asociaţia "Crispus" Sibiu;  
Primariile  comunelor  
Raşinari, Poiana Sibiului, 
Gura Raului, Orlat, 
Arpaşu de Jos, Carţişoara 
(jud. Sibiu), Draguş, Şinca 
Noua (jud. Braşov) 

24 75.000,00 

14 Asociatia pentru 
Protectia Mediului 
si a Naturii 
Rhododendron 

Alternativa 
ecologica la 
microhidrocentrale 
pentru comunitaţile 
local 

Obiective specifice: 

1. Realizarea unui sistem inovativ de producere a energiei 
regenerabile cu impact redus asupra mediului si utilizarea de catre 
comunitatea locala din Sovata 
2. Conştientizarea populaţiei locale si a factorilor de decizie 
privind utilizarea energiilor      regenerabile cu impact redus 
asupra naturii si promovarea principiilor ecologice in domeniul 
economic 
3. Intarirea capacitaţii organizaţiei neguvernamenatale de a 
participa activ la soluţionarea unor probleme reale de mediu ca 
punte de legatura intre diferite categorii ale societaţii 

Primaria Oras Sovata; 
Agentia pentru Protectia 
Mediului Mures 

17 72.810,00 
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15 Fundatia Terra 
Mileniul III 

Spre o economie 
verde cu emisii 
reduse de CO2 - 
SEVER-CO2 

Obiectiv general: Creşterea capacităţii societăţii civile de a 
contribui la orientarea dezvoltării României spre o economie 
prosperă cu emisii reduse de carbon.  
Obiectivele specifice:  
1. Creşterea capacităţii ONG-urilor de mediu şi a SNSPA de a 
participa la dezvoltarea unei noi viziuni economice a României în 
concordanţă cu viziunea europeană privind "Economia verde cu 
emisii scăzute de CO2" până în 2020; 
2. Creşterea nivelului de colaborare a ONG-urilor de mediu şi a 
mediului academic în vederea asigurării unor politici publice 
sustenabile la nivel naţional; 
3. Obiectivele de dezvoltare organizaţională: Creşterea capacităţii 
instituţionale a Fundaţiei Terra Mileniul III în promovarea 
serviciilor şi produselor proprii către companii verzi. 

Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi 
Administrative SNSPA 

12 69,052.00 

 


