
Nr. Finanţator Domenii  de finanţare Programe valabile Link  util

Programul Cadru 7 ICT cordis.europa.eu

1. http://www.ro-ua-md.net/

2. http://www.southeast-europe.net/

3. http://international.asm.md/www.blacksea-cbc.net

4. NATO permanent www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm

5. Guvernul Japoniei

6. www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx

7. Iniţiativa Central Europena (ICE)

8. 05.12.2011

Programul Operaţional Comun România 
– Ucraina – Moldova

Programul de Cooperare Transnaţională 
pentru Sud-Estul Europei
Programul Operaţional Comun pentru 
Bazinul Mării Negre

                                                                       
                                  Programe

Scince for Peace and Security:
- proiecte de cercetare, (subvenţii pentru colaborare în cadrul proiectelor 
de cercetare şi dezvoltare aplicate pentru mai multi ani, oferind sprijin de 
acoperire a costurile legate de proiect, cum ar fi echipamentele ştiinţifice, 
calculatoare, software şi de formare a personalului de proiect)
- training-uri (grupate în: Institute de Studii Avansate  şi Cursuri Avansate 
de Training),
- workshop-uri. 

Technical Cooperation
Training
Expert
Equipment

pînă pe 15 (18) august 2011
(la invitatie/anunt)

Organizaţia Cooperării Economice 
a Mării Negre 
(OCEMN)

Fondul de Dezvoltare a Proiectelor (PDF) - a facilita elaborarea, 
promovarea proiectelor de importanţă regională înaltă, care corespund 
obiectivelor şi priorităţilor OCEMN, fiind lansate sub auspiciul Grupurilor de 
Lucru sectoriale ale Organizaţiei.
Finanţarea de către PDF e efectuată în formă de grant, iar costul 
proiectului poate fi 
acoperit atât total, cât şi parţial. Una din condiţiile înaintării proiectelor 
pentru finanţare 
la PDF este participarea a cel puţin 3 state şi valoarea fiecărui proiect nu 
poate depăşi suma 
de 15 000 USD. Durate de desfăşurare maximă a unui proiect este de 12 
luni. Până în prezent, 
au fost alocate fonduri pentru implementarea unor proiecte regionale, cu 
caracter mai mult de
 cercetare, în domeniile comerţului, transportului rutier de mărfuri, 
politicilor energetice, 
protecţiei mediului înconjurător, sănătăţii şi farmaciei.

training-uri, seminare, workshop-uri;
    vizite de studiu;
    asistenţă în pregătirea documentelor strategice (planuri de dezvoltare, 
reforme, studii strategice etc.);
    asistenţă în vederea examinării de probleme, performanţe etc.
    transferuri tehnologice pentru aplicarea studiilor de cercetare şi inovare;
    asistenţă tehnică;
    alte activităţi care se încadrează în priorităţile ICE.
Contribuţia ICE la implementarea proiectelor poate fi în proportie de maxim 
50% din costul total al proiectului, urmând a fi completat din alte surse 
financiare, plafonul maxim fiind de 40.000 Euro

http://www.ceinet.org/ 

Programul operational comun Romania-
Ucraina -R. Moldova

Către o economie mai competitivă în zona de frontieră.
Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă.
Promovarea activităţilor People-to-people.

http://www.civic.md/anunturi/grants/15734-al-doilea-apel-de-propuneri-de-
proiecte-in-cadrul-programului-operaional-comun-romaniaucrainarepublica-
moldova-2007-2013.html



9. Ambasada Statelor Unite ale Americii conform anunturilor

10. 31.12.2011

11. Commission Europeenne 24.02.2012

12. Sudance Institute 20.02.2012

13. The Black Sea Trust

14. 31.12.2011

15. Ambasada Norvegiei http://www.civic.md/lista/finantatori/ambasada-norvegiei.html

16. permanent 

Educaţie civică. 
Consolidarea şi promovarea societăţii civile şi instituţiilor democratice.
 Independenţa mass-media, accesul liber la informaţie, libertatea 
exprimării, transparenţa în conducere şi buna guvernare. 
Participarea publicului la luarea deciziilor. Instituţionalizarea unor procese 
deschise, pluralistie şi democratice la nivel local.

http://www.civic.md/anunturi/grants/15609-programul-de-granturi-mici-
pentru-susinerea-iniiativelor-democratice-anun-o-nou-competiie.html

Fundaţia Naţiunilor Unite pentru 
Democraţie

comunitare de dezvoltare, 
statul de drept şi drepturile omului,
 instrumente pentru democratizare, femei, tineret Media.

http://www.civic.md/anunturi/grants/11980-ford-foundations-justfilms-to-support-
filmmakers-advancing-social-justice-worldwide.html

Consolidarea societăţii civile în domeniul drepturilor omului.
 Activitate pentru consolidarea platformelor existente societăţii civile, reţele 
şi coaliţii, inclusiv construirea de mecanisme de schimb de informaţii * 
activităţi comune cu instituţii publice şi organisme parlamentare 
 Activitati pentru instituţionalizarea mecanismelor de consultare între 
societatea civilă şi instituţiile publice naţionale sau locale  
Colectarea de date şi bazate pe cercetare de monitorizare şi advocacy 
 watchdog activităţile 
Campanii de advocacy 
 activităţi de conştientizare şi de comunicare publică Soluţionarea 
conflictelor şi de mediere activitati  activităţi de consolidare a capacităţii de 
mobilizare a grupurilor subreprezentate

http://www.civic.md/anunturi/grants/15564-ec-call-for-proposals-to-
strengthen-the-role-of-civil-society-in-human-rights-and-democratic-reform-
in-moldova-source-link-

Finanţarea proiectelor de film documentar cu scopul de promovarea a unei 
societăţi deschise, ridicarea conştiinţei publice cu privire la încălcarea 
drepturilor omului şi restricţii privind libertăţile civile, precum şi promovarea 
unui dialog continuu cu privire la acestea şi alte probleme sociale.

http://www.civic.md/anunturi/grants/11572-sundance-institute-documentary-
fund-grants.htmlhttp://www.civic.md/anunturi/grants/11572-sundance-
institute-documentary-fund-grants.ht

Finanţarea programelor ce prevăd participarea 
civică, iniţiative transfrontaliere.

Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Democraţie (UNDEF) 

Finanţarea proiectelor ce ţin de promovarea 
democraţiei, a societăţii civile de abilitare, includ 
emanciparea femeilor, educaţie civică şi de înregistrare a alegătorilor, 
accesul cetăţenilor la informaţie, drepturi de participare şi a statului de 
drept în susţinerea societăţii civile şi a transparenţei şi integrităţii în. ONG-
uri, organizaţii ale societăţii civile, organisme independente şi 
constituţionale, şi globale şi regionale, inter-guvernamentale, organizaţii şi 
asociaţii

http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/united-nations-
democracy-fund-sixth-funding-ngo

 Democraţie şi Drepturile Omului 
justiţie şi afaceri interne 
gen şi antitrafic Educaţie 
 integrare şi înţelegere culturală 

permanent: de pe 15 martie
 pînă pe 15 septembrie

Co-operating Netherlands Foundations 
for 
Central and Eastern Europe(CNF CEE)

Sprijină proiectele care vizează în mod special pentru: 
(fosti) dependenti 
 (fosti) condamnaţii 
 comunităţile defavorizate economic cu handicap  vârstnici fără adăpost 
 (etnice) minorităţi pacienţi (de îngrijire a sănătăţii mintale şi fizice) 
refugiaţilor victime 
femei 
pentru tineri

http://www.civic.md/lista/finantatori/co-operating-netherlands-foundations-for-central-
and-eastern-europe-cnf-cee.html



17. proiecte care implica parti din cele 3 state

18. www.ecbsea.org

19. http://moldova.usaid.gov/ 

20. Biroul de Cooperare al Elveţiei 2010-2013 http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/ro/home/Cooperarea_Elve_iei_cu_Moldova

Programul operaţional comun Romania-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 www.ro-ua-md.net,www.brctsuceava.ro, www.brctiasi.ro, www.mdlpl.ro, www.finantare.ro, www.jts.md

Proiectul UE/TACIS "Colaborare pentru 
protectia mediului in bazinul Marii 
Negre"  

Proiectul este orientat spre imbunatatirea: 
• Cooperării regionale întru protecţia Mării Negre;
• Capacităţilor naţionale de a implementa şi aplica legislaţia existentă cu 
privire la ocrotirea mediului înconjurător,  alte acte normative precum şi 
regulamentele de implementare a Convenţiei de la Bucureşti;
• Legislaţiei în vigoare, actelor normative precum şi a regulamentelor de 
implementare a Convenţiei de la Bucureşti la nivel naţional, luând în 
consideraţie convergenţa cu legislaţia UE cu privire la protecţia şi 
gestionarea apelor, în particular Directiva Cadru privind Apa (WFD), 
Strategia UE pentru mediul marin, care urmează a fi elaborată;
• Calităţii biologice a apelor, monitorizarea poluării;
• Managementului integrat a zonei de coastă;
• Protecţiei biodiversităţii marine prin crearea rezervaţiilor marine;
• Participării şi sensibilizării publicului.   
  

Agenţia SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID)  

agenţie a guvernului Statelor Unite responsabilă de 
acordarea asistenţei economice ţărilor în curs de 
dezvoltare din întreaga lume. Ea ajută ţările la 
implementarea reformelor democratice şi 
economice, refacerea în urma dezastrelor şi
 combaterea sărăciei.

Cooperarea Elvetiei cu Moldova se axeaza pe doua domenii prioritare:
 Sanatate
  Apa si sanitatie

http://www.jts.md/
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