
Întrebări frecvente (FAQ) cu privire la proiectele strategice SGP 
 
Ce este un proiect strategic? 
 
Proiectele Strategice (PS) trebuie să fie poziționate strategic la nivel de țară și vor lua în considerație: 
poziționarea strategică prin consolidarea ulterioară a capacității societății civile de a conduce și a participa 
la implementarea politicilor și programelor inovative.   
 
Cum pot fi cofinanțate proiectele strategice? 
 
Cofinanțarea pentru PS poate veni din sursele interne sau externe ale țărilor. Totuși, PS nu pot fi 
cofinanțate prin intermediul alocațiilor de țară cu alte fonduri GEF. În pofida acestui lucru, în paralel cu PS, 
țările pot susține proiectele SGP obișnuite ce se aliniază la sau creează sinergii cu PS. Aceste proiecte 
obișnuite trebuie să colecteze fondurile necesare de cofinanțare din partea terților și vor fi implementate 
și executate în conformitate cu procedurile standard SGP.  
 
Cum este elaborat și aprobat proiectul strategic? 
 
CNC va decide privind finanțarea sau respingerea finanțării PS. 
 
Înainte de revizuirea și aprobarea de către CNC (Comitetul Național de Coordonare), nota de concept se va 
aduce la cunoștința Consultantului de Program responsabil pentru domeniul focal CPMT relevant (cu copia 
expediată DGM). Nota de concept pentru PS va articula în mod clar rezultatele strategice planificate și 
obiectivele PS în conformitate cu prioritățile globale ale Stategiei de Țară a Programului.  
 
Coordonatorul Național (CN) al SGP poate revizui conceptele pentru PS considerate eligibile și prioritare 
pentru a asista părțile relevante la elaborarea propunerii complete de PS. Dacă este necesar, se poate oferi 
un grant pentru planificare pentru a ajuta promotorul la elaborarea propunerii depline pentru PS.  
 
Când este semnat MOA (acordul de grant) pentru proiectul strategic? 
 
MOA este pregătit și semnat ca și pentru proiectul obișnuit PGM (adică după ce CNC a revizuit și aprobat 
propunerea). 
 
Care este calendarul debursărilor pentru proiectele strategice? 
 
Numărul de debursări nu poate să fie mai mic de trei. Prima debursare va fi în mediu de 35%. Pentru 
proiectele individuale, se poate stabili o rată mai mare sau mai mică, dar care nu va depăși niciodată 50%, 
în dependență de necesitățile proiectului, suma totală a grantului și riscurile implicate. Fiecare plată 
ulterioară poate fi făcută în conformitate cu cerințele de raportare MOA. 
 
Poate PS să contribuie la obiectivele transfrontaliere partajate cu alt program de țară al SGP? 
 
Da, în unele cazuri, PS poate complementa obiectivele altui PS sau a unui proiect obișnuit SGP (sub 50 mii 
dolari SUA) din altă țară. Dacă este relevant, CN și CNC din diferite țări ale SGP pot face schimb de 
informații despre Strategia de Țară a programului și portofoliul PS. Totuși, OSC ce este aplicant principal, 
care semnează MOA își asumă toată responsabilitatea asociată cu partenerii proiectului. 
 
Poate o OSC ce este aplicant principal să primească un grant SGP obișnuit (până la 50 mii dolari SUA) și 
în același timp, un grant PS (până la 150 mii dolari SUA)? 
 
În unele cazuri, o OSC parteneră poate primi un proiect SGP obișnuit (până la 50 mii dolari SUA), în 
parteneriat cu proiectul strategic SGP (de ex., în calitate de membru al organizațiilor, dar nu ca promotor 
principal).  



Poate o OSC ce este aplicant principal să primească granturi multiple pentru proiecte strategice în 
același timp?  
 
Nu. O OSC ce este aplicant principal poate avea doar un singur PS în același timp. 
 
Poate o OSC parteneră să fie implicată în mai multe proiecte strategice în același timp?  
 
Da. O OSC parteneră poate fi implicată în mai multe PS (de ex., ca membru a diferitor organizații sau ca 
partener).  
 
Cum este debursat grantul pentru OSC ce este aplicant principal și parteneri pentru finalizarea 
activităților? 
 
Odată ce prima debursare este primită de OSC principală, aceștia sunt responsabili de distribuirea și 
utilizarea fondurilor și obținerea documentelor și dovezilor de plată. Debursările ulterioare vor fi făcute la 
primirea și aprobarea rapoartelor de către CNC. 
 
Cum vor fi monitorizate proiectele? 
 
CN va urma practicile standarde de Monitorizare și Evaluare după cum sunt descrise în Instrucțiunile 
operaționale ale SGP și procedurile operaționale standard a UNOPS. Instrumentul principal la monitorizare 
va continua să fie rapoartele prezentate și vizitele în teren efectuate de CNC.  
 
Procesul de selecţie 

 


