
 

 

LISTA  

Propunerilor de Proiect aprobate spre finanțare în cadrul  

Apelului de Propuneri de Proiecte GEF SGP 2020 

 

Nr. 
Aplicant  
(ONG) 

Denumire Proiect Inițiativa Strategică 
Grant 

Aprobat 
(USD) 

Scor Decizia CNC 

1 AO AED 

„Utilizarea instalațiilor eoliene de 
capacitate mica in instituțiile sociale pentru 
implementarea schemei de sprijin 
„Contorizarea mea” si elaborarea unui 
model de replicare in zonele rurale” 

IS 2: Co-beneficiile accesului la energie 
cu emisii reduse de carbon 

49.854,00 79,2 Aprobat 

2 AO CRDD 
„Eficientizarea infrastructurii publice în 
cartierul Ungheni Vale” 

IS 4: Catalizarea soluțiilor urbane durabile 47.563,00 77,4 Aprobat 

3 AO LuNeRoM 

„Ameliorarea terenurilor degradate din 
localitatea Vărzărești, r. Nisporeni prin 
plantări de păduri cu valoare adăugată 
sporită” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

26.271,00 74,8 Aprobat 

4 AO Ecoscut „Smart solutions for smart communities” 
IS 2: Co-beneficiile accesului la energie 
cu emisii reduse de carbon 

49.995,00 74,2 Aprobat ⃰  

5 AO Vitality 
„E-waste collection project  - WEEE 
RECYCLED” 

IS 3: De la coaliții locale spre cele globale 
pentru managementul substanțelor 
chimice și gestionarea deșeurilor 

29.519,00 74,2 Aprobat 

6 AO EcoDigital „Reciclăm DEEE și realizăm ODD” 
IS 3: De la coaliții locale spre cele globale 
pentru managementul substanțelor 
chimice și gestionarea deșeurilor 

48.880,00 74,2 Aprobat 



 

Nr. 
Aplicant  
(ONG) 

Denumire Proiect Inițiativa Strategică 
Grant 

Aprobat 
(USD) 

Scor Decizia CNC 

7 AO FCPS 
„PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU 
CURAT - II” 

IS 3: De la coaliții locale spre cele globale 
pentru managementul substanțelor 
chimice și gestionarea deșeurilor 

49.997,00 70,4 Aprobat ⃰ 

8 
AO ADSE 
Șoldănești 

„Economii de energie si emisii de CO2 
reduse in activitatea instituțiilor preșcolare 
in or. Șoldănești” 

IS 2: Co-beneficiile accesului la energie 
cu emisii reduse de carbon 

40.018,00 70,2 Aprobat ⃰ 

9 
AO Terra-

1530 

„Promovarea și aplicarea aspectelor de 
eficiență energetică prin intermediul 
termoizolării fațadelor Grădiniței de copii 
Nr.1 din Vorniceni” 

IS 2: Co-beneficiile accesului la energie 
cu emisii reduse de carbon 

42.890,00 70,2 Aprobat ⃰ 

10 AO AJMTEM 
„Comunitate de mediu consolidată - o 
societate mai responsabilă” 

IS 5: Adaptarea bazată pe comunitate 49.960,00 70,0 Aprobat 

11 AO ECOU-XXI 

„Creation of technological, social, 
educational tools for the purpose of 
Environmental restoration, based on the 
consolidation of intersectoral participation 
of stakeholders: local and civil society, 
public authorities, youth, etc.” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

30.465,00 70,0 Aprobat 

12 AO MEM 
„Patrimoniul natural – moștenirea ce 
contează” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

47.685,00 68,6 
Trimis spre 

îmbunătățire  

13 
AO Kaizen 

Grup 

„Stoparea degradării ecologice a ravenei și 
îmbunătățirea peisagistică a zonei centrale 
în comuna Răzeni” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

49.999,90 67,4 
Trimis spre 

îmbunătățire 

14 
AO 

Alternativa 
„Râul meu- mândria mea, pe mal de 
Botna!” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

50.000,00 66,4 
Trimis spre 

îmbunătățire 

15 AO AMDC 
„Contributii SMART la reabilitatea râului 
Isnovat, ca suport pentru dezvoltarea 
durabila al orasului Sîngera” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

50.000,00 66,4 
Trimis spre 

îmbunătățire 



 

Nr. 
Aplicant  
(ONG) 

Denumire Proiect Inițiativa Strategică 
Grant 

Aprobat 
(USD) 

Scor Decizia CNC 

16 
AO Sat 
Modern 

„Аsigurarea autonomiei еnеrgеtiсе а 
сеntrеlоr de sеrviсii sociale din Republica 
Moldova рrin utilizаrеа instalațiilor solare 
fotovoltaice” 

IS 2: Co-beneficiile accesului la energie 
cu emisii reduse de carbon 

49.620,00 65,4 
Trimis spre 

îmbunătățire 

17 
AO Pomul 

Vieții 

„Urban Forest-Tree Nursery – sustainable 
Eco Practices for People with Mental 
Disabilities” 

IS 4: Catalizarea soluțiilor urbane durabile 45.283,00 65,0 
Trimis spre 

îmbunătățire 

18 AO UORN 
„Asigurarea unei coeziuni eficiente între 
mediu-societate-școală în mun. Bălți” 

IS 4: Catalizarea soluțiilor urbane durabile 49.702,00 65,0 
Trimis spre 

îmbunătățire 

19 
AO Inqua 
Moldova 

„Model of a forest park for landscape 
conservation and reforestation in the 
village of Avdarma” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

28.410,09 64,0 
Trimis spre 

îmbunătățire 

20 
AO Primăvara 

care ne 
Unește 

„E-Verde (Elizaveta Verde)” 
IS 3: De la coaliții locale spre cele globale 
pentru managementul substanțelor 
chimice și gestionarea deșeurilor 

9.995,00 62,0 
Trimis spre 

îmbunătățire 

21 
AO 

AROMEDA 

„Conservarea și valorificarea unor plante 
pe cale de dispariție, ce se regăsesc în 
Cartea Roșie a RM prin crearea 
parteneriatelor durabile între știința si APL” 

IS 1: Conservarea bazată pe comunitate 
a ecosistemelor și speciilor amenințate 

46.831,00 59,8 
Trimis spre 

îmbunătățire 

  

⃰  Vor fi finanțate din a doua tranșă de 250,000 USD a fondurilor CORE GEF SGP OP7   

 


