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FORMULARUL CERERII DE GRANT 2021 

 

Concurs de granturi realizat de IP UCIMP DS 
cu susținerea financiară a Fondului Global de Combatere SIDA, Malariei si TB 

 

 

Denumirea proiectului pentru care 

este solicitată finanțarea 

 

Denumirea organizației care solicită 

grantul 

 

Codul fiscal al organizației care 

solicită grantul 

 

Date bancare ale organizației care 

solicită grantul  

 

Datele de contact ale organizației  

(adresă poștală, telefon, fax, e-mail, 

pagină web) 

 

Nume, prenume, date de contact ale 

Directorului/Managerului de Proiect 

 

Nume, prenume, date de contact ale 

contabilului 

 

Nume, prenume, date de contact ale 

Președintelui/Directorului Executiv al 

Organizației 

 

Durata proiectului (data începerii și 

sfârșitului) 

 

Suma totală a Proiectului (în MDL)  

Suma solicitată de la RP UCIMP (în 

MDL) 

 

Suma cofinanțării, dacă există, și 

denumirea surselor cofinanțării 
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Sumarul Proiectului 

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această 

secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular. 

 

Contextul Proiectului 

Descrieți cum acest proiect răspunde scopului și priorităților programului de granturi în cadrul căruia 

solicitați finanțare. Care este cererea pentru acest proiect și ce necesități vor fi abordate? Descrieți cum 

organizația Dvs va coopera cu alți actori pentru realizarea acestei inițiative.  

 

Scopul Proiectului 

Care este scopul pe termen lung al proiectului? Ce impact și schimbări poate produce această inițiativă? 

 

 

Rezultate scontate 

Definiți rezultatele intermediare (outputs) pe care le prevederi concordate la activitățile planificate 

 

 

Obiectivele Proiectului 

Care sunt obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului? 

 

 

Activitățile Proiectului 

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, 

numărul participanților, metodologia, etc. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală măsură vor fi 

implicați și vor beneficia din activitățile proiectului. 

 

Beneficiarii proiectului 

Care este numărul de beneficiari pe care organizația își propune să testeze și să acopere cu servicii de 

prevenire HIV și aderență la tratament în decursul anului2021, inclusiv numărul de beneficiari noi  

 

Durabilitatea Proiectului 

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor? 
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Planul de monitorizare și evaluare 

Descrieți într-o pagină cum organizația Dvs. va măsura progresul activităților din Proiect.  

 

 

Precondiții și Riscuri  

Descrieți precondițiile și riscurile externe ale Proiectului și cum acestea pot fi diminuate? 

Risc Acțiuni de diminuare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte implementate de organizație actualmente sau în pregătire pentru aplicare către CNAM 

Prezentați o informație succintă despre proiecte implementate de organizație actualmente sau în 

pregătire pentru aplicare către CNAM . 

Indicatori propuși (beneficiari/grupuri țintă)  

 

Pachet de servicii (de bază/extins) 

 

 

Acoperire geografică 

 

 

Cerere de finanțare individuală sau în consorțiu cu alte 

organizații 

 

 

Despre Organizație 

Prezentați o informație succintă despre organizație, experiența în implementarea de proiecte, personalul 

și calificările acestuia relevante pentru Proiect. 

 

Echipa de implementare  

Atașați CV-urile personalului de bază din cadrul Proiectului cu specificarea funcției din proiect. 
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Cadrul logic al indicatorilor 

 Completați tabelul de mai jos în concordanță cu datele solicitate, inclusiv  regiunile acoperite: 

 

Denumire indicator / 

Rezultate scontate (per 

regiune) 

Rezultate  Target (țintă planificată) Sursele de verificare 

2019 9 luni, 2020 2020 2021 

Ex. # CDI (total)      

Regiunea/raion 1      

Regiunea/raion 2       
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Planul de implementare a proiectului 

Dacă este necesar, adăugați obiective, activități, luni etc.  

Denumirea Proiectului:  

 Denumirea obiectivului, activității etc. Perioada de implementare (luna) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiectiv 1.              

Activitatea 1.1.              

Activitatea 1.2.              

Obiectiv 2.              

Activitatea 2.1.              

Activitatea 2.2.              

 


