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FUNDAȚIA PĂDUREA DE MÂINE 

GHID DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

PROGRAMUL „COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE” 2022 - 2031  

Ediția 2023 

I. DESPRE PROGRAMUL COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE  

Fundația Pădurea de Mâine implementează Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine” prin alocarea de finanțări 

nerambursabile în perioada 2022 - 2031, în limita resurselor financiare disponibile și a unui plafon anual, cu 

respectarea liberei concurențe, eficacității utilizării resurselor, transparenței și tratamentului egal. Proiectul se 

desfășoară pe teritoriul României în concordanță cu normele și legislația în vigoare.   

Obiectivul general al programului (OGCF): Dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere/viitoare 

comunități forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor.  

Obiectivele specifice program „Comunitățile Pădurii de Mâine”  

• OSCF1: Creșterea respectului față de natură prin educarea  părților interesate pentru administrarea 

responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere;   

• OSCF2: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente 

care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților;  

• OSCF3: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniul managementului 

forestier sustenabil;  

• OSCF4: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor 

comunități forestiere.  

Prin acțiunile programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” se urmărește:  

- promovarea gestionării responsabile a pădurilor, a managementului adecvat al ariilor protejate și 

conservării biodiversității din zonele forestiere;  

- contribuirea la creșterea calității vieții în comunitățile forestiere;  

- cultivarea respectului și iubirii față de natură și bogățiile acesteia prin conștientizare și educație de calitate 

a locuitorilor din zonele forestiere;  

- oferirea de șanse egale la dezvoltarea comunităților forestiere.  

Programul se implementează pe baza următoarele criterii:  

- Gestionarea independentă și legitimă a fondului (fără conflicte de interese, litigii, revendicări, sarcini etc.);   

- Transparența utilizării fondului, acționând în mod nediscriminatoriu și oferind oportunități de implicare 

părților interesate pentru definirea proiectelor;   

- O selecție transparentă de proiecte.  
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II. PROGRAMUL COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE – EDIȚIA 2023 

1. DATE GENERALE  

1.1 Perioada de depunerea a cererilor de finanțare  

Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării proiectelor propuse de potențialii beneficiari de către o 

comisie de evaluare și se realizează efectiv prin contracte de finanțare  încheiate cu solicitanții ce au întrunit 

cumulativ condițiile prevăzute în prezentul ghid.   

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru anul 2023 va fi deschisă în 1 martie 2023 și se va încheia în 31 martie 

2023. 

Informațiile privind deschiderea sesiunii de depunere  a proiectelor vor fi publicate pe pagina fundației, 

www.padureademaine.ro   

În urma procesului de evaluare a cererilor de finanțare, se estimează ca perioadă de începere a implementării 

proiectelor luna septembrie 2023.   

1.2 Domeniu prioritar 

În corelare cu obiectivele specifice ale programului, pentru anul 2023, domeniile prioritare sunt:  

• DP1/2023 – Cercetare/inovare și transfer tehnologic pentru managementul forestier sustenabil și 

dezvoltarea economiei sociale; 

• DP2/2023 – Conștientizare și educare pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile 

forestiere; 

• DP3/2023 - Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere și transfer de bune practici; 

• DP4/2023 – Reîmpădurire/împădurire în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere; 

• D5/2023 - Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon. 

IMPORTANT! D5, aferentă tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon, se adresează entităților a căror 

activitate este în strânsă legătură cu pădurile. 

1.3 Grup țintă  

În contextul acestui apel de cereri de finanțare, grupul țintă este reprezentat de:  

- Cetățeni din comunități forestiere;  

- Proprietari/administratori de păduri;  

- Autorități publice locale/instituții publice;  

- ONG-uri/parteneri sociali/universități cu preocupări în tematica managementului sustenabil al pădurilor;  

- ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;  

- Copii, elevi, studenți, etc.  

http://www.padureademaine.ro/
http://www.padureademaine.ro/
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Solicitanții se pot adresa și altor categorii de grupuri țintă, care nu au fost detaliate în prezentul ghid, atât timp cât 

dovedesc contextul justificării acestora, în raport cu atingerea obiectivelor programului.  

1.4 Buget  

Bugetul total al programului pentru anul 2023 este de 300.000 euro.  

Valoarea  minimă  a  sprijinului  financiar  acordat  pentru  un  proiect,  numit  în  continuare  finanțare  

nerambursabilă  din fonduri private în cadrul acestui apel, este de 3.000 euro, iar valoarea maximă este de 30.000 

euro. 

Nu se solicită în mod expres cofinanțare financiară din partea solicitanților. O contribuție proprie, sau atrasă din alte 

surse (sub formă de aport financiar , sau in kind – logistică, voluntariat, etc.) din partea solicitantului și/sau 

partenerului/partenerilor de 10-20% din valoarea proiectului se punctează în plus.  

Fundația poate acorda un avans de 30% din valoarea proiectului și decontări intermediare stabilite de la caz la caz, 

conform necesităților și cererilor de rambursare până la 90% din valoarea proiectului. Ultima tranșă în valoare de 

minimum 10% din valoarea proiectului va fi acordată după raportarea finală.  

2. ELIGIBILITATE  

2.1 Eligibilitatea solicitantului  

Entități eligibile ale programului pentru anul 2023 sunt:  

- Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora;  

- Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzășești, păduri 

grănicerești și alții);   

- Unități Administrativ Teritoriale cu comunități dependente de pădure, deținătoare de pădure sau asociațiile 

acestora;  

- ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;  

- ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;  

- ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;  

- Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și cercetare; 

- Parteneriate între oricare din categoriile menționate mai sus.  

Ocoalele silvice sunt puternic încurajate să aplice pentru finanțare.  

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:  

- nu prezintă documente justificative privind utilizarea legitimă a fondului;   

- se află în incapacitate de plată;  

- au plăți sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;  

- au prezentat declarații false cu privire la situația economică;   

- fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale.   
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IMPORTANT! Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte – ediția 2023. 

Ca parteneri, entitățile pot participa la depunerea mai multor cereri de finanțare.  

2.2 Eligibilitatea proiectelor  

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul apelurilor de proiecte trebuie să răspundă obiectivelor 

programului și să se încadreze în domeniile de acțiune ale acestuia pentru anul 2023.   

În cadrul proiectelor finanțate prin program este încurajată colaborarea/parteneriatul cu diverse entități pentru a 

maximiza rezultatele și efectele proiectului propus.  

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:   

- să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul și/sau obiectul de activitate al solicitantului (în 

cazul persoanelor juridice);  

- implementarea proiectului să nu genereze potențiale conflicte de interese.  

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului financiar în 2023:  

- Proiectul trebuie să vizeze în mod direct domeniile prioritare așa cum sunt prevăzute pentru ediția 2023 a 

programului;  

- Solicitantul trebuie să justifice impactul asistenței financiare nerambursabile prin detalierea sustenabilității 

și impactului real pentru comunitățile forestiere;  

- Proiectul trebuie să fie sustenabil economic, permisiv și incluziv;  

- Durata de implementare a unui proiect nu poate depăși perioada de implementare a programului (10 ani);  

- Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare implementării activităților 

prevăzute în proiect (dacă este cazul).  

În elaborarea propunerilor de proiect, recomandăm ca acestea să fie gândite într-o manieră sustenabilă.  

Din punctul de  vedere  al  acestui  program  de  finanțare,  o  abordare  sustenabilă  presupune  să  porniți  de  la  

o  problemă/nevoie bine identificată a grupului și a comunității cu care lucrați sau pe care îl/o vizați, să propuneți o 

intervenție care să ia în considerare toate (sau cât mai multe dintre) aspectele  problemei grupului respectiv și care 

la rândul ei să genereze efecte ce ameliorează/rezolvă problema identificată și au continuitate în comunitatea 

respectivă.   

2.3 Exemple de tipuri de activități şi cheltuieli eligibile  

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare pe teritoriul României.  

Se  încurajează  implicarea  activă  a  beneficiarilor/grupurilor țintă al  proiectului  în  activitățile  acestuia  și  a  

comunității  din care fac parte beneficiarii în activitățile proiectelor sau cel puțin creșterea conștientizării acesteia 

asupra problemei adresate de proiect/asupra problemei cu care se confruntă beneficiarii.   

Propunerile de proiect pot include orice tip de activități care se subscriu obiectivului Programului, care corespund 

domeniilor de acțiune ale proiectului sau care pot duce la ameliorarea problemei/nevoii detaliate în cadrul 

propunerii de proiect.  
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Orice activitate în cadrul proiectului se va realiza cu respectarea regulilor sanitare aplicabile la acel moment și 

instituite de autoritățile competente pe perioada pandemiei.  

Exemple de tipuri de activități eligibile:  

IMPORTANT! Tipurile de activități prezentate nu sunt exclusive, sunt potențiale exemple pentru orientarea 

solicitanților de fonduri în cadrul programului- ediția 2023, în condițiile în care se încurajează creativitatea și 

inovarea.  

DP1/2023 – Cercetare/inovare și transfer tehnologic pentru managementul sustenabil al fondului silvic și 

dezvoltarea economiei sociale 

• Analiza nevoilor de inovare din domeniul silvic pentru comunități forestiere; 

• Modele de bună practică de inovare, digitizare, digitalizare,etc. din comunități forestiere din România și/sau 

Uniunea Europeană; 

• Modele de bună practică de proiecte de economie socială (dezvoltare comunitară, antreprenoriat social, 

etc.) din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană; 

• Tipuri de activități suport pentru dezvoltarea comunităților forestiere – rețele, asocierea persoanelor cu 

suprafețe mici de teren, ghiduri, activități specifice (infrastructură silvică, turism ecologic/științific, împăduriri 

în zonele de câmpie, gestionare eficientă a bunurilor comune, relații ecosistemice, etc.); 

• Eficientizarea și transparentizarea administrării pădurilor; 

• Diminuarea impactului ecologic al activităților de exploatare; 

• Activități de cercetare și conștientizare în domeniul agroforestier; 

• Dezvoltare de documente suport în contextul tranziției verzi și a digitalizării - planuri de comunicare, 

conștientizare, formare continuă în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere din România. 

DP2/2023 - Conștientizare/educare pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere   

• Campanii de conștientizare pe teme de interes în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere, ca:  

o Dezvoltare comunitară/antreprenoriat social  

o Digitizare, digitalizare  

o Rețele/asocieri  

o Managementul părților interesate  

o Rolul părților interesate în gestionarea responsabilă a pădurilor  

o Rolul părților interesate în dezvoltarea proiectelor de economie socială  

o Gestionarea patrimoniului silvic  

o Bunuri comune  

o Turism științific/ecologic  

o Funcții recreative ale pădurii  

o Infrastructură silvică  

o Relații ecosistemice  

o Împăduriri/reîmpăduriri  

o Intervenții specifice/ împăduriri în zonele de câmpie  

o Dezvoltare durabilă  

o Schimbări climatice, etc.  
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• Cursuri  de formare continuă pentru părțile interesate (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și 

furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;  

• Cursuri interactive pentru elevi (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs 

offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului; 

• Acțiuni de conștientizare și informare pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona 

mai bine pădurile; 

• Bune practici de administrare a proprietății forestiere comune (obști, composesorate etc). 

DP3/2023 - Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere și transfer de bune practici 

• Sprijin pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile; 

• Înființare/dezvoltare de întreprinderi sociale locale; 

• Acțiuni pentru creșterea rolului socio-cultural al pădurilor; 

• Proiecte ale micilor ateliere locale (cu accent pe produse tradiționale);   

• Centre meșteșugărești pentru prelucrarea lemnului; 

• Înființarea de centre de recoltare, procesare și valorificare a produselor; 

• Dezvoltarea infrastructurii silvice(amenajarea platformelor primare/depozite/utilaje de 

• manipulare, etc.); 

• Dezvoltarea exploatării sustenabile și responsabile a pădurilor (echipamente, protecția 

• muncii, etc). 

DP4/2023 - Reîmpădurire/împădurire în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere și angajament 

civic 

• Acțiuni pentru creșterea suprafeței verzi (acoperite de pădure / vegetație forestieră); 

• Extinderea comunităților forestiere în zone de câmpie; 

• Reîmpădurire cu focus pe suprafețe agricole abandonate, terenuri degradate, preluate în fond forestier, 

afectate de factori destabilizatori și tăieri ilegale care necesită refacere; 

• Reabilitarea unor ecosisteme forestiere degradate prin finanțarea de lucrări de completare și îngrijire; 

• Reabilitare, plantare și reintroducere vegetație forestieră pe terenuri agricole; 

• Înființare de perdele forestiere. 

D5/2023 - Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon   

• Dezvoltarea și cercetare pentru obținerea de tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în 

industriile cu consum energetic ridicat,  

• Captarea și utilizarea carbonului, sisteme de decarbonizare; 

• Elaborare de metode pentru evaluarea potențialului de captare a carbonului în plantații nou înființate, 

semințișuri si arborete tinere; 

• Generarea inovatoare de energie regenerabilă; 

• Stocarea energiei. 
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IMPORTANT! Pentru acele suprafețe/subparcele care fac parte din fondul forestier național, sunt eligibile doar cele 

fără tăieri de produse principale, produse de conservare, extraordinare, orice altă tăiere prevăzută de 

amenajamente silvice, tăieri de produse în urma cărora este obligatorie alimentarea fondului de conservare (fapt ce 

se califică ca și dublă finanțare). De asemenea, nu sunt eligibile proiectele ale căror activități primesc deja finanțare 

prin PNRR, Comisia Europeană, Programe Operaționale, alte finanțări publice sau private. 

IMPORTANT! Suprafețele care fac parte din arii naturale protejate de interes național, comunitar (situri Natura 

2000) sau de interes județean sau local trebuie să se asigure că, la momentul depunerii cererii de finanțare, 

atașează și un punct de vedere al custodelui/ANANP/APM cu privire la condițiile, procedurile de parcurs, avizele, 

adeverințele precum și alte documente justificative pe care trebuie să le obțină de la organele respective pentru 

implementarea proiectului. Finanțarea este condiționată de prezentarea în prealabil a documentelor mai sus 

amintite și prevăzute în legislația națională.   

Fiecare proiect va include costurile necesare implementării activităților. Bugetul va cuprinde costurile ce urmează a 

fi acoperite din finanțarea obținută în cadrul Programului și cele acoperite de solicitant/partener/parteneri, dacă 

este cazul.  

Tipuri de cheltuieli eligibile - reguli privind costurile prevăzute atât pentru întocmirea, cât și pentru implementarea 

proiectului:  

- să fie necesare pentru derularea proiectului și să respecte principiile unui management financiar sănătos, 

în mod special în privința eficienței economice și a raportului cost-beneficii;  

- să fie corelate cu activitățile proiectului și să fie prevăzute în bugetul total estimat al proiectului;  

- să fie angajate și plătite în perioada de implementare a proiectului;  

- să fie identificabile și verificabile, să fie susținute de documentele justificative originale, conform 

reglementărilor naționale în vigoare și să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;  

- să  reflecte  costurile  reale  și  să  fie  calculate  proporțional  cu  activitatea  susținută  în  cadrul  

proiectului;  

- să respecte prevederile specifice ale legislației în vigoare cu privire la respectivul cost.  

3. DEPUNEREA PROIECTELOR  

Procedura de depunere constă în completarea unui formular de cerere de finanțare (Anexa 1) și a unui buget al 

proiectului (Anexa 2) și transmiterea acestora prin email la adresa contact@padureademaine.ro.    

4. EVALUAREA PROIECTELOR  

4.1 Comisia de evaluare  a proiectelor  

Comisia de evaluare a proiectelor este alcătuită din 3 membri.   

Invitarea membrilor în Comisia de evaluare se bazează pe următoarele criterii orientative:  

- Să fie persoane cu expertiză  și cu experiență profesională recunoscută în domeniu;  

- Să aibă disponibilitatea de timp pentru a activa în cadrul Comisiei de evaluare; 

- Să își asume prevederile Codului de conduită.  
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Comisia de evaluare primește asistență în organizare din partea unui manager de proiect angajat al Fundației.   

Responsabilitățile Comisiei de evaluare:  

- Selecția transparentă și nediscriminatorie a propunerilor de proiecte;  

- Pre-selectarea proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul programului 

- Verificarea conformității administrative și a eligibilității - se verifică respectarea regulilor impuse în cadrul 

Ghidului de finanțare pentru organizație și proiect, completarea tuturor secțiunilor obligatorii ale cererii de 

finanțare.  

o Evaluarea tehnico-financiară - fiecare cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de 

conformitate administrativă și eligibilitate va intra în etapa de evaluare a calității acesteia 

(incluzând și bugetul propus) și a capacității solicitantului conform criteriilor prezentate în cadrul 

Ghidului de finanțare.  

- Selectarea propunerilor de proiecte cele mai relevante pentru programul de finanțare și cu cel mai mare 

impact, în funcție de bugetul disponibil  

- În această etapă, comisia de evaluare își rezervă dreptul de a propune modificări proiectului, astfel încât 

acesta să poată fi propus pentru finanțare.  

Comisia de evaluare își stabilește propriul regulament intern de funcționare, dar își asumă prevederile Codului de 

conduită prezentată în Anexa 3 la Ghid.  

4.2 Criteriile de selecție ale proiectului  

Proiectele eligibile sunt supuse unui sistem de selecție, în baza următoarelor criterii:  

Nr. crt.  Criteriu  Punctaj  

1  - Relevanța față de program – măsura în care nevoia/problema identificată 

(documentarea, provocări, grupul țintă afectat/implicat, adaptarea la realitățile 

actuale, etc) și abordarea ei sunt în concordanță cu obiectivul și domeniile de acțiune 

ale programului;  

Criteriu 

eliminatoriu  

2  - Solicitantul și/sau Partenerii (dacă este cazul) au experiență în management de 

proiect, gestionare de bugete, demonstrabil prin implementarea a cel puțin un proiect 

în domeniul pentru care solicită finanțare.  

Criteriu 

eliminatoriu  

  

3  - Activitățile proiectului – activitățile sunt realiste, participative și prezentate într-o 

înșiruire logică, propun o metodologie clară de lucru, țin cont de inițiative 

asemănătoare sau de alți actori interesați ce ar putea contribui la beneficiul 

proiectului, contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și generează rezultate și 

efecte care contribuie la rezolvarea sau ameliorarea problemei/nevoii identificate;  

Maximum 25 pct  
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4  - Impact  –  impactul  la  nivelul  beneficiarilor  și/sau  comunității  sunt  descrise  

realist  și  corelate  cu  activitățile  realizate în cadrul proiectului, este clar potențialul 

efectelor de a genera continuitate;  

Maximum 25 pct  

5  - Beneficiari – beneficiarii direcți și indirecți sunt clar definiți și prezentați, sunt 

implicați activ în etapele proiectului, iar nevoile lor sunt abordate corespunzător;  

Maximum 15 pct  

6  - Buget – Costurile propuse sunt realiste, în concordanță cu activitățile propuse, și 

demonstrează un management financiar sănătos; Achizițiile și salariile să fie 

justificate și sustenabile, în concordanță cu obiectivele proiectului.  

Maximum 20 pct  

7 - Angajamentul de contribuție proprie (financiară sau inkind) a 

solicitantului/partenerului/partenerilor de minim 10% din valoarea proiectului. 

Punctajul maxim se va acorda proiectelor cu contribuție proprie mai mare de 50%. 

Contribuția va fi evaluată în funcție de valorile pieței.  

Maximum 10 pct  

8  - Riscuri – Riscurile legate de implementarea proiectului sunt bine identificate și 

analizate și sunt propuse soluții fezabile de abordare a acestora.  

Maximum 5 pct  

  

Punctaj minim: 85 puncte  

IMPORTANT! - Nu sunt admise la finanțare proiectele care nu întrunesc punctajul minim.  

Finanțările se fac în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru fiecare linie de finanțare, în limita bugetului 

disponibil.         

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriului 2, solicitantul/partenerii  trebuie să depună dovezi (link-uri, recomandări, 

adeverințe, etc.). 

5. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR  

Verificările de management efectuate de Fundația Pădurea de Mâine includ următoarele tipuri de 

verificări/elemente cheie:   

- Verificări administrative (verificări documentare) referitoare la fiecare cerere de rambursare transmisă de 

beneficiar;   

- Verificări la fața locului ale operațiunilor.  

- Fundația Pădurea de Mâine își rezervă dreptul de a nu acorda restul sumelor prevăzute în cererile de 

rambursare, în situațiile în care se descoperă nereguli cu privire la cheltuielile demarate până în acel 

moment de către beneficiarul finanțării, sau a neîndeplinirii indicatorilor asumați în Cererea de Finanțare, 

până la data cererii de rambursare.   
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Fundația poate verifica la fața locului (la locul desfășurării operațiunii) furnizarea de produse și de servicii 

finanțate/cofinanțate și faptul că cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite, precum și faptul că sunt în 

conformitate cu legislația aplicabilă și cu condițiile contractului de finanțare.  

Se pot organiza vizite de monitorizare la fața locului atunci când activitatea este în desfășurare, în scopul de a 

verifica în special progresul fizic și realitatea acesteia, livrarea produsului/serviciului în deplină conformitate cu 

termenii și condițiile contractului/ordinului de finanțare.  

6. DECONTAREA CHELTUIELILOR  

Fundația poate acorda un avans de 30% din valoarea proiectului și decontări intermediare stabilite de la caz la caz 

în contractul de finanțare, conform necesităților, și în baza unor cereri de rambursare. Rambursările vor fi aprobate 

de către Fundația Pădurea de Mâine în baza documentelor justificative și doar dacă cheltuielile din proiect, 

realizate până în acel moment, sunt realiste și au un impact real în ceea ce privește indicatorii asumați pe termen 

scurt și mediu, pentru comunitățile forestiere conform descrierilor din Cererea de Finanțare. Rezultatele pe termen 

scurt și mediu de pe teren sunt în concordanță cu cele asumate în cererea de finanțare și reies astfel, în urma 

monitorizărilor realizate de către personalul Fundației Pădurea de Mâine.  

După implementarea tuturor activităților prevăzute și după ce îndeplinirea rezultatelor și indicatorilor estimați, în 

vederea finalizării proiectului este necesar să elaborați și să transmiteți cererea de rambursare finală către 

Fundație, cu încadrarea în termenele și condițiile contractului de finanțare și în baza a minimum 10% din valoarea 

grantului. În urma validării cererii finale de rambursare de către Fundația Pădurea de Mâine, precum şi după 

rambursarea sumei finale, proiectul se poate considera încheiat.   

Cu toate acestea obligațiile ce țin de proiectul proaspăt finalizat nu au încetat; vă menționăm faptul că 

Beneficiarul/Partenerii au răspunderea asupra asigurării sustenabilității proiectului, prin:  

- utilizarea/menținerea rezultatelor după finalizarea implementării proiectului sau posibilitatea continuării 

proiectului cu un altul, în cazul în care acesta reprezintă  doar o etapă  în rezolvarea problemei prezentate;  

- menținerea destinației și asigurarea utilizării bunurilor achiziționate prin proiect; 

- păstrarea naturii proprietății bunurilor achiziționate prin proiect; 

- păstrarea/arhivarea documentelor proiectului.  

Totodată, Beneficiarul/Partenerul este responsabil de buna păstrare a documentelor create pentru implementarea 

proiectului/proiectelor inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanțarea nerambursabilă, în condiții 

corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiții decât 

cele prevăzute de lege, timp de 3 ani de la data închiderii oficiale a proiectului.  

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului Beneficiarul va asigura arhivarea documentelor produse, 

astfel încât acestea să fie ușor accesibile pentru a putea fi verificate.    

ANEXA 1 GHID – CEREREA DE FINANȚARE  

ANEXA 2 GHID – BUGETUL PROIECTULUI 

ANEXA 3 GHID – COD DE CONDUITĂ A COMISIEI DE EVALUARE  

 


