
„CONSOLIDAREA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN ȚĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC” 

Din martie 2022, GIZ Moldova a început implementarea noului program regional 
„Consolidarea societății civile în țările Parteneriatului Estic (PaE)”. Programul sprijină 
societatea civilă din statele asociate UE și din statele în tranziție în contribuția lor la 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în numele Ministerului Federal German 
pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). 

Scopul programului este de a consolida organizațiile societății civile (OSC) din țările 
PaE care activează pentru o dezvoltare locală durabilă și incluzivă. Pentru a atinge 
acest scop, GIZ lucrează în 3 direcții: 

Obiectivul 1. Consolidarea capacităților instituționale ale OSC-urilor locale din țările 
Parteneriatului estic. 

Obiectivul 2. Promovarea schimburilor regionale și a învățării între OSC-urile din țările 
Parteneriatului estic. 

Obiectivul 3. Sprijinirea implementării măsurilor pilot (proiecte de granturi) în domeniul 
dezvoltării locale durabile și incluzive în regiuni. 

Țări participante: Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina 

Durata programului: 2022 – 2024 

Beneficiarii programului: OSC-urile care operează în regiunile Moldovei vor avea 
șansa de a dezvolta capacități instituționale, de a contribui la și din diferite formate de 
schimb de experiență și de învățare cu alte organizații din Moldova și țările 
Parteneriatului estic, precum și să implementeze diferite inițiative la nivel local. 

În acest context, GIZ invită cu cordialitate organizațiile societății civile (ONG-uri, 
fundații, grupuri de inițiativă) care sunt interesate să-și dezvolte capacitățile interne și 
externe, să primească sprijin pentru elaborarea de documente strategice pentru o mai 
bună funcționare și sustenabilitate a organizațiilor lor, să participe la evenimente de 
schimb de experiență și de învățare și să implementeze proiecte interesante în 
comunităților, promovând astfel dezvoltarea locală durabilă și incluzivă, să trimită 
scrisoarea de interes cu formularul de participare completat (mai jos) la următoarea 
adresă de e-mail: elena.spinu@giz.de. 

Termenul limită pentru primirea cererilor este 10 iunie 2022. 

https://civic.md/anunturi/concursuri/62715-giz-moldova-apel-de-manifestare-a-
interesului-pentru-participare-in-programul-regional-consolidarea-societatii-civile-in-
tarile-
pae.html?fbclid=IwAR11kIztmDqhfPLtI2zSfQDHJVe8sl0ofqig3ISwKNXQ1pRfV_tvzW5Y
8rA  
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