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RESURSELE EO6  

a. Finanțarea de bază: 400.000 USD 
b. Soldul rămas din EO5: 850.000 USD 

 

CONTEXT 

În calitate de program corporativ al GEF, SGP își coordonează strategiile sale pentru etapa 
operațională cu cele ale GEF și oferă un număr de proiecte demonstrative pentru amplificare, 
replicare și integrare ulterioară. Acțiunile realizate la nivel local de societatea civilă și comunități 
locale sunt considerate o componentă vitală a Strategiei 20/20 a GEF (de ex.: parteneriatele 
formate din diverse părți interesate pentru realizarea beneficiilor globale aduse mediului și 
contribuirea la Planul Strategic al PNUD, cu un accent pe dezvoltarea durabilă).1 La nivel global, 
scopul SGP la EO6 este de a „susține eficient crearea beneficiilor globale de mediu și de a proteja 
mediul ambiental la nivel global, prin soluții locale și comunitare, ce complementează și aduc 
valoare adăugată acțiunilor realizate la nivel național și mondial”. 

 

1. PROGRAMUL DE ȚARĂ AL SGP – REZUMATUL CONTEXTULUI  

 

În perioada 2012-2015, Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu a implementat 
cea de a 5-a etapă operațională în Moldova, care a generat 12 proiecte, implementate de ONG-uri. 
Acestea au fost implementate în următoarele domenii stipulate de Strategia de Țară: 
Biodiversitate, Schimbări Climatice, Ape Internaționale și Substanțe Chimice. Proiectele au inclus 
activități de dezvoltare a capacităților diferitor părți interesate în procesul de soluționare a 
problemelor de mediu globale care se află în vizorul Facilității Globale de Mediu. Majoritatea 
proiectelor acopereau centrul și nordul republicii, deși două ONG-uri au implementat proiecte pe 
întreg teritoriu a țării, iar alte proiecte au fost implementate în sud-estul țării. Proiectele au 
contribuit la atingerea indicatorilor stipulați în Strategia de Țară a Programului de Granturi Mici 
EO5. În continuare sunt prezentate cîteva exemple, care vorbesc despre rezultatele obținute.  

 

Societatea Ecologică BIOTICA a implementat proiectul “Rețeaua Ecologică Națională – contribuția 
la nivel local și național”, în cadrul căruia au fost elaborate criterii pentru identificarea zonelor 
nucleu ale Rețelei Ecologice Naționale. BIOTICA a identificat și a descris 10 sectoare, care 
corespund clasificării propuse de NATURA 2000. Suprafața totală vizată a constituit 6234,7 ha. În 
colaborare cu autoritățile locale, ONG-ul a creat 3 pepiniere pentru creșterea puieților (6,06 ha) și 
a început crearea coridoarelor Rețelei Ecologice Naționale prin plantare a 18 ha în 2013-2014. În 
baza acestei activități, suprafața totală a Zonei Ramsar “Nistrul de Jos” (60.000 ha) a obținut 
statut de zonă ”îmbunătățită” (potrivit indicatorului Strategiei de Țară a SGP pentru EO5 care se 
bazează pe numărul de hectare a ecosistemelor importante cu același nivel de conservare a 
terenurilor sau un nivel sporit de conservare).  

 

Un alt proiect “Rîurile noastre – provocarea apelor internaționale”, implementat de AO Centrul 
Național de Mediu, a contribuit la promovarea managementului integrat al resurselor de apă în 
bazinul unuia dintre cei mai importanți afluenți a fluviului Nistru care traversează 4 unități 

                                                 
1 Conceptul inițial al SGP la EO6 a fost încorporat în direcțiile strategice pentru refinanțarea globală a GEF-6 și ulterior, 

a fost aprobat de Consiliul GEF în „Program de granturi  mici GEF: angajamente de implementare pentru GEF-6” 

(GEF/C.46/13) în luna mai 2014. 
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teritorial-administrative și capitala țării. Acest afluent este rîul Bîc, care suferă de poluare excesivă, 
și respectiv aduce un impact major în poluarea gravă a fluviului Nistru și pierderea ecosistemului 
acvatic. Pentru a reduce acest dezastru, proiectul a contribuit la creșterea capacităților 
comunităților amplasate în bazinul rîului Bîc  pentru a face față poluării apelor. Pentru aceasta 3.6 
ha de fîșii de protecție au fost create de-a lungul rîului, cu participarea a 700 de tineri, 3 izvoare au 
fost amenajate pentru a mări debitul  apelor în rîu cu 28 m3/zi, 4 Centre de monitoring voluntar al 
apelor au fost create, toate școlile din bazinul rîului au fost implicate în monitorizarea calității apei 
din rîu (63 de școli din 63 de comunități din bazinul rîului, implicarea mai mult de 1000 de tineri în 
aceste activități), hazna de colectare a apelor uzate a fost construită la o școală pentru a colecta 
apele uzate, adăpător pentru animale domestice şi sălbatice construit etc.  

 

Un alt proiect, “Primul Centru Ecologic Regional pentru Inovații Sociale”, implementat de AO 
ORMAX, s-a referit la crearea Centrului de eco-tehnologii, construcția a 108 instalații, dintre care 
70 de panouri solare pentru încălzirea apei, 12 colectoare pentru încălzirea aerului, 12 panouri 
fotovoltaice solare pentru generare de curent electric, o stație pe bio-combustibil creată, și altele. 
Acest proiect a promovat sursele alternative de energie cu emisii reduse de carbon în diferite 
localități. Succesele SGP sunt mult mai vaste, astfel, proiectul SGP implementat de AO Centrul 
Primului Ajutor în 2013 a fost premiat la concursul internațional “Energy Globe Award”.  

 

Toate aceste proiecte susținute în EO5 au contribuit la soluționarea problemelor ecologice globale 
care sunt în vizorul Facilității Globale de Mediu, prin îmbunătățirea calității apelor transfrontiere, 
reducerea emisiilor de carbon și rezolvarea problemelor, ce provoacă pierderea biodiversității și 
promovarea conservării acesteia. Dacă ne referim la rezultatele agregate pe proiectele 
implementate în EO5, putem menţiona că SGP a acordat 478.600 dolari SUA sub formă de granturi 
pentru asociații obștești. 116.470 persoane au beneficiat în rezultat al proiectelor SGP, dintre care 
734 femei au fost implicate în implementarea proiectelor. Asociațiile obștești ce au implementat 
proiectele SGP au reușit să atragă 580.694 dolari SUA în formă de co-finanțare, dintre care 
172.606 dolari SUA în natură. Proiectele au reușit să prevină formarea a 192,8 tone de CO2 anual, 
să aplice 14 tipuri de inovații și să elaboreze 3 politici locale ce vizează protecția mediului 
înconjurător. Rezultatele nu sunt finale, 4 proiecte finanțate în EO5 urmează să fie finisate pînă în 
Decembrie 2017.  

 

De asemenea, este important de menționat, că în ultimii ani au fost implementate mai multe 
proiecte care au creat anumite premise de implementare a proiectelor care vor fi susținute de SGP 
al GEF pe viitor. Printre acestea putem enumera cîteva, și anume: Îmbunătățirea acoperirii și 
managementului ariilor protejate din Moldova, Clima East, Reforma fiscală de mediu în Moldova, 
Programul rural de reziliență economico-climatică incluzivă (IFAD VI), Energie și biomasă, care au 
fost implementate de PNUD Moldova. 

 

2. NIȘA PROGRAMULUI DE ȚARĂ AL SGP 

2.1. Alinierea la prioritățile naționale. 

 

Table 1. Lista convențiilor relevante și a planurilor sau programelor naționale/regionale 

Denumire Statut, data 

Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992)  Ratificat la 23.06.1993 

Convenția privind conservarea vieții sălbatice si a habitatelor naturale din 

Europa 

Ratificat la 23.06.1993 

Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 
(New-York, 9 mai 1992) 

Ratificat la 16.03.1995 

http://www.undp.md/projects/PAS.shtml
http://www.undp.md/projects/PAS.shtml
http://www.climaeast.eu/partner-countries/moldova
http://www.ifad.md/programs/dejstvujushhie-programmi/Programul-Rural-de-Rezilien-Economico-Climatic-Incluziv-IFAD-VI/
http://biomasa.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306829
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356776
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356776
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306968
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306968
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2.2. Oportunitățile implicării comunităților şi organizațiilor societății civile pentru 
implementare priorităţilor naţionale de mediu.  

 

La data de 27 iunie 2014 au fost semnate Acordul de Asociere între Moldova și UE, respectiv 
Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, fiind ratificate la data de 2 iulie 
2014. 

Convenţia pentru protecţia stratului de ozon (Vienna, 22 martie 1985) Aderat la 24.07.1996 

Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav 

de secetă şi/sau de deşertificare (Paris, 17 iunie 1994) 

Aderat la 24.12.1998 

Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la 

adoptarea deciziilor în domeniul mediului 

Adoptat la 07.04.1999 

Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca 
habitat al păsărilor acvatice 

Ratificat la 14.07.1999 

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă  

a fluviului Dunărea 
Ratificat la 29.08.1999 

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice Ratificat la 01.04.2001 

Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe 

cale de dispariţie 
Ratificat la 27.06.2001 

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stocholm, Suedia 2001) Ratificat la 19.02.2004 

Convenția de la Minamata cu privire la mercur Semnat la 04.10.2013 

Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la 

finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi 
evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa 

Aderat la 03.12.2015 

Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 
septembrie 1987) 

Aderat la 24.07.1996 

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (New York, SUA 2001) Ratificat la 11.10.2002 

Protocolul de la Kyoto (Kyoto, 11 decembrie 1997) Aderat la 13.02.2003 

Protocolul de la Nagoya privind accesul și partajarea beneficiilor (APB) Semnat la 06.12.2011 

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova Adoptat la  12.07.2001 

Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici 

persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm 
privind poluanţii organici persistenţi 

Aprobat la 20.10.2004 

Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 Aprobat la 04.07.2012 

Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” Adoptat la 11.07.2012 

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 Aprobat la 05.02.2013 

Strategia de mediu pentru anii 2014 - 2023 şi a Planului de acţiuni  

pentru implementarea acesteia 
Aprobat la 24.04.2014 

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 Aprobat la 04.06.2014 

Strategia  Republicii Moldova  de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 

2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 

Aprobat la 10.12.2014 

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-
2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 

Aprobat la 18.05.2015 

Acordul asupra conservării păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice Aderat la 28.09.2000 

Acordul privind conservarea liliecilor în Europa Aderat la 28.09.2000 

Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în 
Republica Moldova 

Aprobat la 18.10.2010 

Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 Aprobat la 10.11.2011 

Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de 
localităţi pe anii 2013-2016 

Aprobat la 04.07.2013 

Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru 

anii 2013-2020 
Aprobat la 27.12.2013 

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 

2014-2018 

Aprobat la 10.02.2014 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306947
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306947
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308863
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308863
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=309166
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=309166
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359897
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359902
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359902
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313160
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349810
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363277
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363277
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363277
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312964
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313083
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341370
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297880
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297880
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297880
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344026
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345635
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346670
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353310
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311797
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311797
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340940
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=348674
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=348674
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351034
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351561
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351561


 

7 

 

Domeniile prioritare a SGP fiind analizate, atât în baza Acordului de Asociere, cât şi a  Strategiilor şi 
programelor de mediu aprobate şi în proces de elaborare, oferă următoarele oportunităţi  pentru 
sectorul asociativ: 

 

Conservarea peisajului terestru:  

 Implicarea în procesul de elaborare, promovare şi consultare a  proiectelor de acte 
legislative şi secundare prin intermediul grupurilor de lucru, expertizei, consultare, campanii 
de conștientizare, instruire şi interpretare a cadrului normativ;  

 Implicarea în activităţile ce contribuie la reducerea presiunii asupra diversităţii biologice 
pentru asigurarea dezvoltării durabile (extinderea ariilor protejate, crearea reţelei ecologice, 
dezvoltarea capacităţilor de management, crearea zonelor umede, crearea reţelei 
“Emerald”, colectarea, analiza, procesarea datelor relevante pentru crearea cadastrului de 
arii naturale, participarea în elaborarea planurilor de management);  

 asigurarea măsurilor de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate; implicarea în 
activităţile de implementare a măsurilor de stopare a ameninţărilor pentru biodiversitate 
(stoparea degradării solului şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, reabilitarea 
fâșiilor de protecţie a câmpurilor agricole, promovarea elementelor de agricultură ecologică 
şi practici prietenoase mediului, etc.);  

 asigurarea măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă şi a diversităţii biologice 
acvatice (participarea la elaborarea planurilor de gestionare a districtelor bazinelor 
hidrografice Nistru, Dunărea-Prut şi Marea Neagră, restabilirea fâșiilor riverane de protecţie 
a apelor, participarea la efectuarea şi elaborarea studiilor de impact, participarea la crearea 
Comitetelor sub-bazinelor hidrografice, elaborarea şi implementarea Planurilor de 
Management a sub-bazinelor hidrografice);  

 asigurarea măsurilor de diminuare a impactului negativ al speciilor invazive, a minimizării 
presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale vulnerabile (elaborarea ghidurilor, 
materialelor de instruire şi realizarea instruirilor pentru deţinătorii de terenuri, elaborarea 
unor proiecte pentru comunităţile locale bazate pe managementul durabil al resurselor de 
plante (energetice, medicinale, furajere, eterooleaginoase etc.);  

 promovarea tehnologiilor moderne cu emisii reduse de poluanţi şi implicarea în activităţile 
de conștientizare pe domeniu, şi altele care pot fi deduse din cadrul Strategiei privind 
diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020.  

 

Oportunităţi adiţionale la cele menţionate  pot fi regăsite şi în Planul naţional de extindere a 
suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, cum ar fi: participarea la asigurarea 
extinderii vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 13.041 mii ha, sensibilizarea şi informarea 
publicului; implicarea în procesul de monitorizare, evaluare şi raportare. În aceeaşi ordine de idei 
sunt prevăzute activităţi şi conform Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din 
Republica Moldova, ce ar putea servi drept oportunităţi pentru sectorul asociativ, pe lângă cele 
indicate anterior, cum ar fi: contribuirea la sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a 
fondului forestier; implicarea în activităţile de sporire a aportului sectorului forestier la soluţionarea 
problemelor social-economice şi promovarea conservării peisajului rural național. Republica 
Moldova a adoptat Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 
2011-2018, care indică, că acţiunile preconizate cuprind măsuri tehnice, de informare şi de 
conştientizare a publicului, precum şi măsuri economice, legislative şi organizatorice. Obiectivele ce 
urmează a fi atinse cuprind un ansamblu de acţiuni, preconizate pentru orientarea eforturilor 
financiare şi accesarea surselor de finanţare în vederea rezolvării problemelor, ce ţin de crearea 
reţelei ecologice şi conservarea biodiversităţii, ceea ce pot fi şi oportunități pentru sectorul 
asociativ. În cadrul cercetării a fost studiată şi Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală 
pentru anii 2014-2020, care, pe lângă prevederile sale specifice, a inclus şi posibile oportunități 
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pentru sectorul asociativ în vederea atingerii obiectivelor diversităţii biologice. Acestea fiind: 
promovarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a 
biodiversităţii, sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei 
agricole, stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală şi altele, care pot fi racordate 
la domeniul diversităţii biologice. 

 

Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon. Strategia 
Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi a Planului de acţiuni 
pentru implementarea acesteia  stabileşte obiectivele şi activităţile pentru toate grupurile ţintă, 
dintre aceste activităţi, oportunităţi pentru sectorul asociativ ar fi:  

 contribuirea la integrarea politicilor de adaptare la schimbarea climei în politicile sectoriale 
ale economiei naţionale;  

 participarea la dezvoltarea şi implementarea comunicării adecvate şi cooperării 
instituţionale în vederea implementării politicilor de adaptare;  

 contribuirea la monitorizarea şi cercetarea continuă a impactului schimbărilor climatice, a 
vulnerabilităţii sociale şi economice asociate şi actualizarea periodică a modelelor climatice, 
realizarea activităţilor de conştientizare a tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei, 
în ceea ce priveşte riscurile schimbării climei şi măsurile de adaptare la această schimbare, 
contribuirea la reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectoarele:  
agricol, apă, sănătate, forestier, energetic şi transport.  

Un alt document național de referinţă în domeniul dat este şi Programul naţional pentru eficienţă 
energetică 2011-2020 și Planul național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile 
pentru anii 2013-2020. Aceste documente oferă sectorului asociativ următoarele oportunităţi: 
promovarea aspectelor de eficiență energetică și surselor de energie regenerabilă, conştientizarea 
grupurilor ţintă privind eficiența energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă și altele.  

 

Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale. În conformitate cu 
Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, 
oportunităţi pentru sectorul asociativ, ar fi:  

 contribuirea la crearea sistemului informaţional în domeniu;  

 dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi monitoring;  

 implicarea în procesul de armonizare a standardelor naţionale cu standardele internaţionale 
de mediu;  

 contribuirea la promovarea şi dezvoltarea capacităţilor de eliminare a substanţelor chimice, 
inclusiv a deşeurilor, şi de decontaminare a terenurilor şi echipamentului contaminat;  

 instruirea, informarea şi sensibilizarea publicului privind managementul durabil al 
substanţelor chimice, inclusiv reducerea riscului asociat utilizării acestora. 

 

Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei. Este un domeniu 
transversal şi oferă mai multe oportunităţi pentru sectorul asociativ, regăsite în Strategia naţională 
de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020. Aceasta ar oferi implicare în promovarea şi 
sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei, promovarea şi aplicarea 
tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a biodiversităţii, 
aplicarea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei agricole, 
contribuirea la aplicarea infrastructurii fizice şi de servicii din mediul rural în vederea adaptării la 
schimbări climatice; stimularea implicării comunităţii locale în dezvoltarea rurală în domeniu.  

Un alt document de politici la care facem referinţă este Programului de conservare şi sporire a 
fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020, ce oferă următoarele oportunităţi pentru sectorul 
asociativ: contribuirea la stoparea formelor active de degradare a învelişului de sol pe o suprafaţă 



 

9 

 

de 877 mii ha terenuri arabile până la finele anului 2020, promovarea şi aplicarea măsurilor de 
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe o suprafaţă de 1,7 mil. ha până în anul 2020. 

 

Principalul document strategic naţional, care defineşte cadrul şi viziunea cu privire la acţiunile de 
protecţie a mediului în perioada următoare este Strategia de mediu pentru anii 2014-2023. 
Obiectivul general al Strategiei rezidă în crearea unui sistem eficient de management de mediu, 
care să contribuie la creşterea calităţii factorilor de mediu şi să asigure populaţiei dreptul la un 
mediu natural curat, sănătos şi durabil. Documentul face şi o descriere succintă a situaţiei 
componentelor de mediu din Republica Moldova şi propune un set de acţiuni pentru ameliorarea 
calităţii mediului. Din domeniile abordate de Strategia de mediu 2014-2023 şi de interes pentru 
SGP al GEF EO6, sunt reflectate următoarele:  

 participarea la integrarea principiilor de protecţie a mediului, de dezvoltare durabilă şi 
dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele 
economiei naţionale;  

 sporirea nivelului de cunoştinţe privind protecţia mediului în rândul elevilor, studenţilor şi 
angajaţilor cu cel puţin 50% până în anul 2023 şi asigurarea accesului la informaţia de 
mediu;  

 contribuirea la reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului şi 
îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a poluării mediului;  

 susținerea procesului de creare a sistemului de monitoring integrat şi control al calităţii 
mediului;  

 asigurarea utilizării raţionale, protecţiei şi conservării resurselor naturale a apelor de 
suprafaţă şi îmbunătăţirea calităţii solurilor şi reconstrucţia ecologică a terenurilor 
degradate, afectate de alunecări şi a fâșiilor de protecţie a terenurilor agricole în proporţie 
de 100%;  

 gestionarea durabilă şi protecţia resurselor minerale utile;  

 extinderea suprafeţelor de păduri până la 15% din teritoriul ţării şi a ariilor naturale 
protejate de stat până la 8% din teritoriu, precum şi asigurarea managementului eficient şi 
durabil al ecosistemelor naturale;  

 contribuirea la crearea sistemului de management integrat al calităţii aerului, reducerea 
emisiilor de poluanţi în atmosferă cu 30% până în anul 2023 şi a gazelor cu efect de seră 
cu cel puţin 20% până în anul 2020, comparativ cu scenariul liniei de bază;  

 participarea în crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor 
chimice, care să contribuie la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi 
creşterea cu 20% a ratei de reciclare până în anul 2023. 

 

Toate oportunităţile şi provocările sus-menţionate sunt indicate în documentele strategice 
elaborate de Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani şi sunt planificate spre realizare în mod 
general până în 2020-2023. Proiectele finanţate prin prisma SGP a GEF EO6 se vor alinia la 
atingerea obiectivelor naţionale prevăzute de aceste documente strategice pentru a ameliora 
calitatea mediului din Republica Moldova.  

 

Activitatea a GEF SGP în EO6 va aduce valoare adăugată eforturilor naționale și globale de 
protecţie a mediului. 

 

În vederea realizării cu succes a EO6 va fi creat un mecanism de susţinere bazat pe experienţa 
anterioară a SGP. Acest mecanism presupune că proiectele implementate nu au un scop individual, 
ci unul extins, de a atinge un impact mai durabil, atunci când efectele cumulative și sinergice pot 
să se transforme prin intermediul serviciilor non-grant oferite de SGP în consolidarea instituțională, 
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rețele de cunoștințe, politici și advocacy. SGP va oferi servicii adiționale prin următorul mecanism 
de susţinere: 

 „Consultanți desculți” (Barefoot Consultants) - Asistarea comunităților şi OSC locale 
în elaborarea proiectelor relevante, în special cu acces direct la modalitatea nouă de 
finanţare; 

 „Grassroots Reach” - canal de comunicare folosit pentru promovarea produselor durabile 
nu doar de SGP, dar şi de autorităţi, GEF, alţi donatori, sectorul privat; 

 Crearea și/sau menținerea platformei de dialog şi politici între Guvern şi OSC, bazându-se 
pe încrederea construită și relația comună de lucru între societatea civilă și Guvern în cadrul 
Comitetului Naţional de Coordonare al SGP GEF;  

 extinderea susţinerii egalităţii de gen şi abilităţii femeilor prin promovarea pro-activă a 
proiectelor conduse de femei, integrarea femeilor în toate proiectele relevante, precum şi 
comunicarea, schimbul de experienţă şi advocacy la nivel naţional şi global între femeile-
beneficiare de granturi a SGP. 

 

Pe lângă mecanismele de susţinere la nivel naţional, la nivel global, în cadrul programului „Global 
Reach for Citizen Practice-Based Knowledge program”, GEF SGP va crea următoarele platformele 
de cunoștințe: (a) bibliotecă digitală a inovaţiilor comunitare pentru mediul global, și (b) platforma 
de schimb de experienţă între comunităţi Sud-Sud. 
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2.3. Potențialul de complementare și sinergie a inițiativelor strategice selectate pentru EO6 cu proiectele şi programele de 
anvergură  

 

Table 2. Contribuția SGP la prioritățile naționale / rezultatele corporative ale GEF-6  
 

Inițiativele 

strategice 

ale SGP în 
EO6  

Rezultatele 

corporative GEF-6 

în corepundere cu 
domeniul focal 

Descrierea succintă a nișei programului de țară a SGP2 relevantă 

pentru prioritățile naționale/alte agenții 

Descrierea succintă a complementării 

dintre programul de țară SGP și 

programul strategic al oficiului de țară 
PNUD  

Conservarea 

peisajului 
terestru la 

nivel de 
comunitate  

Menținerea unei 
diversități biologice 
semnificative la 
nivel global și a 
produselor și 
serviciilor 
ecosistemelor pe 
care aceasta le 
oferă societății   

în domeniul silviculturii: 
a) elaborarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova; 

b) elaborarea tehnologiilor de asigurare a adaptabilităţii ecosistemelor 
forestiere la schimbările climatice; 

c) utilizarea genotipurilor locale în ameliorarea ecosistemelor forestiere; 
d) crearea plantaţiilor forestiere pe terenuri degradate, cu promovarea speciilor 

autohtone; 

e) efectuarea lucrărilor de amenajare silvică a terenurilor acoperite cu 
vegetaţie forestieră în scopul prevenirii tăierilor ilegale şi al sporirii 

beneficiilor pădurii; 
f) extinderea suprafeţelor de păduri 

g) extindera suprafeţelor şi consolidarea reţelei de arii protejate şi teritorii la 
nivel de comunitate. 

în domeniul gestionării apelor: 
a) restabilirea fâșiilor riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor 

acvatice; 

b) conservarea resurselor de apă de suprafață; 

în domeniul amenajării teritoriului şi turismului: 
a) participarea la elaborarea planurilor de management pentru ecosisteme şi 

specii de plante şi animale de interes comunitar; 
b) elaborarea ghidului privind organizarea activităţilor culturale, sportive, 

turistice şi de agrement pentru prevenirea acţiunilor care pot afecta starea 

• oferire suportului autorităţilor centrale şi 
locale pentru gestionarea durabilă a mediului 

şi a resurselor naturale, în toate sectoarele; 

• suport pentru o mai bună educaţie de mediu 
şi conştientizare; 

• contribuirea la creşterea economică durabilă 
şi creşterea calităţii vieţii;  

• consolidarea capacităţilor instituţiilor, 

implementarea şi aplicarea capacităţilor la 
nivel central şi local;  

• susţinerea calităţii şi accesul la informaţii, 
participarea efectivă a publicului şi 

schimbarea comportamentului. 

                                                 
2 “Nișa” se referă la rolul sau contribuția pe care programul de țară este cel mai bine echipat să-l joace și cu care alte părți interesate sunt de acord  
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ecosistemelor şi biodiversitatea; 
c) delimitarea zonelor turistice pentru destinații turistice; 

d) amenajarea locațiilor pentru eco-turism (popasuri de scurtă durată, locuri de 

staționare a turiștilor, cazare și alimentare, etc.); 
e) amenajarea și marcarea traseelor eco-turistice; 

f) stimularea parteneriatelor public-private pentru aplicarea unor practici non-
poluante pentru deservirea vizitatorilor în arii protejate. 

Agroecologie 
inovativă 

inteligentă din 

punct de 
vedere al 

climei; 
Conservarea 

peisajului 
terestru la 

nivel de 

comunitate 

Managementul 
sustenabil al 
pământului în 
sisteme de 
producere 
(agricultură, pășuni 
și păduri) 
 

în domeniul agriculturii: 
a) elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind fâșiile de protecţie a 

câmpurilor agricole; 

b) promovarea elementelor de agricultură ecologică şi a practicilor prietenoase 
mediului (agroterase, garduri din nuiele, valuri/fîşii antierozionale etc.); 

c) promovarea bunelor practici agricole; 

d) încurajarea activităţilor de menţinere a fondului genetic autohton de 
animale de prăsilă; 

e) elaborarea ghidurilor pentru fermieri privind bunele practici de conservare şi 
utilizare durabilă a biodiversităţii; 

f) promovarea genotipurilor valoroase de plante în scopul fondării plantaţiilor 
industriale. 

sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole şi a apei: 
a) promovarea şi utilizarea practicilor moderne de gestionare a terenurilor 

agricole şi a apei; 

b) consolidarea terenurilor şi utilizarea de practici moderne de cultivare a 
terenurilor prin rotaţia culturilor agricole şi diversificarea produselor 

agricole; 

c) acces mai bun la infrastructura de irigare şi la echipamente moderne şi 
dezvoltarea serviciilor de irigare. 

sprijinirea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor 
ecologice, inclusiv a biodiversităţii: 
a) furnizarea de tehnologii de producţie ecologică şi produse ecologice; 
b) sprijinirea produselor ecologice pe pieţele naţionale şi internaţionale; 

c) sprijinirea dezvoltării surselor energetice agricole; 

d) împădurirea, în scopul sporirii biodiversităţii, precum şi a reducerii eroziunii 
solului, contribuind, totodată, la conservarea și protecția resurselor de apă. 

sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra 
producţiei agricole: 

• îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice la 
nivel local și regional;  

• dezvoltarea de programe pentru susţinerea 
agriculturii integrate, promovarea unei 

dezvoltări mai echitabile locale şi regionale, 
majorarea oportunităţilor de angajare în 

câmpul muncii decente şi generatoare de 

venit, în special pentru tineri şi grupurile 
sociale vulnerabile cu risc de excluziune;  

• crearea noilor locuri de muncă în turismul 
agricol, ecologic şi cultural şi gestionarea 

durabilă a patrimoniului cultural naţional şi 

local;  
• facilitarea bunelor practici şi standardele 

internaţionale şi europene;  
• promovarea cerinţelor privind siguranţa 

alimentară de-a lungul întregului lanţ 
alimentar;  

• facilitarea accesului producătorilor moldoveni 

pe pieţele de export de mare valoare; 
• conservarea biodiversităţii şi ecosistemelor; 

• pregătirea pentru a răspunde mai bine noilor 
provocări, cum ar fi schimbările climatice şi 

dezastrele naturale şi cele provocate de om;  

• consolidarea capacităţilor la nivel naţional şi 
local pentru a evalua, reduce şi a se adapta la 

schimbările climatice şi riscurile de dezastre;  
• integrarea managementului climatic şi a 

riscurilor dezastrelor în procesele locale, 
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a) sprijinirea instrumentele de gestionare a riscurilor 
b) reducerea expunerii la riscurile climatice şi efectele negative ale calamităţilor 

naturale asupra producţiei agricole şi a competitivităţii agriculturii. 

reducerea riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol: 
a) conservarea cât mai eficientă a apei în sol în timpul iernii, pentru a menţine 

aprovizionarea cu apă pe timp de vară;  
b) acţiuni de combatere a deficitului de apă prognozat;  

c) introducerea de noi soiuri şi hibrizi,  cu rezistenţă mai mare la secetă şi 
căldură; 

d) elaborarea politicilor şi practicilor de sporire a flexibilităţii sistemelor 

agricole. 

naţional: 
a) asigurarea creşterii investiţiilor vizînd eficienţa infrastructurii de irigare, 

tehnologiile acvatice şi îmbunătăţirea gestionării resurselor de apă; 

b) elaborarea planurilor de irigare pe baza unei evaluări atente a impactului 

acestora, a viitoarei disponibilităţi a apei şi a satisfacerii nevoilor de apă, 
ţinînd cont de echilibrul dintre cerere şi ofertă; 

c) crearea unor instrumente de management al riscurilor şi crizelor, pentru a 
face faţă consecinţelor economice produse de evenimente climatice. 

sectoriale şi naţionale de planificare;  
• asigurarea unui nivel adecvat de pregătire şi 

de răspuns în sectoarele vulnerabile, cum ar fi 

produsele alimentare, agricultură şi sănătate;  
• aplicarea monitorizării riscului şi sistemelor de 

avertizare timpurie;  
• acordarea asistenței la creşterea rezistenţei 

comunităţilor vulnerabile la schimbările 
climatice şi la dezastrele naturale.  

 

Conservarea 
peisajului 

terestru la 
nivel de 

comunitate 

Promovarea 
managementului 
colectiv al 
sistemelor acvatice 
transfrontaliere și 
implementarea unui 
spectru larg de 
reforme de politici, 
legale și 
instituționale, 
precum și investiții 
ce contribuie la 
utilizarea și 
menținerea durabilă 
a serviciilor din 
ecosistem  

în domeniul gestionării apelor: 
a) restabilirea fâșiilor riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor 

acvatice; 

b) sprijinirea şi implementarea practicilor de gestionare a terenurilor agricole 
şi a apei: 

c) utilizarea practicilor moderne de gestionare a terenurilor agricole şi a apei; 

d) acces mai bun la infrastructura de irigare şi la echipamente moderne şi 
dezvoltarea serviciilor de irigare; 

e) asigurarea măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă şi a 
diversităţii biologice acvatice;  

f) identificarea măsurilor de protecţie a acestora;  
g) elaborarea a 2 planuri de management al districtelor bazinelor hidrografice; 

h) crearea zonei umede de importanţă internaţională  (Ramsar) „Domneasca” 

în bazinul Prutului de Mijloc; 
i) fondarea Parcului Naţional „Nistrul Inferior”; 

j) gestionarea resurselor de apă, infrastructura de alimentare cu apă şi 
sanitaţie; 
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k) îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin implementarea sistemului 
integrat de management al bazinelor hidrografice; 

l) asigurarea accesului populaţiei la sisteme şi servicii de canalizare și 

epurarea apelor uzate. 

Co-beneficiile 

de acces la 
sistemul 

energetic cu 

emisii reduse 
de carbon  

Susținerea trecerii 
transformaționale 
spre o cale de 
dezvoltare cu un 
nivel redus de emisii 
de carbon și 
rezilientă la 
schimbările 
climatice  

Sectorul energiei electrice: 
a) promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie; 
b) promovarea aparatelor de uz casnic şi a produselor cu impact energetic care 

să corespundă standardelor de eficienţă energetică ale Uniunii Europene. 

Sectorul energiei termice: 
a) promovarea valorificării surselor regenerabile de energie în scop termic; 

b) promovarea reducerii şi optimizării consumului de energie termică la 
consumatorii finali; 

c) diversificarea surselor de energie pentru prepararea apei calde, încălzirea şi 

răcirea încăperilor; 
d) promovarea noilor tehnologii şi echipamente eficiente menite să contribuie 

la reducerea consumului de energie. 

Sectorul transporturilor: 
a) promovarea biocombustibililor ca component de amestec pentru 

combustibilii tradiţionali. 

 Sectorul public: 
a) informarea persoanelor fizice, precum şi mediul de afaceri, referitor la 

bunele practici, costurile şi beneficiile echipamentelor şi utilajelor eficiente, 

surselor de energie regenerabilă etc.; 
b) lansarea unor programe privind îmbunătăţirea iluminatului stradal, 

reabilitarea clădirilor proprietate publică şi de menire socială, construcţia de 

clădiri pasive sau cu un consum energetic redus sau aproape de zero, 
precum şi de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru încălzirea 

obiectelor sociale etc. 

• promovarea modelelor replicabile pentru 

eficienţa energetică şi a resurselor în 
producţie şi consum şi accesul la energie 

curată şi la preţuri accesibile ca bază pentru 

crearea unor pieţe durabile pentru energie 
regenerabilă şi eco-tehnologii; 

• promovarea principiului dezvoltării durabile 
prin dezvoltarea economică verde; 

• suport pentru reducerea consumului global de 

energie şi a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, 

sporirea eficienţei energetice şi ponderea 
energiilor regenerabile;  

• contribuirea la eficienţa majoră în domeniul 
energiei şi al resurselor;  

• adoptarea unor tehnologii nepoluante în 

producţie şi consum;  
• promovarea dezvoltării în domeniul reducerii 

emisiilor și rezistenţei la schimbările climatice; 
• elaborarea cadrului de politici;  

• dezvoltarea capacităţilor pentru investiţii în 

reducerea emisiilor de carbon şi a 
tehnologiilor prietenoase mediului, în 

infrastructură şi alte sectoare;  
• contribuția la producerea şi consumul durabil 

şi crearea de locuri de muncă verzi; 
• extinderea măsurilor de eficienţă energetică, 

în special în sectorul locuinţelor;  

• promovarea utilizării surselor regenerabile de 
energie. 
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Coalițiile de 
management 

a substanțelor 

chimice locale 
și globale 

Majorarea retragerii, 
depozitarea și 
reducerea emisiilor 
de POP, ODS, 
mercur și alte 
substanțe chimice 
de interes global 

a) modificarea şi completarea cadrului normativ privind managementul 
substanţelor chimice prin armonizarea acestuia cu legislaţia şi practicile UE 

şi cele internaţionale, acceptarea noilor amendamente la convenţiile la care 

RM este parte, elaborarea conceptului Registrului substanţelor chimice şi 
acreditarea potenţialului de laborator conform sistemului internaţional de 

bune practici de laborator etc.; 
b) completarea cadrului normativ cu norme specifice din domeniul 

managementului substanţelor chimice; 
c) asigurarea funcţionării unui sistem instituţional integrat de management al 

substanţelor chimice; 

d) dezvoltarea capacităţilor de monitoring; 
e) armonizarea standardelor naţionale cu standardele internaţionale de mediu; 

f) crearea capacităţilor de eliminare a substanţelor chimice, inclusiv a 
deşeurilor, şi de decontaminare a terenurilor şi echipamentului contaminat; 

g) instruirea, informarea şi sensibilizarea publicului privind managementul 

durabil al substanţelor chimice, inclusiv reducerea riscului asociat utilizării 
acestora; 

h) evaluarea la nivel naţional a riscurilor ce ţin de utilizarea unor substanţe 
chimice. 

 

Platforme de 
dialog între 

OSC și 
Guvern  

Consolidarea 
capacități societății 
civile pentru a 
contribui la 
implementarea MEA 
(acorduri 
multilaterale în 
domeniul protecției 
mediului) și a 
cadrului legislativ 
național și local, 
documentelor de 
politici și de 
planificare  

a) consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi 

monitorizarea implementării politicilor publice; 
b) consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi a OSC de a colabora în 

procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice; 
c) îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de 

garantare a transparenţei activităţii, atât a ramurii legislative, cât şi a celei 

executive la toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la consiliile 
raionale, locale şi la primării; 

d) încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea 
societăţii civile; 

e) consolidarea accesului şi participării societăţii civile la implementarea 
politicilor de stat, prin intermediul contractării sociale; 

f) promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile; 

g) promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale 
ale infrastructurii de voluntariat; 

h) promovarea educaţiei civice. 

• îmbunătăţirea calităţii şi accesului la informaţii 

ce vor permite o mai bună monitorizare, 
participare publică şi conştientizare ca un 

vector de schimbare a comportamentului; 
• oferirea de suport Guvernului la consolidarea 

comunicării.  
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Incluziunea 
socială 

(egalitatea de 
gen, tineret) 

Politica de integrare 
a dimensiunii de 
gen a GEF și Planul 
de acțiuni în 
domeniul egalității 
de gen, precum și 
principiile GEF de 
implicare a 
popoarelor 
indigene/băștinașilor  

a) diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dezabilități; 
b) adaptarea programelor educaţionale la necesităţile speciale ale copiilor cu 

dezabilități; 

c) adaptarea infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu dezabilități; 
d) adaptarea trainingurilor la necesitățile tinerilor și a femeilor; 

e) dezvoltarea tinerilor și promovarea egalității de gen. 

• promovarea egalităţii de gen, cu o atenţie 
sporită faţă de grupurile cele mai vulnerabile; 

• extinderea măsurilor de consolidare 

a încrederii în regiunea Transnistreană;  
• îmbunătăţirea calităţii educaţiei, de la 

formarea preșcolară la cea profesională; 
• dezvoltarea cadrelor didactice, educaţie 

îmbunătăţită în baza de TIC, educaţia tehnică 
profesională şi formarea profesională în 

domeniile de inters ale GEF; 

• majorarea oportunităţilor de angajare în 
câmpul muncii decente şi generatoare de 

venit, în special pentru tineri şi grupurile 
sociale vulnerabile cu risc de excluziune. 

Contribuția la 
platformele 

globale de 
management 

a 

cunoștințelor 

Contribuirea la 
eforturile GEF KM  

a) asigurarea relevanţei studiilor pentru viaţă, cetăţenie activă şi succes în 

carieră; 
b) elaborarea programelor şi formarea profesională continuă în sectorul public 

şi privat în problemele de conservare a biodiversităţii; 
c) actualizarea curriculei în învățământul primar şi secundar general în vederea 

introducerii modulelor despre biodiversitate în programele educaţionale de 

ştiinţe ale naturii; 
d) desfăşurarea orelor ecologice şi a olimpiadelor ecologice pe tema 

biodiversităţii; 
e) conştientizarea tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei, în ceea ce 

priveşte riscurile schimbării climei şi măsurile de adaptare 
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3. STRATEGIILE EO6  

 

3.1. Strategii cu caracter transversal de oferire a granturilor în EO6 

 

Domeniul de aplicare al acestui capitol constă în identificarea aspectelor transversale, ce acoperă 
întregul spectru de activități necesare pentru a realiza un proiect de succes. Obiectivul proiectelor 
bazate pe aspectele transversale este acela de a răspunde cerinţelor de capacități necesare, care 
vor spori potenţialul Republicii Moldova de a-și îndeplini obligațiile sale, care reies din Convențiile la 
care este parte, prin crearea de sinergii, în același timp, catalizarea integrării acordurilor 

multilaterale de mediu în politica națională, în management sau cadrul financiar și legislativ. Din 

cadrul EO6 sunt rezervaţi 24% din bugetul programului pentru realizarea strategiilor transversale, 
fiind divizate, după cum urmează: până la 10% pentru activităţi orientate spre dezvoltarea 
capacităților şi managementul cunoştinţelor; până la 7% pentru buna guvernare şi implicarea 
publicului pentru consolidarea dialogului între Guvern şi OSC-uri şi până la 7% pentru activităţile 
dedicate integrării dimensiunii de gen și emanciparea femeilor şi implicarea tinerilor în activităţile 
de mediu. Aspectele transversale propuse sunt următoarele: 

 

Buna guvernare este fundamentală pentru procesul de dezvoltare a Republicii Moldova, și, prin 
urmare în mod inerent este legată de obiectivele SGP în EO6. Buna guvernare are 6 principii: 
participarea și incluziunea, responsabilitatea, transparenţa, receptivitatea, eficacitatea și eficienţa, 
și statul de drept. Aceste principii de bună guvernare pot fi aplicate în egală măsură în cadrul 
programului, la toate nivelele proiectului. 

 

Implicarea publicului. Necesitatea implicării părților interesate, inclusiv diseminarea 
informațiilor, consultarea și participarea părților interesate, este o caracteristică de bază pentru 
realizarea activităților în cadrul SGP a GEF-6. Propunerile de proiecte oferite prin prisma EO6 
trebuie să se concentreze pe următoarele: activităţile de implicare a publicului trebuie să fie  
aplicate la etapa de elaborare a propunerilor de proiect şi puse în aplicare într-un mod flexibil în 
procesul de implementare a proiectului. Metodele şi instrumentele de implicare şi informare a 
publicului trebuie să fie flexibile, ajustate după grupul ţintă şi să răspundă la cerinţele naționale 
și/sau locale și la cerințele proiectelor. Realizarea eficienței activităților de implicare şi informare a 
publicului trebuie să fie bazate pe principiile prevăzute de legislaţia naţională şi Convenţia Aarhus. 

 

Dezvoltarea capacităților şi managementul cunoştinţelor. Inițiativele de proiecte orientate 
spre facilitarea dobândirii, schimbului și utilizării cunoștințelor, deprinderilor, bunelor practici, 
generarea și schimbul de cunoștințe, și facilitarea sintezelor, schimbul și asimilarea cunoștințelor 
din interiorul și din afara parteneriatului GEF. SGP a GEF EO6 este interesat în dezvoltarea și 
distribuirea cunoștințelor cu privire la modul de a cataliza transformările sistemice, în care echipa 
de implementare a proiectului  învață din experiențele relevante recente și trecute din cadrul 
parteneriatului GEF, de a se angaja la nivel local în toate aspectele legate de management al 
cunoștinţelor. 

 

GEF-6 sprijină proiectele care sunt orientate spre atingerea unui impact obţinut într-un termen mai 
lung și proiecte pilot sistemice cu abordări inovatoare de realizare și menţinere a rezultatelor 
privind protecţia mediului. Conducându-ne de ariile prioritare a SGP GEF-6, ele sunt destul de 
specifice şi ample, şi ţinând cont de faptul că doar câteva ONG-uri în ţară sunt cu astfel de profiluri 
în activitate, programul va orienta până la 10% din suma planificată pentru EO6 spre ridicarea 
nivelului de cunoştinţe pe ariile prioritare, pe posibilele măsuri de intervenţie, pe procesul de 
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elaborare a propunerilor de proiecte, pe procesul de implementare a proiectelor. La fel, se simte 
necesitatea în ridicarea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi în rândul sectorului asociativ de mediu în 
vederea elaborării propunerilor de proiect, implementării proiectelor şi raportării rezultatelor 
proiectelor, pe mecanismele de monitorizare, evaluare şi promovare a rezultatelor la nivel local, 
naţional şi global în conformitate cu cerinţele GEF.  

 

Integrarea dimensiunii de gen și emanciparea femeilor. SGP va fi interesat în proiectele 
care sunt bazate pe:  

- referințe încrucișate în generarea eficientă a cunoștințelor de gen și de mediu;  

- facilitarea schimbului de bune practici, abordări și instrumente;  

- stabilirea şi clarificarea mecanismului de responsabilitate și de sistem de egalitate de gen în 
rândul administrării și personalului, echipei de  experţi și beneficiari.  

 

Implicarea tinerilor în activităţile de mediu. Domeniul mediului este un subiect important 
pentru tineri, fiindcă ei sunt factorii de decizie de mâine. Prin intermediul proiectelor SGP, tinerii 
vor fi instruiți pentru a înțelege modul în care schimbările în mediul ambiant îi pot afecta și 
modalitatea în care ei pot fi implicați în luarea deciziilor pe marginea problemelor care pot să-i 
afecteze. Tinerii vor fi implicaţi în activităţile de îmbunătăţire şi menţinere a calitîții mediului în 
comunităţi, dezvoltarea şi implicarea tinerilor în activităţile sectorului asociativ, dezvoltând 
platforme de comunicare şi schimb de opinii. Tinerii vor fi implicaţi în explorarea în profunzime a 
subiectelor extrem de specifice din domeniul mediului şi generarea și implementarea soluțiilor la 
nivelul comunităţii.  

 

3.2. Strategiile de acordare a granturilor în baza peisajului terestru în cadrul EO6 

Pentru identificarea regiunii de implementare a proiectelor susţinute de SGP la EO6, dar şi pentru 
identificarea iniţiativelor prioritare a GEF care vor fi abordate de SGP Moldova la EO6, a fost 
organizat un eveniment public de consultare privind iniţierea procedurii de elaborare a stregiei, 
care a avut loc la Chişinău, pe data de 29.01.2016. Anunţul invitaţiei pentru participare la 
eveniment a fost plasat pe mai multe portaluri web, dar şi distribuit prin reţele de socializare şi 
expediat pe adresele de e-mail la cca 150 de reprezentanţi a OSC, instituţii ştiinţifice, Ministerul 
Mediului, alte părţi interesate. Astfel, la eveniment au participat 54 de persoane, reprezentând în 
mare parte OSC, asociaţii de fermieri, experţi în domeniu, oameni de ştiinţă, reprezentanţi a 
Ministerului Mediului. În cadrul evenimentului au fost prezentate punctele de reper a SGP GEF-6 şi 
au fost solicitate opinii referitor la selectarea regiunii de implementare şi a iniţiativelor prioritare, 
conform cărora vor fi finanţate proiectele SGP în perioada 2016-2018. 

 

Adițional, consultarea on-line a fost organizată și un şir de interviuri individuale cu parteneri de 
dezvoltare şi fonduri naţionale, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi au 
ca obiective de finanţare proiecte relevante protecţiei mediului şi iniţiativelor prioritare a SGP GEF 
EO6. 

 

Pentru identificarea regiunii, au fost consultate rapoarte, strategii naţionale şi internaţionale cu 
referire la starea mediului din Republica Moldova. Utilizând aceste rapoarte, a fost făcută o analiză 
amplă a calităţii mediului din Republica Moldova, conform priorităţilor GEF (ape internaţionale, 
chimicale, biodiversitate, schimbări climatice, sol) şi conform iniţiativelor strategice selectate în 
cadrul consultărilor pentru GEF-6.  

 



 

19 

 

În consecinţă, s-a luat decizia ca arealul de implementare a proiectelor SGP pentru EO6 să fie 
întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea din stânga Nistrului. Respectiv, în cadrul EO6 
a SGP în Moldova vor fi susţinute proiectele care se vor încadra în toate cele 4 iniţiative strategice: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate; 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon; 
 Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale. 

 

La elaborarea proiectelor, OSC trebuie să ţină cont de stipulările prezentei Strategiei, priorităţile 
naţionale reflectate în documentele strategice naţionale, precum şi angajamentele internaţionale 
pe care Republica Moldova şi le-a asumat prin aderarea la Convenţiile menţionate în tabelul 1 a 
prezentei Strategii. 

 

Pentru evaluarea situaţiei de referință au fost consultate strategiile naţionale relevante domeniilor 
prioritare GEF, precum şi diverse rapoarte naţionale şi internaţionale. De asemenea, au fost 
consultaţi experţi din instituţii relevante, precum Agenţia „Apele Moldovei”, Inspectoratul Ecologic 
de Stat, Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului, etc. 

 

Proiectele implementate de OSC în cadrul SGP necesită a fi co-finanţate în proporţie de 50% din 
suma totală a proiectului. Astfel, un plan de mobilizare a resurselor este descris în cadrul 
capitolului 6 a prezentei Strategii, precum şi în Anexa 2. Oportunităţile sugerate de co-finanţare 
rămân a fi la discreţia OSC, care sunt încurajate să caute şi alte modalităţi de atragere a resurselor 
pentru a întruni această condiţie. 

 

3.3. Strategii Grant-maker+ 

 

3.3.1. Platforma de dialog OSC-Guvern  

 

Modificările permanente ce apar în mediu, generând în consecinţă noi nevoi sociale sau agravarea 
celor existente deja, impun o continuă evaluare şi reorientare a activităţilor principalilor actori a 
comunităţii către priorităţile momentului. Organizaţiile neguvernamentale reprezintă un 
"barometru" al comunităţii. Dinamicitatea lor este relevantă în ceea ce priveşte capacitatea 
comunităţii de a reacţiona rapid la propriile sale nevoi, catalizând resurse de care administraţia 
publică nu dispune. În acelaşi timp, analiza direcţiilor de acţiune ale organizaţiilor ar putea da 
administraţiei publice semnale relevante privitoare la problemele pe care în viitorul apropiat va 
trebui să le abordeze. OSC pot juca un rol fundamental în identificarea unor probleme ce ar putea 
fi trecute cu vederea de către autorităţile publice, iar prin utilizarea resurselor umane proprii, a 
datelor locale şi a capacităţii lor organizatorice, ele  pot monitoriza activitatea agenţiilor publice şi 
le pot sprijini în realizarea obiectivelor lor. Căile prin care sectorul neguvernamental poate influenţa 
dezvoltarea comunităţii sunt:3 

 încurajând instituţiile publice să adopte soluţii elaborate şi folosite cu succes în cadrul 
sectorului; 

 educând şi sensibilizând publicul în privinţa drepturilor prevăzute de cadrul 
legislativ; 

                                                 
3 Cartea alba la Forumul Naţional ONG, 1998: “Organizaţiile neguvernamentale şi conceptul de parteneriat” de 

Mihai Liseţchi, Ion Olteanu 
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 participând la adaptarea programelor guvernamentale la nevoile publice, exprimând punctul 
de vedere al opiniei publice şi punând în valoare experienţele locale; 

 colaborând cu instituţiile publice; 
 influenţând politicile de dezvoltare locală a instituţiilor naţionale şi internaţionale; 
 ajutând administraţia publică şi finanţatorii să elaboreze o strategie de dezvoltare mai 

eficientă, prin întărirea instituţiilor, creşterea calificării profesionale a personalului, instruirea 
acestuia şi întărirea capacităţii sale manageriale. 

 

Reieşind din specificul programului SGP se recomandă cooperarea cu autorităţile centrale de 
ramură din sectoarele cheie, incluse în domeniile prioritizate, cum ar fi: Ministerul Mediului şi 
structurile subordonate (Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția  ”Moldsilva”,  Inspectoratul Ecologic de 
Stat, Serviciul Hirdometeolorologic de Stat, etc.), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
cu Agențiile subordonate de Dezvoltare Regională (ADR Nord, ADR Centru și ADR Sud), Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei și instituțiile subordonate: Agenția pentru 
Eficienţă Energetică, Agenția Turismului. În aceste ministere există persoane care sunt 
împuternicite să menţină relaţiile cu sectorul asociativ, care pot fi un prim punct de comunicare. De 
asemenea, se recomandă implicarea oficiilor tematice din cadrul Ministerului Mediului (Oficiul 
Prevenirea Poluării Mediului, Oficiul Schimbarea Climei, Oficiul Biodiversitate, Oficiul POPs, etc). 
Pentru consolidarea dialogului dintre Guvern și societatea civilă, ar putea fi utilizate instrumentele 
deja existente, precum Consiliul Național al ONG-urilor, Consiliul Național de Participare, Consiliul 
Național al ONG-urilor de Mediu, Consiliile Regionale de Dezvoltare ale Agențiilor pentru Dezvoltare 
Regională Nord, Centru și Sud, Consiliile sectoriale a Asistenței Externe a Ministerului Dezvoltării 
Regionale și a Construcțiilor și a Ministerului Mediului. 

 

În același timp, CN și CNC vor promova dialogul cu autoritățile publice centrale și locale abordînd și 
oferind lobby și advocacy în domeniul inițiativelor strategice ale GEF SGP pentru EO6. Asistentul de 
Program al SGP trimestrial va acumula foile de pontaj ce vor reflecta activitățile grant-maker+ 
realizate. 

 

3.3.2. Influenţa politicilor  

 

Politică publică este o reţea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor şi 
a resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii specifice şi pe domenii specifice. Toate 
documentle de politici sunt elaborate într-o dependenţă şi ierarhie. În domeniul mediului, 
documentele de politici sunt sunt bazate pe Strategia Naţională de Mediu, toate celelalte care ţin 
de domeniul mediului şi sunt relevante SGP pentru EO6 sunt analizate în pct 2.2. şi 2.3 al 
Strategiei date. 

 

Documentele de politici trebuie să se ia în consideraţie în procesul de elaborare a propunerilor de 
proiect, cu indicarea exacta a obiectivelor, măsurilor la care se tinde să se contribuie. La fel, 
trebuie să fie luate în consideraţie şi documentele de politici relevante de nivel regional, raional sau 
local. 

 

Documentele de politici vor fi luate în consideraţie şi în procesul de evaluare a propunerilor, 
experţii vor ţine cont dacă măsurile identificate, metodologia sau abordarea propusă de aplicant 
este relavantă prevederilor/obiectivelor prestabilite de documentele de politici aprobate. 

 

3.3.3. Promovarea incluziunii sociale  
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În prezent în Republica Moldova mai mulţi oameni se simt excluşi social din diferite considerente, 
cum ar fi: sărăcia, nivelul jos de educaţie, etnie sau opinii/viziuni personale. GEF SGP recomandă și 
prioritizează proiectele care vizează sau promovează implicarea grupurilor social excluse. Se 
recomandă includerea următoarelor acțiuni în proiectele SGP pentru a reduce barierele pentru 
incluziunea socială:  

- promovarea incluziunii sociale, a coeziunii sociale, promovarea egalității între femei și 
bărbați;  

- asigurarea egalității de șanse pentru toți;  

- asigurarea accesului tuturor la drepturi și servicii, care sunt necesare pentru o participare 
adevărată în societate;  

- prevenirea excluziunii sociale, eliminarea tuturor formelor de discriminare;  

- recunoaşterea demnităţii și respectul pentru fiecare individ. 

 

3.3.4. Planul de management al cunoştinelor  

 

Pentru a asigura o sinergie în implememtarea EO6 a GEF SGP, Coordonatorul Național, Asistentul 
de Program și CNC vor asista ONG-urile în elaborarea propunerilor și implementarea proiectelor, 
prin dezvoltarea capacităților ONG-urilor, prin organizarea atelierelor de lucru, consultările 
persoană la persoană, elaborarea instricțiunilor și ghidurilor. Echipa de țară a programului va 
informa regulat rețeaua de ONG-uri despre evenimentele planificate, și va disemina materialele de 
informarea și promovare realizate în cadrul proiectelor finanțate. În același timp CNC va fi implicat 
activ în implementarea EO6 al GEF SGP, prin oferirea consultațiilor, deseminarea cunoștințelor și 
experienței. CNC va asigura conținutul tehnic al propunerilor de proiecte, va oferi ghidare 
strategică în managementul cunoștințelor, astfel încît proiectele ar putea fi extinse la nivel 
regional, sau replicate la nivel național.    

 

Proiectele SGP și activitățile furnizează părților interesate la nivel național, o enormă oportunitate 
de învățare și de gestionare a cunoștințelor în raport cu prioritățile tematice. Propunerile de 
proiecte vor include planul de învățare și de gestionare a cunoștințelor, cu metodele, instrumente 
și abordările, care urmează să fie adoptate pentru a promova învățarea și pentru a acumula și 
împărtăși cunoștințe. Acesta va necesita stabilirea unui plan de monitorizare a activităților 
proiectului.   

 

Procesul de QE / QA pentru toate propunerile de proiect se va concentra în mod explicit pe agenda 
de învățare și de gestionare a cunoștințelor propuse în cadrul proiectului. Chestionarele vor revizui 
dacă rezultatele învățării, gestionarea cunoștințelor și activitățile conexe au fost identificate în mod 
clar, dacă resursele au fost puse la dispoziție și dacă mecanismele au fost definite în mod explicit 
pentru învățare și pentru schimbul de cunoștințe și diseminarea acestora în timpul punerii în 
aplicare și la finalizarea proiectului.   

 

Acolo unde este posibil, finanțarea proiectelor sprijină evenimente de învățare și schimb de 
cunoștințe. Raportul de finalizare al proiectului include o evaluare a rezultatelor învățării și a 
cunoștințelor generate și partajate. Raportul indica, de asemenea, modul în care cunoștințele au 
fost sau vor fi diseminate în cadrul proiectelor, inclusiv şi după finisarea acetora. Acumularea 
cunoștințelor, schimbul și diseminarea rezultatelor SGP poate fi susținută prin utilizarea diverselor 
instrumente. Existența paginii web, forumurilor tematice on-line, bibliotecilor, etc., joacă un rol-
cheie în promovarea informațiilor, schimbului de cunoștințe, a comunicării între colegi. 
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3.3.5. Strategia de comunicare  

 

În EO6, SGP se va focusa pe vizibilitatea proiectelor pentru a îmbunătăți transparența, 
comunicarea externă, comunicarea cu OSC-uri și relațiile internaționale. Pentru a asigura procesul 
coerent în comunicare dintre SGP, beneficiarii de granturi și public, responsabilitățile sunt divizate 
între CN, AP, CNC și beneficiarii de grant. 

 

GEF SGP va continua să practice organizarea ședințelor directe, atelierelor de lucru pentru 
potențialii parteneri ai ONG-urilor. În cadrul evenimentelor ONG-urile vor fi învățate cu să 
pregătească propuneri de proiecte, vor pune întrebări referitoare la implementarea și 
managementul proiectelor, managementul financiar al acestora. După aceste evenimente ONG-
urile vor avea o viziune mai clară despre cine, cînd și cum se vor realiza activitățile și se vor atinge 
rezultatele.  

 

Beneficiarii de granturi sunt responsabili să menţină relaţiile cu mass media pe domeniul său de 
activitate şi pe procesul de implementare a proiectelor, prin realizarea de articole, publicații, ediții 
periodice, video-spoturilor și a fișelor informative privind rezultatele și impactul obținut la nivel de 
proiect; să disemineze istoriile de succes, lecțiile învățate în cadrul proiectelor finanțate de SGP, 
publicațiile realizate respectând regulile de vizibilitate ale SGP; organizarea și participarea la tîrguri 
de informare, expoziții, concursuri locale, regionale și internaționale pentru promovarea 
rezultatelor atinse şi a imaginii programului, diseminarea materialelor informative şi  promoţionale. 
Rapoartele privind implementarea activităților și rezultatele obținute de fiecare beneficiar de grant 
vor fi diseminate continuu și publicate ca un instrument de promovare a contribuției SGP la 
prioritățile naționale, Programelor GEF și a strategiilor PNUD-lui. 
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4. CADRUL REZULTATELOR SCONTATE  

Table 3. Concordanţa cu componentele programului global SGP EO6 
 

Componentele 
proiectului EO6  

Țintele Strategiei  Activități Indicatori Mijloace de verificare 

Componenta 1:  

1.1 Conservarea 
peisajului terestru 
la nivel de 
comunitate:  

Diversitatea 

biologică  

1.1.1. Conservarea regiunilor de valoare 

înaltă, cu abordarea multi-focală ce 
unește probeleme ecologice, 

conservarea biodiversității cu 
dezvoltarea durabilă și aspectele 

sociale.  

1.1.2. Promovarea tehnicilor de 
conservare a speciilor pe cale de 

dispariție și a celor amenințate în 
cadrul habitatelor lor. 

 
Protecția celor mai amenințate specii 
 
Promovarea transferului managementului 
ariilor protejate la comunități/ONG-uri 
 
Conservarea biodiversității și a utilizarea 
durabilă în regiuni prin inițiativele și 
acțiunile comunităților 

Aprox.3 proiecte  Cel puţin un draft document legal sau 

un darft al politicii publice, unde 
prevederile privind conservarea 

biodiversităţii sunt integrate sau cel 
puțin un plan de management al 

bazinelor de apă elaborat; 

 
Cel puțin 1 traseu turistic marcat sau o 

locație turistică amenajată; 
 

Cel puţin 20 ha de fâşii de protecție 
create; 

 

Cel puţin 5 ha de plantaţii silvice 
create; 

 
Cel puţin 10 ha de fîşii restabilite 

(planificate la nivel national); 

 
Cel puţin 1 specie locală promovată şi 

material reproductiv creat; 
 

Cel puţin 3 ateliere de instruire 

organizate, 75 de persoane instruite 
(50% Femei-50% Bărbați), materiale 

promoţionale elaborate; 
 

Cel puțin 2 evenimente de informare 
organizate; 

 

 Raportarea individuală a 

proiectului din partea 

echipei de țară a SGP  
 Variabile de comparație 

în evaluarea situației de 

bază (folosirea 
modelelor conceptuale 

și a datelor partenerilor, 

după caz) 
 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 

 Revizuirea Strategiei 

SGP (contribuțiile CNC) 
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Componenta 2:  

Agroecologie 
inovativă 
inteligentă din 
punct de vedere al 
climei:    

2.1.1. Demonstrarea, dezvoltarea și 

transferul practicilor și cunoștințelor agro-
ecologice 

 

Protecția celor mai amenințate specii 
 
Dezvoltarea și adoptarea celor mai bune 
practici agro-ecologice 
 

2.1.2. Abordări noi în adoptarea agriculturii 
la schimbările climatice 

 
Managementul integrat al dăunătorilor și 
reducerea/eliminarea utilizării fertilizanților 
 
Sistele de management integrat al 
nutrienților și reducerea/eliminarea utilizării 
fertilizanților 
 
Programarea irigării optimizate la nivel de 
fermă și conservarea apei în sol 
îmbunătățită 

Aprox.4 proiecte Cel puţin 2 practici ce prevăd măsuri 

de reducere a emisiilor de CO2 
realizate 

 

Cel puțin 2 fermieri ce practică 
producerea multiculturilor; 

 
Bunele practici agricole adaptate la 

schimbările climatice, implementate pe 

5 ha sau cel puțin 5 ha cu practici de 
management durabil al terenurilor 

agricole 
 

Cel puțin 2 ghiduri în domeniu 
elaborate și publicate; 

 

Cel puţin 2 ore ecologice organizate; 
 

Cel puțin 1 program de instruire 
continuă elaborat;  

 

Cel puțin 60 de gospodării informate 
despre bunele practici agricole 

adoptate la schimbări climate; 
 

 Raportarea individuală a 

proiectului din partea 

echipei de țară a SGP 
 Indicatorii de adaptare 

socio-ecologică pentru 

peisajele terestre de 

producere (SETP) 
 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 

 Revizuirea Strategiei 

SGP  (contribuțiile CNC) 

Componenta 3:  

Co-beneficiile de 
acces la sistemul 
energetic cu emisii 
reduse de carbon:  

3.1.1 Asigurarea accesului la diferite forme 

de energie, prin modele ce evidențiază 
aspectele de mediu. 

 
Dezvoltarea capacităților ce vor permite 
comunității să dezvolte și să utilizeze 
tehnologii inovative 
 
Dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor noi 
pentru generarea și păstrarea energiilor cu 
emisii reduse de carbon 
 
Promovarea adoptării energiei 

Aprox.3 proiecte Cel puțin 2 inovații a soluțiilor adaptate 

la nivel local, demonstrate  și 
documentate  

 
Cel puțin 20 gospodării cu acces la 

energie electrică sau termică din surse 

regenerabile;    
 

Cel puțin 10 ha de plantații energetice 
viabile create. 

 

Cel puțin 1 proiect ce utilizează 
biomasa pentru a produce energie este 

 RAM, rapoarte de țară  

 RAM, baza de date 

globală, rapoarte de 

țară 
 Studii de țară 

specializate 

 Revizuirea Strategiei 

SGP (contribuțiile CNC) 
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regenerabile, focusarea pe accesul la 
energie de calitate cu emisii reduse de 
carbon (inclusiv utilizarea energiei solare, 
biomasei, bioenergieie, biogazului, stațiilor 
mici de hidrologice, energiei geotermale, 
etc.) 
 

implementat 

 

Componenta 4:  
Coalițiile de 
management a 
substanțelor 
chimice locale și 
globale: 

4.1. Managementul 

chemicalelor 

4.1.1. Instrumente, abordări și 
pilotări/testări inovatice a practicilor de 
scară mică pentru managementul 
chemicalelor 
 
Deșeuri de geneză electronică domestice 

non-toxice - selectarea, colectarea, 
reciclare,  
abordarea inovativă pentru parteneriatele 
dintre ONG-uril și sectorul de busines. 
 
Dezvoltarea și stabilirea sistemelor și 
abordărilor inovative bazate pe 
comunitate pentru reducerea, colectarea, 
selectarea și reciclarea a potențialilor 
poluatori ai solului, apei și aerului, cu 
accentul pe eliminarea utilizării și 
reducerea Poluatorilor Organici Persistenți 
(POPs-uri). 
 
Managementul chemicalelor și a 
deșeurilor organice și sisteme pentru 
conservarea ariilor agricole. 
 

Aprox.3 proiecte Cel puţin 60 gospodării  instruite  
privind managementul adecvat al 

substanțelor chimice; 
 

Cel puțin 60 de gospodării instruite în 
managementul integrat al 

dăunătorilor; 

 
Cel 60 de gospodării colectează 

separat e-deșeuri domestice non-
toxice; 

 

Sistem de management al deșeurilor 
este îmbunătățit cu colectarea a e-

deșeurilor pentru o populație de cel 
puțin 2000 de locuitori; 

 
Cel puțin o rețea la nivel național 

consolidată în domeniul 

managementului sigur al substanțelor 
chimice 

 Raportarea individuală a 

proiectului din partea 
echipei de țară a SGP  

 Parteneriatul strategic 

cu partenerii de țară 
IPEN  

 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 
 Revizuirea Strategiei 

SGP  

 

Componenta 5:  
Platforme de dialog 
de planificare și 
politici OSC-Guvern 
(Grant-maker+): 

5.1. SGP susține 
stabilirea 

5.1.1. Platformele de dialog dintre ONG-uri 
și Guvern și împuternicirea vocii ONG-urilor 

 

Consolidarea capacităților tehnice și umane 
ale ONG-urilor pentru controlul de mediu, 
impactul asupra activității structurile de 
mediu locale și naționale și influența 

Prioritatea EO6 la nivel 
global  

Prioritatea cu caracter 
transversal pentru SPT 
la nivel național 

Toate 4 componente ale 

Cel puţin 20 de proiecte au contribuit 
la dezvoltarea şi menţinerea dialogului; 

 

Cel puţin 4 platforme tematice de 
comunicare şi dialog consolidate; 

 
Rețeaua ONG-urilor de mediu extinsă: 

 Raportarea individuală a 

proiectului din partea 
echipelor de țară a PGM 

 Baza de date globală a 

PGM  
 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 
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“Platformelor de 

dialog pentru 
politici și planificare 

dintre ONG-uri și 

Guvern” 

 

politicilor de planificare PGM a EO6 

Aprox. 2 proiecte 

5 ONG-uri din domeniile conexe a 

mediului colaborează cu membrii 
rețelei ONG-urilor de mediu  

 Revizuirea Strategiei 

SGP  

 

Componenta 6:  

Promovarea 
incluziunii sociale 
(Grantori+):  

6.1.1. Transpunerea cunoștințelor pentru 

accebilitatea grupurilor social excluse 
 

Informarea tineretului și a copiilor și 
schimbul de cunoștințe 
 
Promovarea egalității de gen 
 
Promovarea incluziunii grupurilor social 
vulnerabile 

Prioritatea EO6 la nivel 
global  
 
Prioritatea cu caracter 
transversal pentru SPT 
la nivel național 
 
Toate 4 componente ale 
PGM a EO6 
 
Aprox.2 proiecte 
 

Cel puţin 20 de proiecte abordează 

incluziunea socială; 
 

Toate proiectele asigură egalitatea de 
gen; 

 
Cel puţin 5 proiecte includ activități cu 

implicarea directă a tinerilor şi copiilor;  

 
Cel puţin 2 proiecte includ activități de 

incluziune a grupurilor social 
vulnerabile.  

 Raportarea individuală a 

proiectului din partea 

echipelor de țară a PGM 
 Baza de date globală a 

PGM 

 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 
 Revizuirea Strategiei 

SGP 

 

Componenta 7:  
Acoperirea globală 
a programului de 
cunoștințe bazate 
pe practica 
cetățenilor (Grant-
maker+):  

7.1.1. Promovarea schimbului de 
cunoștințe, diseminare a lecțiilor învățate 

prin intermediul bibliotecii digitale globale 

Prioritatea EO6 la nivel 
global  

Echipele de țară ale SGP 
(contribuțiile privind 
baza de date globală a 
CM și AP)  

Toate 4 componente ale 
SGP în EO6 

Toate publicațiile vor fi încărcate în 
biblioteca digitală globală 

data.communitiesconnect.net 

 Baza de date globală a 

PGM 
 Raportul anual de 

monitorizare (RAM) 

 Revizuirea Strategiei 

SGP  
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5. PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Monitorizarea și Evaluarea (M&E) permanentă reprezintă componenta de bază a programului SGP 
și are drept scop măsurarea progresului și realizărilor obținute la nivel de țară. În cadrul 
programului, M&E va fi realizată la etapele de planificare, implementare și finalizare. M&E va 
identifica dificultățile de implementare și va ajuta la identificarea și evaluarea atingerii obiectivelor 
propuse. Activitățile de M&E sunt reprezentate prin diferite tipuri de rapoarte care ajută programul 
la menținerea responsabilității, durabilității, permite replicarea și oferă oportunitatea pentru 
identificarea și comunicarea lecțiilor învățate. 

 

Monitorizarea se axează pe urmărirea progresului activităților proiectului și atingerea rezultatelor 
planificate. Acest lucru permite ținerea sub evidență a activităților de proiect, pentru a determina 
dacă obiectivele proiectului sunt îndeplinite, precum și pentru a face modificările necesare pentru a 
îmbunătăți performanța proiectului. Evaluarea se referă la o activitate periodică menită să evalueze 
relevanța, performanța, efectele și impactul unui proiect vis-a-vis de obiectivele enunțate. 

 

Una dintre principiile programului SGP este implicarea intensă a părților interesate în procesul de 
evaluare și auto-monitorizare. Implicarea beneficiarilor proiectului în procesul de M&E va promova 
înțelegerea reciprocă cu privire la abordarea proiectului, precum și va permite consolidarea 
capacităților și aplicarea lecțiilor învățate din proiect și experiența obținută în cadrul programului. 

 

GEF SGP Moldova a stabilit sistem de monitorizare și evaluare la nivel de proiect și de țară: 

1. La nivel de program – Monitorizarea și Evaluarea a programului național și a portofoliului 
de proiecte la nivel de țară. 

2. La nivel de proiect - Monitorizarea și Evaluarea în timpul elaborării propunerii de proiect, 
implementării și după finalizarea proiectului. 

 

La nivel de proiect, M&E constă în: diferite tipuri de rapoarte pentru a duce evidența progresului 
proiectului, responsabilității și impactului; comunicarea și antrenarea regulată a ONG-urilor pe 
durata întregului proces de dezvoltare, implemetare a proiectului și la finele acestuia; și vizitele în 
teritoriu la proiecte și verificările la fața locului. 

 

În perioada de pregătire a propunerii de proiect, GEF SGP va solicita ca beneficiarii de granturi să 
seteze indicatori realistici ca parte a propunerilor de proiecte planuri de activitate a proiectelor, în 
baza cărora succesul proiectului va fi măsurat. GEF SGP recomandă stabilirea unui (maximum doi) 
indicatori pentru fiecare domeniu tematic. În perioada de implementare a proiectului, vizitele în 
teritoriu, ședințele cu beneficiarii de granturi și părțile interesate relevante sunt realizate de CN 
pentru a observa implementarea proiectului și pentru confirmarea informației descrise în rapoartele 
de progress a proiectului. Vizita de monitorizare finală este realizată la recepționarea raportului 
final al proiectului. Fiecare vizită este documentată prin Fișa de Monitorizare, ce este împărtășită 
cu beneficiarul de grant, care indică obiectivul vizitei, observațiile, recomandările și acțiunile ce se 
vor realiza. Beneficiarii de grant sunt responsabile pentru a livra regulat Rapoartele narative și 
financiare, intermediare și finale, Raportul de monitorizare. Raportul de audit realizat de un 
consultant independent sau companie este recomandabil pentru fiecare proiect. După 
concluzionarea proiectului, se vor realiza vizitele de monitorizare și rapoartele finale. 

 

OSC poartă răsponspundere fundamentală pentru atingerea rezultatelor proiectului. În procesul de 
elaborare a propunerilor de proiect OSC implică şi grupurile ţintă şi partenerii, ceea ce duce şi la 
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condiţia de implicare a acestora în procesul de monitorizare şi evaluare. Opiniile şi viziunile 
acestora trebuie să fie reflectate în rapoartele de M&E. CN şi membrii CNC implicaţi în M&E au 
dreptul să discute, intervievieze partenerii şi beneficiarii proiectelor. 

 

La nivel de programe, informațiile și indicatorii obținuți la nivel de monitorizare și evaluare a 
proiectelor sunt regulat acumulați, sistematizați și înregistrați în baza de gate globală a GEF SGP și 
sumarizați în Raportul Anual de Țară (RAȚ). Rezultatele programului privind M&E sunt folosiți 
pentru a duce evidența progresului și contribuția Programului pentru atingerea rezultatelor 
Strategiei Programului de Țară și să se ia măsuri necesare de adaptare în caz de necesitate. 

 

Table 4. Planul M&E la nivel de program de țară  
 
Activitatea 

de M&E  

Scopul  Părțile 

responsabile 

Sursa bugetară  Perioada de timp 

Elaborarea 

Strategiei 
programului 

de țară  

Cadrul pentru 

identificarea 
proiectelor la nivel de 

comunitate  

CN, CNC, 

părțile 
interesate din 

țară, 
beneficiarii de 

granturi 

Acoperit de grantul 

pregătitor  

La începutul etapei 

operaționale  

Revizuirea 
anuală a 

Strategiei 
programului 

de țară 

Învățare; 
managementul adaptiv 

CN, CNC, 
CPMT 

Acoperit de 
cheltuielile 

operaționale ale 
programului de țară  

Revizuirile vor fi 
desfășurate anual4 

pentru a asigura că SPT 
este în pas cu planul în 

realizarea țintelor și 

rezultatelor sale și 
pentru a lua decizii 

referitor la orice 
necesități legate de 

revizuire sau 
managementul adaptiv  

Ședințele 

CNC pentru 
revizuirea 

continuă și 

analiza 
rezultatelor 

proiectului  

Evaluarea eficacității 

proiectelor, 
portofoliilor, 

abordărilor; învățare; 

managementul adaptiv 

CN, CNC, 

PNUD  

Acoperit din 

cheltuielile 
operaționale ale 

programului de țară 

Minimum de două ori pe 

an, o dată dedicat pentru 
M&E și managementul 

adaptiv la sfârșitul anului 

de grant   

Raportul 

anual de 

țară (RAT)5  

Permite raportarea 

eficientă pentru CNC 

CN prezentată 

CNC 

Acoperit din 

cheltuielile 

operaționale ale 
programului de țară 

O dată pe an în luna 

iunie 

Raportul 

anual de 
monitorizare 

(RAM)6 
Studiu 

(bazat pe 

RAT) 

Permite raportarea 

eficientă pentru CPMT 
și GEF; prezentarea 

rezultatelor 
donatorului  

CN prezintă 

CPMT 

Acoperit de 

cheltuielile 
operaționale ale 

programului de țară 

O dată pe an în luna iulie 

                                                 
4 SPT este un document activ și trebuie să fie revizuit și actualizat când se cere de CNC, în bază periodică, ca parte a revizuirii anuale 

strategice.   
5 Strategia SGP va fi revizuită în consultare cu membrii CNC, punctele focale naționale ale Convenției de la Rio și cerințele de raportare 
asociate. Raportul anual de țară se va prezenta în cadrul unei ședințe dedicate a CNC în luna iunie a fiecărui an pentru a revizui 
progresul și rezultatele și a lua decizii cu privire la măsurile adaptive și țintele cheie pentru anul următor.    
6 Studiul RAM va fi realizat în baza informațiilor prezentate de către țară în Raportul anual de țară (RAT) cu includerea câtorva întrebări 
adiționale. Acesta va permite agregarea contribuțiilor de țară de către CPMT pentru raportarea globală.  
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Revizuirea 

portofoliului 
strategic de 

țară  

Învățare; 

managementul adaptiv 
pentru dezvoltarea 

strategică a 

programului de țară  

CNC Acoperit din 

cheltuielile 
operaționale ale 

programului de țară 

O dată pe parcursul 

etapei operaționale  

 

6. PLANUL DE MOBILIZARE A RESURSELOR 

 

Programul de Granturi Mici a GEF solicită co-finanţarea proiectelor respectând formula de 1:1, 
adică pentru fiecare dolar cheltuit din fordurile GEF, trebuie să fie atras un dolar din alte surse. În 
acelaşi timp, se admite ca până la 50% din co-finanţare să fie în natură, iar cel puţin 50% trebuie 
să aibă acoperire monetară. 

 

Conform sondajelor efectuate, co-finanţarea monetară, pe care trebuie să o demonstreze 
organizaţiile societăţii civile, rămâne a fi cea mai mare provocare din cadrul SGP a GEF. 
Oportunităţi de co-finanţare a proiectelor, care vor fi susținute de SGP al GEF în EO6, au fost 
identificate în cadru programelor de finanţare a Agenției Austriace pentru Dezvoltare, Agenției 
Elvețiane pentru Cooperare și Dezvoltare, Delegației UE în Moldova, Ambasadei Slovaciei în 
Moldova, Ambasadei Poloniei în Moldova, Ambasadei SUA la Chișinău, Ambasadei României în 
Moldova, Ambasadei Suediei în Moldova, Fundației Est-Europeane, Fondului Ecologic Național 
(FEN), Fondului pentru Eficiență Energetică (FEE), Fondului de Investiții Sociale din Moldova 
(FISM). Acestea pot fi găsite în Anexa 2 la Strategie. 

 

Fondurile pot fi accesate conform apelurilor de proiecte anunaţe periodic de către partenerii de 
dezvoltare. În acest caz, OSC trebuie să urmărească ca proiectele finanţate de SGP şi alţi donatori 
să fie implementate în aceeaşi perioadă pentru a fi considerate drept co-finanţare de către SGP. 

 

Cu proiectele finanţate în cadrul SGP, OSC pot aduce plus valoare proiectelor de anvergură, 
implementate de PNUD Moldova sau alţi donatori activi în Moldova, prin activităţi complementare 
care implică mobilizarea comunităţilor, implicarea tinerilor, etc. Totodată, proiectele implementate 
de OSC, cu susţinerea SGP, pot contribui la atingerea unui rezultat mai mare, formând parteneriate 
cu organizaţiile societăţii civile sau autorităţile publice locale, care implementează în aceeaşi 
perioadă de timp proiecte finanţate de alţi donatori şi sunt relevante iniţiativelor strategice ale SGP 
pentru EO6. Astfel de proiecte pot fi realizate cu susţinerea financiară a Fondului de Investiţii 
Sociale din Moldova, Fondului pentru Eficienţă Energetică, IFAD. În acest sens, CN, înainte de 
lansarea apelurilor de proiecte SGP, va solicita de la aceste instituţii, lista proiectelor în curs de 
implementare şi datele de contact ale organizaţiilor implementatoare, şi va informa OSC despre 
oportunitatea formării parteneriatelor cu organizaţiile/autorităţile respective şi modalitatea de 
justificare a co-finanţării în cadrul unui astfel de parteneriat. În cazul unor astfel de parteneriate 
este important de reţinut că, pentru justificarea co-finanţării monetare trebuie demonstrat, la 
raportarea în cadrul SGP, fluxul de mijloace băneşti care au fost cheltuite pentru proiect, în 
perioada de implementare a proiectului SGP, inclusiv pe conturile partenerului. Dacă acest lucru nu 
este posibil de demonstrat, însă partenerul acordă o declaraţie de co-finanţare cu specificarea 
aportului său, atunci această modalitate de co-finanţare este considerată a fi în natură. 

 

Alte modalităţi de co-finanţare a proiectelor în cadrul SGP pot fi accesate din donaţii de la persoane 
fizice, agenţi economici şi contribuţii ale autorităţilor publice locale. SGP încurajează atragerea co-
finanţării din aceste surse, în mod special din partea agenţilor economici, inclusiv cofinanţarea în 
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natură prin oferirea spaţiilor pentru oficii sau săli de şedinţă, utilizarea echipamentelor, materiale, 
muncă de voluntariat, etc. 

 

SGP va finanţa câteva proiecte de dezvoltare a capacităţilor, în cadrul cărora se vor organiza 
sesiuni de instruire a OSC referitor la modul de aplicare şi implementare a proiectelor din cadrul 
SGP în EO6, elaborarea proiectelor conform iniţiativelor strategice GEF. 

 

7. PLANUL DE MANAGEMENT A RISCURILOR  

Durabilitatea socială și de mediu sunt fundamentale pentru atingerea rezultatelor de dezvoltare și 
trebuie să fie integrate în mod sistematic în ciclul programelor PNUD și ciclul de management de 
proiect. Astfel, la elaborarea riscurilor, care se pot manifesta în ciclul Programului de Granturi Mici 
a GEF-6, implementat de PNUD Moldova, precum şi la formularea măsurilor de atenuare a 
potenţialelor riscuri, s-a ţinut cont de Standardele Sociale şi de Mediu a PNUD. Simultan, s-a ţinut 
cont şi de situaţia politică şi financiară din ţară, precum şi de experienţele anterioare de 
implementare a SGP şi a altor proiecte/programe susţinute de donatori internaţionali şi naţionali. 

 
Table 5. Descrierea riscurilor identificate pentru EO6 
 

Descrieți riscul identificat  

Gradul riscului / 
Probabilitatea 

riscului (scăzut, 
mediu, înalt) 

Măsura de atenuare a riscului prevăzută  

Riscul de nevalorificare şi 
distrugere în timp a 
rezultatelor realizate pe 
terenurile/clădirile publice 
în cadrul proiectelor SGP 

(de ex.: plantaţii, 
infrastructură de mediu,  
panouri informative, etc.) 

Mediu/Înaltă  formarea parteneriatelor cu APL-uri, organe competente, alte OSC; 
 creşterea capacităţilor APL-urilor, organelor competente, agenţilor 

economici, populaţiei şi altor grupuri de interes în domeniul 
subiectelor relevante; 

 încurajarea formării echipelor  de monitoring obştesc; 

 încurajarea platformelor de dialog OSC–Guvern/APL; 
 bugetarea şi acceptarea cheltuielilor pentru crearea unor 

construcţii de protecţie a rezultatelor proiectului (de ex. garduri de 
protecţie pentru plantaţii). 

Riscul unui impact negativ 
asupra mediului şi sănătăţii 
populaţiei 

Scăzut/Scăzută  evaluarea probabilităţii existenţei unui asemenea risc în procesul de 
evaluare a propunerilor de proiect; 

 implementarea activităţilor proiectelor în conformitate cu 
respectarea legislaţiei de mediu, planurile de management al ariilor 
protejate (unde ele există), planurilor de management al bazinelor 
hidrografice (unde ele există); 

 consultarea experţilor în domenii relevante; 
 încurajarea bugetării şi acceptării cheltuielilor pentru efectuarea 

investigaţiilor de laborator, unde este cazul; 
 încurajarea utilizării, în procesul de implementare a proiectelor, 

echipamente şi instalaţii cu emisii reduse/non-poluante, dacă este 
cazul; 

 încurajarea implementării standardelor de prevenire a poluării şi 
utilizării raţionale a resurselor. 

Riscul dublării/suprapunerii 
activităţilor proiectelor   

Înalt/Medie  cooperarea şi dialogul cu alţi donatori pentru informarea cu privire 
la proiectele implementate. 

Riscul 
viabilităţii/sustenabilităţii 
rezultatelor proiectului 
provocat de efectele 
schimbărilor climatice  

Mediu/Medie  evaluarea probabilităţii existenţei unui asemenea risc în procesul de 
evaluare a propunerilor de proiect şi solicitarea încorporării 
măsurilor de atenuare a riscului, acolo unde este cazul;  

 ajustarea planului de activităţi a proiectului în funcţie de 
manifestările efectelor schimbărilor climatice; 

 încurajarea bugetării şi acceptării unor cheltuieli pentru 
implementarea măsurilor de atenuare a riscului provocat de 
efectele schimbărilor climatice. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
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Descrieți riscul identificat  

Gradul riscului / 
Probabilitatea 

riscului (scăzut, 
mediu, înalt) 

Măsura de atenuare a riscului prevăzută  

Riscul implementării 
întârziate a activităţilor 
proiectului din cauza 
anotimpului neadecvat 
pentru efectuarea 
lucrărilor 

Mediu/Medie  respectarea termenilor de evaluare a propunerilor de proiecte 
 respectarea termenilor de semnare a contractelor şi transferare a 

tranşelor 
 ajustarea planurilor de activitate a proiectelor, dacă este cazul 

Riscul de obţinere a co-
finanţării 

Mediu/Înaltă  semnarea acordurilor bilaterale între programul SGP GEF şi alţi 
potenţiali donatori naţionali şi internaţionali; 

 acordarea asistenţei necesare organizaţiilor societăţii civile, de 
către CN, pentru identificarea şi accesarea co-finanţării necesare; 

 acceptarea pentru evaluare a propunerilor de proiecte fără dovada 
co-finanţării şi introducerea unei clauze în procedurile de finanţare 
a unei perioade de graţie de până la 6 luni pentru găsirea co-
finanţării, după care se va semna acordul de finanţare a proiectului 

între SGP şi aplicant; 
 consultarea OSC, de către SGP, și evaluarea referitor la dificultăţile 

de accesare şi raportare a co-finanţării, precum şi referitor la 
provenienţa co-finanţării; 

 elaborarea anuală a unui raport de accesare a co-finanţării, în baza 
evaluării şi consultărilor efectuate, şi raportarea în cadrul şedinţelor 
CNC pentru luarea deciziilor adecvate în vederea atenuării riscului 
potenţial; 

 diminuarea cotei de co-finanţare monetară la paritatea de 1:0,7 

Riscul de neasimilare a 
fondurilor din cauza 
capacităţilor reduse a OSC  

Mediu/Medie  evaluarea periodică a necesităţilor de creştere a capacităţilor a OSC 
în domeniile de interes a SGP; 

 organizarea sesiunilor de instruire pentru OSC pentru creşterea 
capacităţilor OSC şi atenuării riscului potenţial; 

 elaborarea unui raport anual cu privire la gradul de asimilare a 
fondurilor SGP, conform iniţiativelor strategice GEF-6 şi raportarea 
în cadrul şedinţelor CNC pentru a lua decizii corespunzătoare în 

vederea diminuării gradului de manifestare a acestui risc. 

Riscul implementării şi 
raportării  

Înalt/Înaltă  creşterea capacităţilor OSC cu privire la managementul proiectelor, 
evidenţa contabilă şi raportarea proiectelor în cadrul SGP GEF. 

Riscul politic  Mediu/Medie  menţinerea unui dialog permanent între programul SGP GEF şi APC 
implicate în asigurarea co-finanţării proiectelor SGP, pentru 
diminuarea posibilităţii creşterii gradului de risc de accesare a co-
finanţării de la aceste instituţii; 

 susţinerea platformelor de dialog OSC-Guvern-APL.  

 
Monitorizarea riscurilor va fi efectuată permanent de către CN pe parcursul implementării SGP EO6. 
Periodic, CN va organiza consultarea cu părțile interesate, ținînd cont de indicațiile planului de 
management a riscurilor, pentru a evalua nivelul riscului și valabilitatea acestuia. 

 

8. APROBAREA COMITETULUI NAȚIONAL DE COORDONARE 

Membrii CNC implicați în elaborarea Strategiei 
Programului de Țară pentru EO6, care au revizuit 

și aprobat  

Semnături 

Inga Podoroghin,  
Secretar de Stat, Ministerul Mediului 

 

Silvia Pana-Carp,  
Analist de Program, PNUD Moldova 

 

Tatiana Lujanskaya, 
ONG Alianța pentru Eficiență Energetică și Energie 
Regenerabilă 
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Oxana Paierele,  
Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor 

 

Aurel Lozan,  
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii 

 

Vitalie Cimpoieș,  
ONG Cutezătorul 

 

Liubomir Chiriac,  
ONG IDIS Viitorul 

 

Octavii Ivanov,  
ONG Congresul Autorităților Publice Locale din 
Moldova 
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ANEXA 2: POTENŢIALUL DE CO-FINANŢARE PENTRU GEF SGP ÎN EO6 

 
1. Fondul Ecologic Naţional7 

 

Fondul Ecologic Naţional este administrat de Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Finanţarea 
proiectelor se face în baza proiectelor de puse de solicitanţi şi aprobate de Consiliul de 
Administrare a Fondului.  

 

Fondul Ecologic Naţional este singurul fond din Republica Moldova a cărui destinaţie este de 
finanţare a proiectelor în exclusivitate în domeniul protecţiei mediului. 

 

Domenii de finanţare: 

 Proiecte care prevăd implementarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de 
protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, pentru construcţia şi participarea prin 
cote-părţi la construcţia obiectivelor de protecţie a mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de 
proiectare şi implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, 
finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea întreprinderilor de 
prelucrare sau de neutralizare a lor, finanţarea lucrărilor de ameliorare a calităţii bazinului 
aerian); 

 Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda Ministerului 
Mediului, participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea 
proiectelor zonelor protejate ale patrimoniului natural şi ale celui construit de importanţă 
naţională şi internaţională; 

 Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie ecologică, promovarea cunoştinţelor 
ecologice; 

 Organizarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei mediului, inclusiv prin 
antrenarea specialiştilor străini la acordarea  asistenţei consultative, de expertizare, 
participarea reprezentanţilor ţării la activitatea convenţiilor ecologice internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, achitarea cotizaţiilor de membru al organizaţiilor interstatale 
în domeniul protecţiei mediului, organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a 
Convenţiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.); 

 Lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor de producţie, a altor situaţii ce pot 
aduce prejudiciu mediului; 

 Acordarea de sprijin financiar organizaţiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui 
program special de granturi pentru proiectele destinate protecţiei mediului. 

 

Sume limită acordate: nu sunt specificate. 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate; 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon; 
 Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale/ 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

                                                 
7 http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-

subordonate/72-fondul-ecologic-national 

http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
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Co-finanţarea proiectelor, aprobate spre finanţare în cadrul EO6 se va face în baza Acordului-cadru 
de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6, semnat între Ministerul Mediului şi 
PNUD Moldova.8 

 

Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape: 

1. Aprobarea proiectului spre finanţare de către CNC al SGP GEF. Aprobarea finanţării este 
condiţionată până la identificarea şi aprobarea co-finanţării proiectului. 

2. Notificarea aplicantului de către CN despre aprobarea condiţionată a finanţări proiectului şi 
propunerea de a urma procedurile pentru accesarea co-finanţării proiectului din FEN; 

3. Acceptarea de către aplicant a propunerii de a urma procedurile pentru accesarea co-
finanţării proiectului din FEN; 

4. Completarea formularului de aplicare a FEN, conform procedurilor şi condiţiilor FEN9; 
5. Avizarea formularului de aplicare completat de CN al SGP GEF; 
6. Depunerea formularului de aplicare completat conform procedurilor FEN, la secretariatul 

FEN, în baza Acordului-cadru de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6; 
7. Evaluarea formularului de aplicare de către Consiliul de Administrare a FEN; 
8. Notificarea rezultatului evaluării; 
9. În cazul aprobării finanţării proiectului depus la FEN, urmează încheierea contractelor de 

finanţare între aplicant şi UNDP Moldova (pentru componenta proiectului finanţat din 
fondurile GEF) şi între aplicant şi Ministerul Mediului (pentru componenta proiectului 
finanţat din FEN); 

 

Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul că în această formulă de finanţare, pe parcursul 
implementării proiectului, va trebui să respecte procedurile de implementare şi raportare a SGP 
GEF, pentru fondurile alocare de GEF, şi procedurile de implementare şi raportare a FEN, pentru 
fondurile alocate de FEN.  

 

2. Fondul pentru Eficienţă Energetică10 

 

Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE) susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea 
eficienţei energetice şi valorificarea surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv 
asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. 

 

Obiectivul principal de activitate al Fondului pentru Eficiență Energetică este atragerea şi 
gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul 
eficienţei energetice şi al valorificării surselor de energie regenerabilă în conformitate cu strategiile 
şi programele elaborate de Guvern. 

 

Fondul realizează obiectivele sale prin promovarea şi finanţarea proiectelor fezabile din punct de 
vedere economic, tehnic şi al mediului, care asigură sustenabilitatea consumului de energie și ar 
îndrepta economia către o scădere a intensității energiei, precum şi reducerea emisiilor de gaze 
poluante sau cu efect de seră. 

 

Finanţarea proiectelor se realizează prin: 

                                                 
8 Urmează a fi realizat în trim. 2-3 a anului 2016 
9 http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-

subordonate/72-fondul-ecologic-national  
10 http://www.fee.md/index.php?l=ro  

http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
http://mediu.gov.md/index.php/component/content/article/79-categorii-in-romana/despre-minister/institutii-subordonate/72-fondul-ecologic-national
http://www.fee.md/index.php?l=ro
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 Apelul de Propuneri de Proiecte nr. 1 - sector public [ apel închis ]11 
 Apelul de Propuneri de Proiecte nr. 2 - sector privat [ apel închis ]12 
 Apelul de propuneri de proiect nr. 3 - sector public13 
 Apelul de propuneri de proiect nr. 4 - sector privat14 
 Apelul de propuneri de proiect nr. 5 - iluminat public15 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare ale EO6: 

 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

Co-finanţarea proiectelor, aprobate spre finanţare în cadrul SGP al GEF EO6 se va face în baza 
Acordului-cadru de cooperare privind Programul de Granturi Mici al GEF EO6, semnat între Agenţia 
pentru Eficienţă Energetică şi PNUD Moldova.16 

 

Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape: 

1. Aprobarea proiectului spre finanţare de către CNC al SGP GEF. Aprobarea finanţării este 
condiţionată până la identificarea şi aprobarea co-finanţării proiectului; 

2. Notificarea aplicantului de către CN despre aprobarea condiţionată a finanţări proiectului 
şi propunerea de a urma procedurile pentru accesarea co-finanţării proiectului din FEE; 

3. Acceptarea de către aplicant a propunerii de a urma procedurile pentru accesarea co-
finanţării proiectului din FEE; 

4. Avizarea proiectului de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică (procedura stabilită 
prin legea nr. 142 din 02.07.201017); 

5. În cazul avizării pozitive, urmează încheierea contractelor de finanţare între aplicant şi 
UNDP Moldova (pentru componenta proiectului finanţat din fondurile GEF) şi între 
aplicant şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică (pentru componenta proiectului finanţat 
din FEE). 

 

Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul că în această formulă de finanţare, pe parcursul 
implementării proiectului, va trebui să respecte procedurile de implementare şi raportare a SGP 
GEF, pentru fondurile alocare de GEF, şi procedurile de implementare şi raportare a FEE, pentru 
fondurile alocate de FEE.  

 

Notă: Proiectele depuse de OSC, în cadrul acestei priorităţi, pot fi avizate de AEE şi anterior 
depunerii la SGP GEF. Acest lucru ar accelera procesul de semnare a contractelor de finanţare, 
cazul în care proiectul va fi evaluat pozitiv de către CNC. 

 

O altă modatilate de co-finanţare a proiectelor finanţate în cadrul SGP GEF EO6 poate fi realizată 
prin parteneriatele create cu APL-urile care au accesat fonduri din FEE şi perioada de implementare 
a lor coincide cu perioada de implementare a proiectului OSC finanţat din SGP GEF. 

 

Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape: 

                                                 
11 http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=401&l=ro 
12 http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=428&l=ro 
13 http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=484&l=ro  
14 http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=499&l=ro  
15 http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=497&l=ro  
16 Urmează a fi realizat în trimestrul 2-3 a anului 2016 
17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335818  

http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=401&l=ro
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=428&l=ro
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=484&l=ro
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=499&l=ro
http://www.fee.md/index.php?pag=page&id=497&l=ro
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335818
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1. Identificarea unui partener APL, care implementează un proiect de valorificarea surselor 
de energie regenerabilă şi este relevant priorităţii SGP GEF EO6 „Co-beneficiile de acces 
la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon” şi se încadrează ideii de proiect, pe 
care vrea să o dezvolte OSC aplicantă la SGP GEF OE6. Lista proiectelor în curs de 
implementare poate fi solicitată fie de la CN SGP GEF, fie de la Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică. 

2. Se încheie un acord de parteneriat între OSC şi APL pentru implementarea proiectului 
comun, unde să fie specificată contribuţia fiecăruia şi sursele de finanţare. 

3. Se depune propunerea de proiect la SGP GEF, anexând acordul de parteneriat, ca 
dovadă a cofinanţării. 

 

Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul, că la raportarea implementării proiectului finanţat din 
sursele SGP GEF, va trebui să prezinte şi documentele financiare ale partenerului, care vor 
demonstra co-finanţarea proiectului. 

 

Notă: În cazul acestei formule de co-finanţare, proiectele depuse de OSC la SGP GEF nu necesită 
să fie avizate de AEE, deoarece acestea nu vor beneficia direct de fondurile alocate din FEE. 

 

 

3. Fondul pentru Investiţii Sociale din Moldova18 

 

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este un proiect creat cu suportul Băncii Mondiale și 
al țărilor donatoare cu scopul de a contribui la implementarea Strategiilor Naționale de 
Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităţilor sărace şi a instituţiilor lor în gestionarea 
necesităţilor prioritare de dezvoltare. 

 

De rînd cu acordarea asistenţei tehnice şi financiare, FISM reprezintă pentru comunităţi şi un 
mecanism de învăţare a noilor principii de guvernare locală. Actorii comunitari (APL, organizaţiile 
neguvernamentale, Asociaţiile de beneficiari etc.) însuşesc diferite modalităţi de lucru cu 
comunitatea cum ar fi: implicarea populaţiei în procesul de luare a deciziilor, modalităţi de 
identificare a problemelor prioritare, planificarea strategică, monitorizarea implementării 
proiectelor, menţinerea şi asigurarea durabilităţii obiectelor renovate, managementul financiar, 
dezvoltarea instituţională a administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale. 

 

FISM colaborează cu comunitățile beneficiare pe principii de parteneriat. Rolul FISM constă în 
susținerea financiara a 70%-85% din costul propunerilor de subproiect și în facilitarea și 
monitorizarea grupurilor comunitare care doresc să implementeze subproiecte. Comunitatea este 
responsabilă de pregătirea propunerilor de subproiect, colectarea investiției de minim 15% din 
costul propunerii de subproiect, organizarea concursurilor de selectare a contractorului și a 
inspectorului local, supravegherea implementării subproiectelor în comunitate și semnarea 
documentelor de plată, asigurarea durabilității obiectelor de infrastructură socială renovate. 

 

Domenii de finanţare: eficienţă energetică, valorificarea surselor de energie regenerabilă, sisteme 
de aprovizionare cu apă şi canalizare, etc. 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

                                                 
18 http://fism.gov.md/  

http://fism.gov.md/
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 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

Co-finanţarea proiectelor finanţate în cadrul SGP GEF EO6 poate fi realizată prin parteneriatele 
create cu APL-urile care beneficiază de asistenţă financiară din FISM şi perioada de implementare a 
lor coincide cu perioada de implementare a proiectului OSC finanţat din SGP GEF. 

Procedurile de co-finanţare prevăd următoarele etape: 

1. Identificarea unui partener (APL sau instituţie publică), care implementează un proiect care 
se sinergizează cu idea de proiect pe care vrea să o dezvolte OSC aplicantă la SGP GEF OE6 
şi este în lista priorităţilor SGP GEF EO6. Lista proiectelor în curs de implementare poate fi 
solicitată de la CN SGP GEF. 

2. Se încheie un acord de parteneriat între OSC şi APL/instituţie publică pentru implementarea 
proiectului comun, unde să fie specificată contribuţia fiecăruia şi sursele de finanţare. 

3. Se depune propunerea de proiect la SGP GEF, anexând acordul de parteneriat, ca dovadă a 
cofinanţării. 

 

Aplicantul trebuie să ţină cont de faptul, că la raportarea implementării proiectului finanţat din 
sursele SGP GEF, va trebui să prezinte şi documentele financiare ale partenerului, care vor 
demonstra co-finanţarea proiectului. 

 

4. Fundaţia Est-Europeană19 

 

Fundația Est-Europeană este o organizație non-profit, de interes public, înregistrată la Ministerul 
Justiției în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea privind Fundațiile și alte legi. 

Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și 
mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistență tehnică care 
promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică. 

 

Programele de finanţare: 

 Programul Societate Civilă Participativă şi Responsabilă 
 Programul Mobilizarea Comunităților 

 Programul Alegeri Libere și Corecte 
 Programul Jurnalism de Calitate 
 Progamul Antreprenoriat Social 
 Programul Fondul pentru Tineri 
 Programul Suport pentru Grupuri Vulnerabile 

 

Sume limită acordate: pînă la 15.000 EUR 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 
 Coalițiile de management a substanțelor chimice locale și globale 

                                                 
19 http://eef.md/index.php?l=ro  

http://eef.md/index.php?l=ro
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Proiectele realizate conform priorităţilor SGP GEF se pot regăsi sub umbrela programelor Programul 
Societate Civilă Participativă şi Responsabilă, Programul Mobilizarea Comunităților şi Programul 
Fondul pentru Tineri a Fundaţiei Est Europene. 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la 
Fundația Est-Europeană, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

CN al SGP GEF va coordona cu Directorul Executiv al Fundației Est-Europeane calendarul licitaţiilor 
de proiecte pentru a valorifica oportunităţile de co-finanţare a proiectelor OSC finanţate în cadrul 
SGP GEF.  

 

Această oportunitate de co-finanţare va fi valabilă începând cu trimestrul II-III 2017. 

 

5. Ambasada Republicii Slovace în Moldova20 

 

Cooperarea Republicii Solvace cu Republica Moldova se realizează în baza Strategiei Republicii 
Slovace pentru Dezvoltarea Cooperării cu Republica Moldova în anii 2014-201821.  

 

Principalul scop al Strategiei este de a oferi suport Republicii Moldova în dezvoltarea unui stat 
stabil, funcționa, democratic și de a îmbunătăți condițiile de trai a locuitorilor. 

 

Stratege va fi imlementată în cadrul a două priorități sectoriale cu următoarele obiective: 

1. Buna Guvernare: 
1.1 Îmbunătățirea performanței guvernării locale și consolidarea prezenței lor în 

dezvoltarea locală și regională 
1.2 Consolidarea funcționării efective a administrării de stat și a societății civile. 

2. Apă și sanitație 
2.1 Îmbunătățirea eficienței sistemelor de alimentare cu apă, sanitație și managementul 

deșeurilor. 
2.2 Îmbunătățirea stării mediului ambiant și calității vieții locuitorilor prin intervenția în 

domeniul apei și sanitației. 
2.3 Creșterea gradului de conștientizare și informare în domeniul protecției resurselor de 

apă. 
 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  

 

Modalitatea de co-finanţare: 

 

a. Programul de granturi mici al Ambasadei Republicii Slovace în Moldova 

Această modalitate de ajutor de la Asistență Slovacă pentru Dezvoltare este finanțată din 
Programul SlovakAid și vizează în mod direct proiectele de mică anvergură, care reprezintă un 
sprijin financiar mai flexibil, operativ și eficient pentru țările în dezvoltare.  Proiectele depuse 

                                                 
20 https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/home  
21 http://www.slovakaid.sk/en/news/559-country-strategy-paper-moldova  

https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/home
http://www.slovakaid.sk/en/news/559-country-strategy-paper-moldova


 

39 

 

trebuie să fie legate de sectoarele de alimentare cu apă, canalizare și de gestionare a deșeurilor 
solide. Se va acorda prioritate propunerilor care se concentrează pe investițiile mici, de exemplu: 
reconstituiri de conducte locale de apă și sisteme de canalizare, revitalizarea surselor de apă, 
conexiuni publice imobile pentru conductele de apă și sistemele de canalizare, montarea sistemelor 
de purificare de apă potabilă, sprijin în colectarea deșeurilor municipale, construirea de site-uri de 
colectare și reciclare a deșeurilor, etc. 

 

Suma alocată se preconizează a fi până la 15.000 EUR 

 

Durata implementării proiectelor nu trebuie să depăşească 6 luni. 

 

Proiectele relevante, care se sinergizează cu priorităţile de finanţare a Ambasadei Republicii 
Slovace în Moldova, depuse în cadrul SGP GEF, după aprobarea condiţionată spre finanţare de 
către CNC, vor fi prezentate reprezentantului Ambasadei, de către CN. După o evaluare a 
proiectelor, Ambasada va informa CN al SGP GEF despre interesul de co-finanţare a unuia sau mai 
multor proiecte. 

 

b. Programul de granturi al Agenţiei Slovace pentru Cooperare şi Dezvoltare 
internaţionale (SlovakAid)  

 

Priorităţile de finanţare: 

 Guvernarea locală eficientă  
 Administrarea de stat și societatea civilă 
 Apă și sanitație 
 Suport pentru dezvoltarea societății civile cu accentul pe inițiativele noilor cetățeni și 

dezvoltarea comunităților în regiuni. 

 Activități pentru implicarea tinerilor – creșetrea interesului în relațiile publice, suport 
pentru inițiativele civice și activismul tinerilor. 

 Sensibilizarea publicului în domeniul mediului (în special în domeniul apei potabile și 
prevenirea barajelor ilegale) 

 

Suma alocată: până la 100.000 EUR 

 

Calendarul licitaţiilor: anunţul licitaţiilor de proiecte se face anual în lunile aprilie-mai. Perioada de 
evaluare a proiectelor durează cca 6 luni. 

 

Notă: Aplicantul trebuie să fie o organizaie a societăţii civile din Republica Slovacă, iar partenerul 
din Republica Moldova 

 

6. Ambadasa Poloniei în Moldova22 

 

Fondul pentru Granturi Mici a fost stabilit cu scoput de a oferi asistență pe toate continentele prin 
rețeaua misiunilor diplomatice Poloneze. Granturile Mici includ, spre exemplu forarea fîntînilor, 
reparații mici de infrastructură, procurarea echipamentului medical sau educațional și variate 
proiecte de training. 

 

                                                 
22 https://polskapomoc.gov.pl/Polish,Aid,160.html  

https://polskapomoc.gov.pl/Polish,Aid,160.html
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Proiectele de dezvoltare sunt realizate de Misiunile diplomatice Poloneze sau de partenerii lor locali, 
precum ONG-urile locale, instituțiile publice, autoritățile locale sau misiunile Catolice, care, separat 
de activitățile religioase, implementează proiecte pentru îmbunătățirea standardelor de train a 
populației locale. 

 

Misiunile diplomatice sunt responsabile pentru aspectele de organizare, financiare și raportare ale 
proiectelor. Inițiativele pentru proiecte întotdeauna vin de la partenerii și beneficiarii locali care 
sunt responsabili pentru distribuirea resurselor și mentenanța rezultatelor proiectelor după 
finisarea finanțării suportului Polonez. Inițiatorii de proiecte prezintă ideile de proiect la misiunile 
diplomatice relevante ce selectează cele mai valoroase inițiative. Apoi, sub forma de aplicație de 
proiect, acestea sunt prezentate la Ministerul Relațiilor Internaționale în Varșovia pentru aprobarea 
finală. 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  

 

Suma alocată: până la 30.000 EUR 

 

Calendarul licitaţiilor: Proiectele se colectează de Ambasada Poloniei din Moldova în perioada 
ianuarie-februarie a fiecărui an.  

Proiectele trebuie să se finalizaze până la sfârşitul anului calendaristic în care s-a acordat 
finanţarea. 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la 
Ambasada Poloniei în Moldova, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

7. Ambasada României în Moldova 

 

Guvernul României desfăşoară mai multe programe de asistenţă tehnică pentru Republica 
Moldova, după cum urmează: 

 

a. Fondul de Mobilitate pentru experţi din societatea civilă România-Republica 
Moldova23 

 

Fondul de Mobilitate este implementat cu sprjinul financiar al Ministerului roman al Afacerilor 
Externe, prin programul Romaniei de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), in parteneriat cu 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare-Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală. 

 

Obiectivul principal constă în transferul bilateral de experiențe, cunoștințe, bune practici între 
România și Republica Moldova, îmbunătățirea dialogului dintre cele două țări, stimularea implicării 
organizațiilor societății civile în procesul de formulare a politicilor publice, dezvoltarea de proiecte 
comune și actiuni în parteneriat care să raspundă obiectivelor de integrare ale R. Moldova în 
Uniunea Europeană, precum și obiectivelor României în contextul politicii de cooperare pentru 
dezvoltare. 

                                                 
23 http://www.fondromania.org/pagini/index.php  

http://www.fondromania.org/pagini/index.php
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Beneficiarii Fondului de Mobilitate sunt: 

Pentru mobilitățile individuale: 

 experți din societatea civilă și mediul academic din România și R. Moldova. Grantul se 
acordă persoanelor fizice, un expert poate beneficia de o singură finanțare. 

Pentru granturi: 

 organizații ale societății civile din Romania și Republica Moldova înregistrate conform 
legii. 

 

Activități eligibile: 

 Pentru mobilitățile individuale - participarea la conferințe și seminarii, întâlniri de lucru și  
de coordonare, activități de mentorat, consultanțpă și formare ai caror beneficiari sunt 
organizații ale societății civile sau comunitatea, cu condiția că aplicanții să fie implicați ca 
persoane resursă. 

 Pentru granturi: activități ce vizeazp creșterea capacității organizaționale, îmbunătățirea 
rolului societății civile în cele două țări, creșterea vizibilității societății civile din România și 
R. Moldova, activități de formare de tipul workshop-urilor, trainingurilor, seminariilor, vizite 
de studiu, programe de intership în contextul priorităților tematice menționte mai sus. 

 

Mobilitățile individuale vor fi procesate în măsura în care sunt trimise, nu există un termen limita 
pentru primirea lor. 

 

Pentru granturi, se anunţă licitaţii de proiecte pe parcursul anului. Aplicatiile se primesc la 
adresa office@fondromania.org. 

 

Informațiile detaliate privind procedura de obținere a finanțării,formularele de aplicație, 
calendarul se găsesc în documentele disponibile pe site-ul - www.fondromania.org. 

 

b. Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni24 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni elaborează şi aplică politica 
statului român în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti din afara graniţelor şi acţionează 
pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, 
dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 
legislaţiei statului ai cărui rezidenţi sunt. 

 

Programele de finanţare: 

 Cultură – „Constantin Brâncuşi” 
 Mass–media – „Mihai Eminescu” 

 Educaţie – „Nicolae Iorga” 
 Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna” 
 Societatea civilă – „Dimitrie Gusti” 

 

Calendarul licitaţiilor: de 2 ori pe an, de obicei februarie-martie şi octombrie-noiembrie. 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 

                                                 
24 http://www.dprp.gov.ro/  

mailto:office@fondromania.org
http://www.fondromania.org/
http://www.dprp.gov.ro/
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 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la 
Agenţiile de de finanţare corespunzătoare a Guvernului României, conform procedurilor şi 
formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

8. Agenţia de Dezvoltare a Austriei 

 

Parteneriatul de Cooperare între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Agenția Austriacă de 
Dezvoltare (ADA) se realizează în baza Acordului între Guvernul Republicii Austria și Guvernul 
Republicii Moldova cu privire la Cooperare și Dezvoltare, semnat la 21/10/2008, la Viena, iar 
Obiectivele de activități sunt axate pe reducerea sărăciei, asigurarea păcii şi a securităţii umane şi 
protecția mediului înconjurător. 

 

Asistenţa acordată Moldovei se realizează conform Strategiei de Cooperare a Austriei cu Republica 
Moldova pentru 2015-2020. 

 

Domeniile prioritare:  

 Aprovizionarea cu apă şi sanitaţie 
 Formarea profesională şi tehnică în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă   

 

Conform noii strategii de cooperare, ADA îşi va extinde domeniile de intervenţie pentru a facilita 
realizarea capitolelor 16 „Mediul Înconjurător” și 17 „Acţiuni climatice” din Acordul de Asociere RM-
UE 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  

 

Modalitatea de co-finanţare: 

Unitatea de implemnetare a proiectului ce vizează protecţia mediului, managementul apelor, cu 
componenta de sub-grantare va fi Oficiul POPs din cadrul Ministerului Mediului, care va asigura 
managementul programului şi anunţa licitaţia de proiecte. 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la Oficiul 
POPs, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

9. Oficiul de Cooperare a Elveţiei în Moldova25 

 

Elveția acordă suport Republicii Moldova din 2000 în semn de exprimatre a solidarității, dar în 
același timp îmbunătățirii securitpșii și stabilității în Europa. În anii recenți, Agențua Elvețiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare s-a concentrat pe domeniile Sănătate, Apă și Sanitație cu obiectivul 
clar de dezvoltare a acestor două sectoare în corespundere cu standardele Europene. 

                                                 
25 https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/international-cooperation/strategy.html  

https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/international-cooperation/strategy.html
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Asistenţa acordată Moldovei se face conform Strategiei de Cooperare a Elveţiei în Republica 
Moldova (2014-2017) 

 

Domeniile prioritare pentru programul de granturi mici: 

 Apă şi sanitaţie 
 Migraţie şi dezvoltare 
 Cultura 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP EO6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  

 

Suma alocată: până la 30.000 CHF 

 

Calendarul licitaţiilor: Programul de granturi este anunţat de Oficiul de Cooperare a Elveţiei la 
Chişinău. Pentru programul de granturi mici 2015-2017 sursele alocate au fost epuizate. Se 
preconizează ca următoarea licitaţie să fie în trimestrul III 2017. 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la Oficiul 
de Cooperare a Elveţiei, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

10.  Ambasada SUA la Chişinău26 

 
Comisia Democraţiei a Programului de Granturi Mici a fost iniţiată în 1994 ca un mecanism flexibil 
pentru a permite ambasadelor americane să susţină iniţiativele ce contribuie către un sistem politic 
şi economic mai deschis şi mai competitiv, precum şi protecția drepturilor omului. 
 
Comisia Democraţiei a Programului de Granturi Mici este implementată în Moldova din 1996, 
oferind susţinere ONG-urilor şi mass-mediei să realizeze proiecte pe întreg teritoriu al Republicii 
Moldova. 
 
Existenţa unei societăţi civile puternice şi active este critică pentru progresul politic, social şi 
economic al Moldovei. Cu ajutorul societăţilor civile, comunităţile îşi pot rezolva multe probleme, 
ONG-urile pot menţine responsabilitatea autorităţilor în fața cetățenilor, pledând pentru drepturile 
grupurilor dezavantajate pentru a asigura un tratament egal și oportunități egale pentru fiecare 
membru al societăţii. Sectorul non-profit poate educa o generaţie nouă de cetăţeni activi, calificați 
și informaţi, care apreciază normele democratice. 
 

Domeniile prioritare: promovarea societății civile; libera circulației a informației; suportul mass 
mediei independente, transparența în guvern; educația publică și advocacy; crearea asociațiilor; 
statul de drept și reforma juridică; soluționarea conflictelor; drepturile omului; educația civică; 
mediul; economia de piață; activități de monitorizare, campanii de informare și traininguri contra 
corupției; și egaitatea etnică, minorităților și de gen. 

 

Suma alocată: 5.000 $ - 24.000 $ 

                                                 
26 http://moldova.usembassy.gov/ro/democracy-grants.html  

http://moldova.usembassy.gov/ro/democracy-grants.html
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Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6: 

 Conservarea peisajului terestru și marin la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la 
Ambasada SUA la Chişinău, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

11.  Ambasada Suediei în Moldova 

 

Ambasada Suediei în Moldova îşi extinde domeniile de cooperare cu Republica Moldova prin 
includerea protecţiei mediului în domenile de interes pentru cooperare. 

Astfel pe parcursul anului 2016 vor fi selectate un număr de organizaţii ale societăţii civile, care vor 
trece prin procedura de audit de management şi financiar, conform procedurilor şi cerinţelor 
Agenţiei de Cooperare a Suediei (SIDA), ulterior fiind selectate un număr limitat de organizaţii prin 
intermediul cărora vor fi implementate proiecte de mediu pentru societatea civila de mediu din 
Moldova, inclusiv vor fi demarate programe de granturi pentru ONGurile de mediu.  

 

 

12. Delegaţia UE în Moldova 

 

Comisia Uniunii Europene va avea mai multe programe de granturi pentru societatea civilă din 
Moldova în diverse domenii, care sunt anunţate pe pagina oficială a Comisiei UE.27 

 

13. Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic  
(CFE II) 

 

„Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”este un 
proiect finanțat de Uniunea Europeană, Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) și Crucea Roșie 
din Austria, implementat în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova, Ucraina) și coordonat de Crucea Roșie Austriacă.  

 

CFE II își propune să dezvolte capacitatea reţelei naţionale a organizațiilor non-guvernametale de a 
contribui eficient la procesele de elaborare a politicilor naționale și locale în domeniul Adaptării la 
Schimbările Climatice, sensibilizare și educație privind impactul schimbărilor climatice precum și 
buna guvernare de mediu în Republica Moldova, prin următoarele acțiuni de bază: 

 Consolidarea capacităților OSC-urilor în domeniul de leadership, mobilizare a resurselor și 
comunicare pentru a sensibiliza opinia publică pe problematicile legate de schimbările 
climatice; 

                                                 
27 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEAR

CHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEARCHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEARCHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417429020476&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&NBPUBLILIST=15&SEARCHTYPE=QS&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=en
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 Oportunități de finanțare și dialog pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor locale în 
domeniul Adaptării la Schimbările Climatice; 

 Dezvoltarea unei Rețele Naționale a OSC cu potenţial de a acţiona sau reacţiona continuu la 
politicile în domeniul schimbărilor climatice; 

 

Domenii de finanţare: 

 Dezvoltarea planurilor de adaptare la schimbările climatice la nivel local în localităţile cu 
grad sporit de vulnerabilitate  

 Proiecte care prevăd implementarea acţiunilor de adaptare la schimbările climatice 

 Acţiuni cu scopul de educare şi ridicarea gradului de conştientizare a populaţiei faţă de 
schimbările climatice  

 Campanii naţionale de advocacy cu scopul de a influenţa politicile existente în domeniul 
adaptării la schimbările climatice 

 Acţiuni de consolidare organizaţională a membrilor reţelei naţionale a OSC  în domeniul 
schimbărilor climatice. 

 

Acordarea suportului financiar se va face în baza Acordului de parteriat privind proiectul CFE II 
semnat între A.O. EcoContact şi Crucea Roşie Austriacă.  

 

Procedura de finanţare are următoarele etape: 

 Lansarea concursului de granturi  
 Depunerea formularelor de aplicare conform instructiunilor specificate   
 Evaluarea tehnică şi administrativă a formularelor de aplicare de către Coordonatorul 

Naţional  

 Selecţia şi aprobarea finală a formularelor de aplicare de către Comitetul de Evaluare CFE II 
 Notificarea aplicantului şi încheierea contractelor de finanţare între applicant şi A.O. 

Ecocontact. 

 

Sinergia dintre domeniile prioritare a agenţiei finanţatoare şi domeniile prioritare GEF SGP OP6: 

 Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate 
 Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei  
 Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 

 

Modalitatea de co-finanţare: 

OSC va depune formulare de aplicare pentru finanţarea proiectelor atât la SGP GEF, cât şi la 
EcoContact, conform procedurilor şi formularelor fiecărei agenţii donatoare. 

 

Notă: Se recomandă ca, în momentul elaborării proiectului, organizaţiile societăţii civile să se 
informeze despre regulile de finanţare, implementare şi raportare a potenţialilor co-finanţatori a 
proiectelor depuse spre finanţare în cadrul SGP al GEF. 


