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I: CONTEXT:
Moldova se confruntă cu multe probleme de mediu semnificative. Gestionarea necorespunzătoare a
deșeurilor solide duce la poluarea solului, aerului și a apelor, pe când gestionarea neadecvată a
pădurilor și practicile agricole nedurabile rezultă în degradarea solului și pierderea biodiversității.
Toate acestea afectează direct și indirect condițiile de trai și sănătatea populației, precum și
dezvoltarea economică contribuind la creșterea ulterioară a sărăciei, în special în regiunile rurale.
Luând în considerare structura sa economică și caracteristicile geografice, Moldova este foarte
vulnerabilă la schimbarea climatică. Începând cu anii 1980, clima din Republica Moldova a evoluat
puternic către condiții mai aride, în special creșterea temperaturii medii, seceta și inundațiile care
sunt riscurile climatice majore, iar dezastrele climatice în Moldova survin mai frecvent și mai des
cauzând în mediu pierderi economice enorme în fiecare an.

II: INFORMAȚIE SUCCINTĂ DESPRE PROIECT
Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” își propune să
susțină mai mulți actori locali din regiunile țintă în identificarea, formularea, planificarea și
implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și de sporire a rezilienței la
schimbările climatice.
Obiectivul Proiectului este de a construi comunități inclusive, durabile și rezistente și de a crea un
mediu favorabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. Obiectivul
proiectului va fi atins prin intermediul a patru rezultate:
1. Mijloace de trai durabile, temeinice din perspectiva mediului și reziliente la schimbările
climatice sunt definite, iar capacitățile și cunoștințele privind mediul, schimbările climatice și
dimensiunea de gen sunt consolidate și implementate cu succes;
2. Capacitățile ONG-urilor de a oferi expertiză APL-urilor și femeilor în domeniul rezilienței
față de schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și integrarea dimensiunii de gen sunt
consolidate;
3. Practicile și proiectele prietenoase mediului și reziliente față de schimbările climatice sunt
implementate de gospodăriile conduse de femei, producătoarele agricole și comunități;
4. Practicile și modelele de business durabile și reziliente față de schimbările climatice sunt
diseminate și replicate.
Principalii beneficiari ai proiectului sunt ONG-uri, gospodării conduse de femei, femeiantreprenoare, APL-urile din raioanele țintă Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA
Găgăuzia, zona de securitate (Raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană.
Pentru a atinge rezultatele scontate, proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin
abilitarea femeilor” va oferi asistență financiară și va contribui la sporirea cunoștințelor și abilităților
comunităților și grupurilor de femei antreprenoare și femei care conduc o gospodărie casnică din
raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul
Dubăsari) și regiunea transnistreană, în vederea practicării activităților generatoare de venituri,
prietenoase mediului și reziliente la schimbari climatice. Astfel, de suport din partea Proiectului vor
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beneficia 30 comunități (administrații publice locale), 60 gospodării casnice conduse de femei și 10
afaceri conduse de femei antreprenoare.
Proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” este finanțat
de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada
martie 2020 - martie 2023.
Conform documentului de proiect și bugetului aprobat, proiectul PNUD/”Comunități
rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” își propune să selecteze 30 de
comunități din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de
securitate (Raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană care vor fi sprijinite cu un grant în
valoare de maxim 16 000 USD1 (co-finanțare din partea beneficiarului de minim 10 % din
suma de grant solicitată) în implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și
de sporire a rezistenței la schimbările climatice.
Autoritățile publice locale de nivelul I, care corespund criteriilor de mai jos, sunt invitate să aplice
pentru a beneficia de suport sub forma de asistență tehnică și financiară, în vederea implementării
unor proiecte locale.
III: SCOP ȘI OBIECTIVE PROGRAM DE GRANTURI PENTRU APL:
Scopul acestui Program de Granturi este de a contribui la dezvoltarea durabilă și sporirea
rezistenței la schimbările climatice a 30 de comunități din Republica Moldova – beneficiare
selectate prin acordarea de asistență financiară nerambursabilă (granturi) pentru co-finanțarea de
proiecte inovative direcționate spre unul din următoarele obiective:
Sporirea rezilienței infrastructurii publice la schimbări climatice
Dezvoltarea masurilor de protecție a mediului și de sporire a rezilienței la schimbări
climatice la nivel de comunitate
- Demonstrarea practicilor de gestionare durabilă și eficientă a resurselor naturale, biologice
si energetice
- Dezvoltarea masurilor de adaptare ecosistemică și la nivel de comunitate
- Crearea de parteneriate publice-private în domeniul protecției mediului și rezilienței
climatice
În cadrul concursului de granturi urmează a fi selectate cel puțin 30 de proiecte, care vor
acumula punctajul cel mai mare.
-

Concursul de granturi este gestionat de compania Global Business Access, în baza
contractului de parteneriat încheiat cu PNUD Moldova în cadrul
proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”.

1

Solicitanții/beneficiarii Programului de suport financiar nu vor primi finanțarea în valoare monetară, dar vor primi
direct bunurile indicate în cererea de aplicare la proiect care vor fi achiziționate de către agenția de implementare
desemnată de PNUD.
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IV: LOCALITĂȚI ELIGIBILE:
Solicitările de finanțare a proiectelor în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionării
riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile pot fi înaintate din partea autorităților publice locale
din raioanele:
- Nisporeni,
- Călărași,
- Basarabeasca,
- Leova,
- UTA Găgăuzia,
- zona de securitate(r. Dubăsari) și regiunea transnistreană
•
•

Propunerile de proiect pot fi înaintate atât din comunitățile rurale cât și de cele urbane din
zonele țintă;
O comunitate va putea beneficia doar de un singur grant din partea proiectului.

V: TIPUL ȘI VALOAREA GRANTURILOR OFERITE, ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE PENTRU FINANȚARE:
Valoarea maximă a finanțării oferite de PNUD nu va depăși 16,000 USD. Finanțarea oferită de
PNUD va putea fi folosită, în funcție de tipul activităților planificate, pentru procurare lucrări
și/sau bunuri/utilaje/echipamente, precum și pentru procurarea de servicii de asistență tehnică
specializată.
Grant pentru comunitate
Grant

până la 16.000 dolari SUA

Co-finanțare (contribuția comunității)

Min. 10% din suma solicitată

Grupul țintă

30 comunități (APL-uri)

Activități eligibile pentru finanțate

• Împădurirea terenurilor degradate
• Protecția speciilor amenințate
• Restaurarea zonelor umede
• Producerea biomasei
• Reabilitarea pășunilor
• Managementul deșeurilor inclusiv prin
aplicarea principiului Responsabilitatea
Extinsa a Producătorului/Gestionarea
plasticului și altor fluxuri de deșeuri
• Managementul substanțelor chimice
• Restabilirea canalelor de drenaj
• Consolidarea malurilor râurilor și
digurilor
• Demonstrarea tehnologiilor eficiente
energetic și celor bazate pe energie
regenerabilă
• Alte măsuri de protecție a mediului, de
adaptare ecosistemică, de utilizarea

a
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durabila și eficientă a resurselor și de
sporire a rezilienței la nivel de comunitate
Notă: Toate procurările în cadrul proiectelor selectate vor fi realizate de compania contractată
PNUD Moldova, cu implicarea APL la toate etapele de selectare a serviciilor/bunurilor.
Notă: pentru finanțarea din partea PNUD se aplică TVA la cota zero.

VI: CO-FINANȚARE:
Co-finanțarea proiectelor din partea solicitanților este obligatorie. Nivelul co-finanțării va constitui
cel puțin 10% din valoarea totală a sumei de grant solicitate .
Co-finanțarea urmează a fi asigurată de aplicanți din propriile mijloace financiare – asigurate
exclusiv în perioada de valabilitate a contractului de grant.
Co-finanțarea va fi asigurată de beneficiarul de grant sub formă de mijloace bănești.
Co-finanțarea din partea APL urmează a fi aprobată prin decizia consiliului local (decizia va fi
adoptată după aprobarea proiectelor lor de către donator și până la semnarea contactului de grant).
După finalizarea proiectului, co-finanțarea urmează a fi dovedită prin documente confirmative
(documente contabile, acte de recepționare, altele). Ori după caz, beneficiarul urmează să transfere
valoarea co-finanțării către agenția implementatoare desemnată de PNUD – Global Business
Access, în scopul realizării achizițiilor. 2
VII: ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR:
Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile proiectului (atât din grant, cât și din co-finanțare)
trebuie:
Să fie indispensabile pentru realizarea obiectivelor de realizare a proiectului.
Să fie contractate și efectuate în perioada valabilității contractului de grant.
Să fie identificabile, verificabile inclusiv cu documente justificative în conformitate
cu legislația RM.
Următoarele cheltuieli sunt considerate ne-eligibile (atât din grant, cât și din co-finanțare):
Plăți aferente rambursării de datorii, dobânzii și comisioane pentru credite.
Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată și arbitraj.
2

Partea de co-finanțare se însumează cu grantul și GBA face achiziția în ansamblu, în acest caz se aplică TVA 0 și
pentru co-finanțarea inclusă în contractul de grant.
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Împrumuturi pentru părți terțe.
Cheltuieli administrative ( arendă spațiu, telefonie, salariu echipă proiect)

VIII: TERMENI ȘI MODUL DE APLICARE:
Documentele de aplicare vor fi completate în limba română sau rusă, informațiile solicitate vor fi
prezentate conform Formularului model (Anexa #A) și vor fi descrise clar și în corespundere cu
solicitările din fiecare secțiune a documentului.
Modelul Formularului de aplicare poate fi accesat pe pagina web www.rescom.finantari.md/apl
Pentru consultații și întrebări privind modul de completare și depunerea dosarelor vă puteți adresa:
Daniela Dascaliuc, reprezentant al Companiei Global Business Access, telefon de contact
078825825 sau prin e-mail: rescom@finantari.md.
Reprezentat al Proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” Tatiana Crăciun, telefon de contact: 068680525, e-mail: tatiana.craciun@undp.org
Aplicațiile vor fi depuse în perioada 01-15 noiembrie 2021, ora 18:00. Dosarele transmise după
ora limită de aplicare nu vor fi supuse evaluării.
Dosarele complete vor fi depuse în format electronic, trimițând un email cu documentația aferentă,
la următoarea adresă: rescom@finantari.md
Mesajele de aplicare vor conține în mod obligatori următorul subiect:
”Aplicație concurs grant Comunități<denumirea organizației>/<regiunea țintă>”
Ex: Aplicație concurs grant Comunități ”Primăria Bărboieni, raionul Nisporeni”
Mesajele de aplicare vor conține următoarele documente:
-

Formularul de aplicare completat – Anexa #A (Atenție! în format Word și .PDF
semnat de către reprezentantul legal);
Bugetul proiectului - Anexa #B;
Extrasul din registrul bunurilor imobile care atestă dreptul de proprietate a APL asupra
terenului/bunului amenajat/renovat în cadrul proiectului;
Declarația de aplicare și angajament de asigurarea co-finanțării - Anexa #C (ștampilată
și semnată);
Scrisoare de confirmare a interesului de participare la concursul de grant din partea
consiliului local semnată de liderii de fracțiuni ai consiliului local.

Notă: Pentru a diminua riscurile în procesul de implementare și asigurarea sustenabilității
proiectelor, proiectele și co-finanțarea urmează a fi validate prin decizia consiliului local (decizia
va fi adoptată după aprobarea proiectelor lor de către donator și până la semnarea contactului de
grant).
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IX: CRITERII DE EVALUARE ȘI SELECTARE:
Pentru a fi admise la concurs, propunerile de proiecte urmează să corespundă criteriilor minime
de eligibilitate enumerate mai jos:
#

Criteriu

1

Proiectul este înaintat de APL amplasată în unul din raioanele/regiunile țintă ale Proiectului
(Călărași, Nisporeni, Leova, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, zona de securitate (Raionul
Dubăsari) și regiunea transnistreană;

2

Comunitățile aplicante sunt localități cu o populație nu mai mica de 2,000 locuitori;

3

În cazul în care suportul solicitat în cadrul proiectului se va referi la un serviciu de renovare
sau îmbunătățire a unui imobil, acesta trebuie să fie utilizat/gestionat de APL și este
proprietate APL;

4

Nivelul maxim al finanțării solicitate din partea /PNUD nu va depăși 16,000 USD;

5

Perioada maximă de implementare nu va depăși 12 luni.

Proiectele care vor fi admise la concurs (vor întruni criteriile minime de eligibilitate), vor fi supuse
unui proces de evaluare complex, în corespundere cu următoarele criterii de evaluare:
#

Criteriu

Punctaj
maxim

1. Activitățile din cadrul proiectului propus spre finanțare din sursele grantului vor
servi obiectivele de protecție a mediului și menite să sporească reziliența și
adaptarea la schimbările climatice a comunității;

30

2. Fezabilitatea proiectului din punct de vedere tehnic, economic, financiar și
social;

15

3. Confirmare privind asigurarea contribuției comunității de minim 10% din
valoarea totală al proiectului;

20

4. Confirmarea comunității de a suporta costuri operaționale de menținere și de
asigurare a durabilității investiției acoperite de către grant;

15

5. Demonstrarea impactului proiectului pentru beneficiarii direcți (femei și bărbați,
grupuri defavorizate, etc.) și beneficiari indirecți.

20

TOTAL

100

Proiectele care în rezultatul evaluării vor obține mai puțin de 70 de puncte vor fi descalificate.
În rezultatul evaluării, vor fi sprijinite cel puțin 30 de proiecte care vor acumula cel mai mare scor.
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