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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.
În Moldova, rata sărăciei este de 7,5 ori mai mare în zonele rurale decât în orașele mari.
Întrucât o parte semnificativă a populației rurale este angajată în activități agricole de
subzistență, riscul de a cădea sub pragul sărăciei este mare în anii de evenimente extreme
legate de climă. Populația rurală este din ce în ce mai vulnerabilă la impactul schimbărilor
climatice, în special gospodăriile conduse de femei, care nu sunt în măsură să furnizeze
resursele și serviciile necesare pentru a asigura aprovizionarea cu apă, alimente și energie
pentru familiile lor. Mai mult, persoanele sărace din mediul rural au cunoștințe limitate cu privire
la practicile durabile în agricultură, practicile din domeniul forestier și ecologice care ar crește
capacitățile de adaptare și rezistență ale comunităților și ecosistemelor.
Studiile demonstrează că femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie
absolută și mai vulnerabile la schimbările climatice. Din acest motiv proiectul ”Comunități
rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” va oferi asistență financiară și
va contribui la sporirea cunoștințelor și abilităților femeilor din 30 de localități-țintă din raioanele
Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea
transnistreană, în vederea practicării activităților generatoare de venituri, prietenoase mediului
și reziliente.
Conștientizând rolul important al ONG-urilor în promovarea protecției mediului și a dezvoltării
reziliente, proiectul lansează un Program de dezvoltare a capacităților instituționale
pentru ONG-urile din domeniul mediului, dezvoltării durabile, schimbări climatice și alte
domenii conexe, menit să ofere o asistență complexă la consolidarea organizațională a
acestora pentru a se implica activ în procesele de promovare și implementare a măsurilor de
reziliență climatică și practicilor prietenoase mediului la nivel local.

II.

INFORMAȚIE SUCCINTĂ DESPRE PROIECT

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.
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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 și regiunea transnistreană.
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;
Pentru atingerea rezultatelor proiectului, vor fi elaborate un șir de documente și studii tematice
și de dezvoltare a capacităților grupurile țintă, inclusiv un program de dezvoltare a
capacităților instituționale pentru ONG, care sunt părți interesate importante în domeniul
protecției mediului și a dezvoltării reziliente și care au un rol important de a influența politicile
locale.

III.

GRUPUL ȚINTĂ ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE

Grupul țintă
Grupul țintă pentru programul de dezvoltare a capacităților instituționale sunt ONG-urile din
domeniul mediului, dezvoltării durabile, schimbări climatice, și alte domenii conexe, din țară,
în special, din raioanele și regiunile țintă (Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova,
UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană) sau zone adiacente
acestora, care în baza Formularului de Exprimare a Interesului (FEI) și documentelor de suport
corespunzătoare (vezi punctul VI din ghid) vor aplica la concursul (Apel de exprimare a
interesului) lansat de proiectul ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea
femeilor”.
În baza prezentului Apel de exprimare a interesului vor fi selectate șase (6) ONG-uri care
vor beneficia de programul de dezvoltare a capacităților organizaționale.
Criterii de eligibilitate
În competiție vor fi admise ONG-urile care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
•

Aplicantul este organizație înregistrată conform legislației în vigoare
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•
•

•

•
•
•
•

Experiență de activitate a organizației de minim 3 ani
Scopul și domeniile de activitate ale aplicantului includ activități relevante domeniilor
dezvoltarea sustenabilă comunitară în contextul schimbărilor climatice, protecția
mediului, ecologie, integrarea de gen în aspecte climatice și de mediu, alte
activități/domenii relevante protecției mediului și schimbărilor climatice.
Organizația nu beneficiază sau nu a beneficiat recent de un program similar de
dezvoltare a capacităților oferit de alte proiecte de asistență tehnică ori
organizații/instituții internaționale, în special cel oferit de către Suedia.
Experiență în implementarea proiectelor de mediu și schimbări climatice la nivel
local/regional (minim 2-3 proiecte) în ultimii 5-7 ani.
Prezența a cel puțin 2 angajați permanenți sau temporari.
ONG-ul să posede echipament necesar pentru a asigura activitatea propice a
organizației (minim un computer și imprimantă).
Participarea reprezentanților organizației la traininguri de instruire în domeniul
mediului, schimbări climatice și/sau gender.

Condițiile de aplicare
Disponibilitatea ONG-lor de a participa la program va fi prezentată prin Formularul de
Exprimare a Interesului (FEI), adresat proiectului ”Comunități rezistente la schimbări
climatice prin abilitarea femeilor”, cu prezentarea documentelor solicitate în punctul VI a
prezentului ghid.

IV.

BENEFICIILE PROGRAMULUI

ONG-urile selectate vor beneficia de un program individual de dezvoltare a capacităților
instituționale în următoarele domeniile largi:
1) managementul proiectului;
2) abilități și resurse tehnice;
3) managementul financiar și control/audit intern;
4) capacități de administrare în domeniile de achizițiilor și angajare.
Programul va fi oferit pe o perioadă de circa 7 luni (septembrie 2020 – februarie 2021) de către
experți naționali și internaționali specializați în dezvoltarea organizațională a sectorului
asociativ.
Notă: Cele 6 ONG-uri care vor trece prin programul de dezvoltare instituțională și vor
implementa cu succes recomandările de consolidare a cadrului organizațional, vor fi
invitate să candideze pentru operaționalizarea componentei de granturi a proiectului
“Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”.
Participarea ONG-ului în cadrul programului de dezvoltare instituțională nu garantează
selectarea acestuia în calitate de implementator al programelor de granturi din cadrul
proiectului, dacă acesta nu va corespunde cerințelor de selectare înaintate de PNUD.
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V.

CRITERIILE DE SELECTARE

Dosarele de aplicare vor fi evaluate în baza criteriilor de evaluare prezentate în tabelul de mai
jos. La necesitate, vor fi solicitate informații suplimentare de la aplicanți.
Criterii de evaluare

Punctaj

ONG local/regional/național înregistrat conform legislației în vigoare.
Vor fi evaluate organizații conduse atât de femei cât și de bărbați
ONG-ul localizat în sau adiacent raioanelor/zonelor țintă ale proiectului

10
20

Corespunderea scopului și domeniilor de activitate ale ONG cu 20
obiectivele proiectului
Experiență de activitate, inițiative/proiecte implementate în ultimii 5-7 ani 20
relevante cu domeniile: dezvoltarea sustenabilă comunitară în contextul
schimbărilor climatice, protecția mediului, ecologie, integrarea de gen în
aspecte climatice și de mediu, instruiri obținute în domeniile menționate
Practici de parteneriate locale, inclusiv cu APL, instituții publice, grupuri 10
de inițiativă locală, agenți economici în implementarea de activități și
proiecte comunitare
Existența unui concept de plan de acțiuni privind colaborarea cu APL 10
local în implementarea activităților și proiectelor de dezvoltarea locală
pentru următorii 2 ani, relevante domeniilor de mediu, schimbări
climatice și integrarea de gen
ONG dotat cu echipament necesar și asigurat cu personal pentru 10
desfășurarea activităților organizației
TOTAL

100

Pentru Programul de dezvoltare a capacităților instituționale vor fi selectate ONG-urile care vor
acumula un punctaj de minim 70 de puncte.

VI.

DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE

a. Perioada de aplicare
Odată cu lansarea competiției pentru Programul de dezvoltare a capacităților instituționale ale
ONG-lor, organizațiile își vor putea manifesta disponibilitatea de a participa prin prezentarea
dosarului de aplicare, începând cu data indicată în apel și respectând termenii și condițiile de
depunere a dosarului.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 iulie 2020, ora 16:00.

b. Documente necesare pentru aplicare
Dosarul de aplicare va include următoarele documente:
1. Formularul de Exprimare a Interesului completat
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2.
-

Anexele:
Copia Certificatului de Înregistrare al organizației
Copia Statutul organizației
Lista membrilor fondatori, membrilor activi și a personalului administrativ al organizației,
indicând funcția lor
Raportul de activitate pentru ultimii 3 ani/sau CV-ul organizației
Raportul financiar pentru anul 2019
Opțional: rapoarte de participare în proiecte/inițiative similare, alte documente care ar
atesta asupra activității organizației în domenii relevante proiectului ”Comunități
rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”.

Documentele de aplicare vor fi completate în limba română sau rusă, informațiile solicitate vor
fi prezentate conform Formularului model și vor fi descrise clar și în corespundere cu solicitările
din fiecare secțiune a documentului. Modelul Formularului de Exprimare a Interesului poate fi
accesat pe pagina web: https://www.md.undp.org
Pentru consultații la completarea și depunerea dosarelor vă rugăm să o contactați pe Tatiana
Crăciun la nr. de telefon: 068 680 525 sau prin e-mail: tatiana.craciun@undp.org
Formularul de aplicare și anexele necesare vor fi depuse electronic în formă scanată la
următoarea adresă electronică: tatiana.craciun@undp.org până la data expirării apelului de
exprimare a interesului.

VII.

PROCESUL DE SELECTARE AL APLICANȚILOR

Procesul de selectare al aplicanților va începe odată cu expirarea termenului de depunere a
Formularului și documentelor necesare și va fi efectuat conform criteriilor de selectare
prezentate în ghid.
Despre rezultatele finale privind ONG-le selectate, organizațiile selectate vor fi informate prin
e-mail.
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