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CONCURS DE PROPUNERI DE PROIECTE  

Etapa operațională 6 a Programului de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu 

Procesul de elaborare a Strategiei programului de țară 

 

I. Informații de fond: 
 
Programul de granturi mici (PGM) al Fondului Global de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor 
non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru 
a le permite să facă față provocărilor globale de mediu1, în timp ce abordează necesitățile de 
dezvoltare durabilă. PGM este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de 
UNOPS. PGM din Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat 
succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 11 proiecte 
susținute prin granturi.  

La etapa operațională Nr. 6 (EO6), ce va fi implementată în perioada 2015 - 2018, PGM are următorul 
obiectiv: “de a susține în mod efectiv crearea beneficiilor globale aduse mediului și de a proteja mediul 
global prin intermediul soluțiilor locale și la nivel de comunitate ce complementează și adaogă valoare la 
acțiunea îndeplinită la nivel național și global”.  
 
Tabelul de mai jos prezintă componentele cheie sau „inițiativele strategice” care sunt multe-focale după 
caracter și pe care se va baza grantul acordat de PGM pe parcursul EO6. Țările vor putea prioritiza și 
selecta aceste inițiative strategice, bazate pe prioritățile naționale și consultațiile la nivel de țară cu părțile 
interesate multiple.   
 

Inițiativele strategice ale PGM la EO6  
 

1. Conservarea peisajului terestru/marin la nivel de comunitate 
2. Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei 
3. Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon 
4. Coalițiile de management al substanțelor chimice locale și globale 
5. Platforme de dialog politic și de planificare între OSC și Guvern  
6. Promovarea incluziunii sociale: 

i. Integrarea dimensiunii de gen  
ii. Implicarea tinerilor  

7. Contribuția la platformele globale de management a cunoștințelor 
i. Biblioteca digitală a inovațiilor din comunitate  

ii. Schimbul de soluții inovative la nivel de comunitate sud-sud  
 

 

                                                           
1 Domeniile prioritare ale GEF includ: biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului, apele 
internaționale și substanțele chimice.  
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Un element cheie al implementării PGM în perioada EO6 va fi elaborarea abordărilor în baza peisajelor 
terestre/marine în unele țări pentru a concentra mai bine granturile și a promova programarea strategică 
și gruparea proiectelor mici de granturi în clustere cu scopul de a realiza un impact mai mare și de a duce 
la sinergii și oportunități de creștere/amplificare. În dependență de mărimea și contextul țărilor, precum 
și finanțarea disponibilă pentru granturi, țările pot selecta unul sau mai multe peisaje terestre/marine 
unde vor fi susținute proiectele comunitare. PGM se va concentra pe susținerea și coordonarea acțiunilor 
concrete la nivel local prin oferirea finanțării la scară mică pentru proiectele conduse de comunitate în 
limitele peisajelor terestre de prioritate pentru a realiza impacte la scară de peisaj terestru în țările în curs 
de dezvoltare. De asemenea, PGM va revizui, analiza și codifica rezultatele acestor acțiuni de teren pentru 
a distila și disemina lecțiile care pot fi utilizate la replicarea în țară și în alte părți ale lumii.  
 
Un alt element cheie al abordării PGM la EO6 este consolidarea rolului său de Grantor+ prin planificarea 
strategică a procedurii de prestare a serviciilor necesare pentru realizarea unui impact de portofoliu mai 
mare.  Aceasta poate fi făcut prin utilizarea selectivă a granturilor pentru dezvoltarea capacității, precum 
și prin servicii de susținere non-granturi, rețele și parteneriate.   
 
Această cerere de propuneri este organizată pentru a îndemna organizațiile să depună propuneri ca să 
ajute PGM să desfășoare procesul pregătitor pentru a elabora strategia sa pentru EO6. Aceasta va 
implica consultații cu multiple părți interesate, elaborarea evaluărilor situației de bază a peisajelor 
terestre/marine identificate ca prioritate și elaborarea Strategiei programului de țară (SPT) pentru EO6, 
în strânsă cooperare cu Coordonatorul Național al PGM și Comitetul Național de Coordonare al 
Moldovei. Etapele cheie în acest proces pregătitor și rezultatele livrabile cheie scontate sunt descrise în 
detaliu mai jos. 

 
II. Etapele cheie în procesul de elaborare a Strategiei programului de țară la EO6  
 
Etapa 1. Consultarea și exercițiul de delimitare a domeniului de acoperire pentru Strategia 
programului de țară la EO6  

Pentru a iniția elaborarea Strategiei programului de țară al PGM la EO6 (SPȚ EO6) este nevoie de 
efectuat o evaluare și un exercițiu de delimitare a domeniului de acoperire, care vor înregistra 
rezultatele și realizările programului de țară al PGM până la un moment și, vor identifica direcțiile 
prioritare pentru programarea la EO6 în conformitate cu documentul de proiect al PGM pentru EO6, 
prioritățile naționale ale țării, direcțiile de programare ale GEF-6 și potențialul pentru sinergie cu PNUD 
și alte agenții partenere.   
 
Acest proces de consultare și delimitare a domeniului de acoperire al Strategia programului pe Țară se 
va extinde în afara CNC pentru a implica părțile interesate relevante din partea Guvernului, societății 
civile, oficiul de țară PNUD, agențiile de sector și alți parteneri. Scopul său este de a identifica nișa de 
programare a PGM în cadrul EO6 pentru ca programul să aibă un impact strategic scontat în termeni de 
direcții și inițiative ale EO6.   
 
Procesul dat va include următoarele elemente vaste: 
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a) Comunicarea, sensibilizarea și dezvoltarea capacității despre EO6 și a inițiativelor sale 
strategice. O astfel de comunicare va servi la explicarea necesității de a focusa PGM pe 
ariile/peisajele terestre/marine pentru realizarea unui impact strategic mai mare prin 
intermediul grupării proiectelor în clustere și realizarea sinergiei.   
 

b) Consultații cu multiple părți interesate. Acest proces de consultare va include CNC, TAG și alți 
parteneri relevanți din cadrul Guvernului, societatea civilă, PNUD, agențiile partenere, etc. 
pentru a ajunge la un consens larg referitor la abordarea programului de țară la EO6. 
 

c) Selectarea peisajului terestru de interes, luând în considerație nișa PGM, oportunitățile, 
provocările și potențialul pentru sinergie, etc. În dependență de mărimea țării și resursele de 
grant disponibile, programele de țară pot selecta unul sau mai multe peisaje terestre.  
 

d) Oferirea granturilor în afara peisajului terestru selectat. La EO6, până la 30% din resursele 
grantului pot fi alocate înafara domeniilor aferente peisajelor terestre, dacă aceste fonduri sunt 
utilizate în mod strategic. Criteriile pentru prioritizarea proiectelor și o tipologie a proiectelor 
pot fi identificate în Exercițiul de delimitare al domeniului de acoperire și în evaluarea generală. 
De exemplu, oferirea grantului în baza programului de țară, în afara peisajului terestru, se va 
considera o prioritate, dacă: 
- proiectele promovează inovațiile referitor la inițiativele și direcțiile strategice ale PGM EO6  
- proiectele oferă noi oportunități pentru parteneriate și replicare  
- ajută  la transpunerea lecțiilor învățate în politici sau promovează adoptarea 
- platformele de dialog între OSC și Guvern promovează implicarea societății civile în 

guvernare, în contextul acordurilor multilaterale în domeniul protecției mediului  
 
Rezultatele/produsele cheie realizate la etapa dată, vor include: (a) un raport succint ce documentează 
procesul de consultare și delimitare a domeniului de acoperire, prin înregistrarea acordurilor principale 
cu privire la abordarea SPȚ, și (b) o descriere preliminară a SPȚ elaborată în măsura posibilităților 
incluzând abordarea aferentă peisajului terestru, care va fi finalizată la etapa 2.  
 
Etapa 2.  Evaluarea situației de bază aferentă peisajului terestru selectat  
  
Procesul de evaluare a situației de bază aferentă peisajului terestru va fi ghidat de exercițiul de 
delimitare al domeniului de acoperire și consultarea SPT în țara care a atins un consens referitor la 
priorități și planificarea livrării rezultatelor EO6 în țară. Strategia pentru peisajul terestru elaborată 
pentru fiecare program de țară va descrie abordarea de peisaj terestru pentru susținerea activităților 
globale de mediu în conformitate cu inițiativele strategice selectate în Strategia programului de țară al 
PGM, ce contribuie la dezvoltarea durabilă la nivel de comunitate.   
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Obiectivul evaluării situației de bază este de a acorda asistență Coordonatorilor Naționali și Comitetelor 
Naționale de Coordonare ale PGM a) la elaborarea liniei de bază pentru întreg peisajul terestru, b) la 
elaborarea strategiei privind peisajul terestru care va fi folosit drept îndrumare pentru acordarea 
granturilor împreună cu tipologia proiectelor propuse și seturile de indicatori pentru inițiativele 
strategice identificate și selectate ale PGM.  Evaluarea situației de bază oferă informații despre situația 
curentă a peisajelor terestre prin intermediul consultațiilor cu comunitățile locale și cu părțile interesate 
care pot fi folosite ca bază pentru stabilirea scopurilor și rezultatelor dorite.  
 
Evaluarea situației de bază aferentă peisajului terestru va studia provocările cheie, problemele globale 
de mediu și va identifica oportunitățile pentru comunitate și acțiunile OSC. Procesul de evaluare a 
situației de bază va include consultații la nivel de comunitate și va asigura participarea unui număr mare 
de părți interesate de peisajul terestru, inclusiv autoritățile locale, societatea civilă, organizațiile din 
comunitate și alți parteneri relevanți. Evaluarea situației de bază va include următoarele elemente cheie: 
 

a) Evaluarea situației de bază. Identificarea contextului aferent peisajului terestru și a 
informațiilor de fond, inclusiv amenințările aduse mediului global, dezvoltării durabile, și 
acțiunile cheie și planurile în curs de implementare, precum și identificarea părților interesate 
relevante în cadrul și în afara peisajului terestru, care trebuie implicate și care au un rol anume. 
Se vor identifica limitele peisajului terestru odată cu analiza activităților de bază, folosite la 
elaborarea programului de țară al PGM, precum și lacunele pe care acesta le poate aborda.   
 

b) Elaborarea inițiativelor strategice ale PGM EO6 în contextul peisajului terestru. În baza 
rezultatelor procesului de consultare și delimitare a domeniului de acoperire al Strategia 
programului pe țară, țara va identifica prioritățile strategice selective pentru grant. În cadrul 
evaluării situației de bază, implementarea inițiativelor strategice prioritare ale EO6, selectate de 
țări, va fi elaborată în contextul peisajului terestru/marin (a) cu tipologii ale proiectelor de 
dezvoltare, (b) indicatori, ținte și cadrul de rezultate elaborate. 

 
c) Se vor propune modalități de implementare, cum sunt posibilitățile de a lega și conecta 

proiectele din limitele peisajului terestru pentru învățarea și schimbul de informații, stimulând 
cooperarea cu autoritățile locale, identificând influența politică și amplificarea oportunităților, 
promovând monitorizarea și evaluarea (M&E) participative, ce permite implicarea comunității și 
facilitează managementul cunoștințelor, precum și captează și diseminează rezultatele. 

 
 
Un produs cheie al procesului de evaluare a situației de bază aferentă peisajului terestru va fi 
producerea unui raport care va prezenta analiza situației de bază, elaborarea strategiei PGM în limitele 
peisajului terestru și modalitățile de implementare. De asemenea, raportul va prezenta procesul 
consultativ urmat și de rezultatele consultațiilor desfășurate la nivel de comunitate.  Acest raport va fi 
prezentat CNC și CN și va fi elaborat în limbile română și engleză. 
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Etapa 3. Finalizarea Strategiei programului de țară  
 
În baza pașilor de mai sus și odată ce procesul de evaluare a situației de bază pentru ariile terestre 
selectate de interes a fost finalizat și acceptat, Strategia programului de țară a PGM EO6 va fi elaborată 
pe deplin și finalizată. Versiunea preliminară a Strategiei programului pe țară (nu mai mult de 25 de 
pagini) va fi prezentată pentru revizuire și comentarii către CN și CNC.  Aceasta va fi transmisă pentru 
revizuire și aprobare de către CPMT.  Orice comentarii finale din partea CNC și CPMT vor fi luate în 
considerație și abordate în versiunea finală a Strategiei programului pe țară, care va fi apoi distribuită 
publicului și postată online pentru informare publică. 
  
 
III. Scopul misiunii: 

Responsabilitățile principale ale Beneficiarului de grant vor include întreprinderea tuturor (sau unor) 
etape cheie de la 1 la 3, descrise în Secțiunea II de mai sus, în baza necesităților și acordului specific 
cu programul de țară al PGM din Moldova. Beneficiarul de grant va produce livrabilele cheie 
prevăzute la diferite etape cheie într-o manieră profesională și în timp util. Finisarea la timp a tuturor 
livrabililor cheie este critică pentru acest proiect, deoarece acesta va elabora Strategia programului 
pe țară necesară pentru acordarea ulterioară a grantului în ariile selectate terestre de interes. Se 
preconizează ca întreg proiectul, dacă se întreprind cele trei etape, să va încheia după o perioadă de 
patru luni. 
 
Beneficiarul de grant va elabora exercițiile pregătitoare și va ajuta la pregătirea și facilitarea 
consultațiilor de la etapele cheie descrise mai sus, inclusiv pregătirea informațiilor necesare și a 
documentelor de context, după caz. Beneficiarul de grant va capta și documenta punctele cheie ale 
discuțiilor și acordul cu părțile interesate pe parcursul consultațiilor la nivel național și la nivel de 
peisaj terestru.    
 
Beneficiarul de grant va colabora strâns cu Coordonatorul Național (CN) al PGM și cu membrii 
Comitetului Național de Coordonare (CNC) și Grupul de Consultanță Tehnică (TAG), după caz, la 
implementarea etapelor 1-3.    
 
 
IV. Cine este eligibil pentru prezentarea propunerilor:  
 
Proiectul poate fi implementat de un ONG național sau sub-național potrivit, experimentat sau de o 
instituție academică, în calitate de proiect de consolidare a capacităților la locul de muncă și finanțat 
prin intermediul unui grant. Propunerea va prezenta în mod clar experiența solicitantului și a 
organizațiilor sale partenere în problemele ce necesită a fi abordate. 
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V. Competențele necesare pentru proiect:  
 

 Capacitate demonstrată de gândire și analiză strategică;  

 Experiență demonstrată de lucru cu inițiative conduse de comunitate, precum și experiență 
aferentă proceselor participative la nivel de comunitate și părți interesate, 

 Expertiză privind problemele globale de mediu și dezvoltare durabilă; 

 Expertiză în domeniul managementului peisajelor terestre; 

 Capacitate demonstrată de producere a cercetărilor calitative de o calitate înaltă și capacitatea 
de a absorbi, analiza și sintetiza volume mari de informații complexe în perioade limitate de 
timp;  

 Abilități excepționale de elaborare a materialelor de comunicare și a documentelor de politici 
pentru audiențe diferite, inclusiv societatea civilă și factorii decidenți; 

 Abilități excelente de utilizare a limbilor engleză, româna și rusa, în scris, în prezentare, 
comunicare și facilitare. 

 
VI. Buget: Suma maximă a grantului pentru proiect se va limita la $25,000, iar solicitanții vor 

prezenta un buget estimativ detaliat.  
 

VII. Perioada serviciilor (după caz): procesul deplin, compus din 3 etape cheie, va fi finalizat într-o 
perioadă de patru luni, iar etapa 1 va fi finalizată într-o lună sau într-o perioadă mai scurtă. 
Vă rugăm să prezentați un calendar detaliat ca parte a propunerii Dvs.   

 

VIII. Elaborarea propunerilor 
Cost 

Partea care înaintează propunerea va suporta toate costurile legate de pregătirea și / sau 
depunerea propunerii, indiferent dacă a fost selectată propunerea sau nu. GEF SGP nu va fi în 
nici un caz responsabil sau răspunzător pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau 
rezultatul acestui proces. 

Limbă 

Propunerea, precum și toată corespondența dintre aplicant și GEF SGP Moldova, vor fi scrise în 
limba engleză. 

La încheierea unui contract, limba contractului reglementează relația dintre contractant și GEF 
SGP ca reprezentat al UNOPS. 

 
Propunerile înaintate de doi (2) sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se 

constată oricare dintre următoarele: 

A. au cel puțin un partener de control, director sau acționar în comun; sau 
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b. oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție directă sau indirectă de la celălat; sau 

c. au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri; sau 

d. au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasîndu-i 
astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui 
alt aplicant în ceea ce privește acest proces; 

e. sunt subcontractanți ai unul altuia, sau un subcontractant într-o Propunere, depune de 
asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;  

f. un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o Propunere primită pentru 
acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o 
propunere. 

IX. Procedura de aplicare:  

Setul de documente poate fi prezentat personal în plic sigilat la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 
August 1989, 131, Chişinău, MD-2012. În atenţia: Registry Office/Procurement. 

Conceptele transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org. 

Propunerile vor fi marcate SGP CPS OP6 [denumirea ONG aplicant]. 

Termenul limită de depunere a conceptelor este: 21 septembrie 2015, ora 17.00 (GMT +2). 
Propunerile de proiect primite după termenul limită nu vor fi examinate. 

Cererile expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile trimise 
prin e-mail nu trebuie să depășească 5 MB ca dimensiune. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie 
divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “partea x din y” pe lângă mențiunea din 
anunț și din setul de documente pentru solicitare. Toate cererile depuse în format electronic vor 
primi un mesaj automat de confirmare a recepționării de la tenders-Moldova@undp.org. Dacă nu 
primiți acest mesaj de confirmate prin e-mail, vă rugăm să contactați Oficiul PNUD Moldova la 
numărul de telefon +373 (0) 22 220-045. 

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm s-o contactați pe Dna 
Inessa Galitchi, Coordonator Național, Programul pentru granturi mici al GEF, Moldova prin e-mail: 
inessag@unops.org sau la tel. (+373) 22 867, Mob. (+373) 79440234.  

 
 
 

mailto:tenders-Moldova@undp.org
mailto:inessag@unops.org

