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Resurse financiare pentru Etapa Operațională 7 – Programul de Țară PGM (estimat în US$)1  

Granturi totale PGM până la moment din (2012):                         1.87 milioane USD 
Fonduri de bază GEF EO7:                                USD $500,000 

Fonduri GEF EO7 STAR :                                                                               USD $500,000 

Soldul rămas din fondurile de bază și STAR EO6 GEF (dacă se 
aplică) 

- 

Alte fonduri (asigurate) - 
Alte fonduri (scontate/urmează a fi mobilizate)  USD $500,000, co-finanțare 

 

1. CONTEXT  

În calitate de program corporativ al Fondului Global pentru Mediu (GEF), Programul de Granturi Mici GEF 
(PGM), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) își aliniază etapele sale 
operaționale cu cele ale GEF și partenerilor săi de cofinanțare, oferind un portofoliu global de proiecte 
inovative, inclusive și cu impact, care abordează probleme globale de mediu și de dezvoltare durabilă. 
Acțiunile la nivel local întreprinse de societatea civilă și organizațiile bazate pe comunitate, incluzând grupurile 
de femei, băștinașii, tinerii și persoanele cu dizabilități, sunt recunoscute drept esențiale pentru formarea 
alianțelor cu actori multipli întru generarea beneficiilor globale aduse mediului și contribuirea la realizarea: 

 direcțiilor de programare ale GEF-7; 

 planului strategic al PNUD pentru 2018-2021; 

 priorităților naționale în scopul îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU; 

 altor angajamente internaționale.2 
Datorită operațiunilor de succes ale GEF realizate timp de 26 de ani în peste 133 de țări, cea de-a 7-a Etapă 
operațională a PGM își propune drept scop “să promoveze și să susțină inițiativele inovative, inclusive și 
scalabile, precum și să încurajeze parteneriate cu implicarea multiplilor actori la nivel local pentru a aborda 
problemele globale de mediu în peisajele terestre/marine prioritare.” 
 
În acest context, au fost chestionați mai mulți actori importanți (OSC-uri locale și Grupuri de acțiuni locale din 
regiunile țării, reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, autorități publice 
locale, Comitete ale bazinelor râurilor mici, alte forme de asocieri locale, donatori relevanți), cărora li s-a 
solicitat opinia asupra rezultetelor atinse în EO6 ale PGM/GEF, priorităților pentru EO7, sugestii pentru 
îmbunătățirea implicării comunităților locale în inițiative de mediu, etc. Rezultatele succinte ale chestionărilor 
sunt în Anexa 1. 
 

2. REZUMAT: Rezultatele/realizările cheie  

Capitol în lucru 

                                                   
1
 Nivelul resurselor EO7 PGM reprezintă o total estimat al: (i) alocației de bază a grantului GEF7 (care urmează să fie revizuită anual de 

ECMP  în baza performanței, cofinanțării și parteneriatelor strategice, ratele demonstrate ale angajamentului CNC, și realizarea 
UNOPS); (ii) resurse aprobate STAR; cât și (iii) alte surse a partajării de costuri din partea părților terțe & cofinanțare (nivel de țară, 
regional și/sau global). Țările PGM cu solduri rămase de la EO6 care n-au fost alocate, urmează să utilizeze aceste solduri în 
conformitate cu abordarea strategică a EO7 pentru a fi coerente cu condițiile de programare PGM și rezultatele scontate. 
2
 Conceptul inițial al EO7 PGM a fost incorporat în direcțiile strategice pentru negocierile generale din 2017 privind completarea GEF-7 

și ulterior a fost aprobat prin documentul Consiliului GEF “Programul de Granturi Mici GEF: aranjamente de implementare pentru GEF-
7” (GEF/C.54/05.rev) în iunie 2018. 
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3. PRIORITĂȚILE ȚĂRII ȘI ALINIEREA STRATEGICĂ  

 

3.1 Alinierea la prioritățile naționale  

Țintele, inițiativele și indicatorii PGM/GEF sunt bine ancorați în strategiile naționale de mediu. Coerența și 
modul de acoperire ale inițiativelor globale GEF pentru EO7 în strategiile naționale și Convențiile 
internaționale la care a aderat Republica Moldova este reflectată în Anexa 2. 
Evaluarea contextului strategic existent ne permite să formulăm o serie de concluzii-cheie, inclusiv: (i) există 
un cadru strategic național în care se încadrează majoritatea inițiativelor globale GEF; (ii) acordurile 
internaționale ratificate de noi încurajează acțiunile prevăzute de SPȚ; (iii) inițiativele OSC se regăsesc în cadrul 
strategic de intervenție și angajamentele internaționale pe o gamă largă de ținte, chiar dacă adeseori nu sunt 
prevăzute clar instrumentele de susținere a proiectelor de mediu înaintate de comunitățile locale. Mai jos sunt 
listate datele ratificării de către Republica Moldova a convențiilor relevante și cadrelor relevante de planificare 
națională: 

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

Convenții / cadre naționale de planificare Data ratificării / completării 

Convenția ONU privind diversitatea biologică (CBD)  Ratificat la 23.06.1993 

Strategia națională în domeniul biodiversității a CBD și planul de acțiuni 
(NBSAP) 

Adoptat la 18.05.2015 

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

Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC) Ratificat la 16.03.1995 

Convenția ONU pentru combaterea deșertificării (UNCCD) Aderat la 24.12.1998 

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (POP) Ratificat la 19.02.2004 

Convenția de la Minamata cu privire la mercur  Semnat la 04.10.2013 

Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă 2030 (ODD-uri) Adoptat la 08.11.2018 

Revizuirile naționale voluntare pentru ODD-urile ONU  prima este planificată în iulie 2020 

The Cartagena Protocol on Biodiversity (New York, SUA 2001) ratified at 11.10.2002 
The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats (Berne Convention) 

ratified at 23.06.1993 

The Kyoto Protocol (Kyoto, 11th December 1997) joined on 13.02.2003 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22
nd

 
March 1985) 

joined at 24.07.1996 

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 
(Montreal, 16th September 1987) 

joined at 24.07.1996 

Convenția europeană a peisajului Ratificată 12 octombrie 2001 

 

3.2 Lacune și oportunități  

Conform priorităților Republicii Moldova în domeniul mediului reprezentate în Tabelul 1, o serie de lacune și 
oportunități cheie sunt evidențiate în special la compartimentul de promovare a implicării semnificative a 

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
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comunităților și organizațiilor societății civile în implementarea în continuare a priorităților naționale.3 Dintre 
cele mai evidente putem menționa următoarele lacune: 

 discrepanțe ale cadrului strategic național (ex: dintre indicatorii acelorași ținte în diverse strategii, 
abordarea diferită a rolului OSC și reducerea la acțiuni de informare/constientizare sau ignorarea lor); 

 discrepanțe de abordare între strategiile naționale și Strategia de țară PGM/GEF (ex: prevederile ce țin de 
conservarea bazată pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințate, prezența modestă a 
componentei de dezvoltarea urbană rezilientă și cu emisii reduse, integrarea adaptării bazate pe 
comunitate în cadrul proceselor naționale, abordarea de parteneriat public-privat, integrarea incluziunii 
sociale și utilizarea mecanismelor participative, etc. – fiind prezente doar formal și aleatoriu, nu au un 
suport real și se rezumă doar la o prezență simbolică, fără un angajament juridic clar); 

 problemele menționate de persoanele/instituțiile chestionate (ex: implicarea tot mai redusă a OSC-urilor 
în proiecte de mediu, dificiențe legate de cofinanțarea mare, insuficiența de personal calificat în atragerea 
și implementarea proiectelor, asigurarea continuității proiectelor, pasivitatea populației și autorităților 
publice în vederea susținerii inițiativelor de mediu, agenți economici nepregătiți de a se implica și 
cofinanța inițiativele ecologice, migrația, instabilitatea politică, etc.); 

 acțiuni prioritare determinate în consultările cu actorii relevanți (ex: optimizarea co-finanțărilor diferitor 
donatori, promovarea unor proiecte comune sau în locații comune, participarea donatorilor în comisii de 
evaluare a proiectelor comune, scoaterea unor bariere procedurale pentru beneficiarii ce aplică la mai 
mulți donatori, etc). 

 
Oportunirtățile luate în calcul sunt următoarele: 

 oportunități marcate de analiza rezultatelor EO6, desfășurate pe priorități (ex: rezultate bune/indicatori 
suprarealizați ale ONG scalabile la nivel de comunitate; asigurarea continuității pentru acțiunile preferate 
la nivel de biodiversitate, agricultura inovativă, managementul deșeurilor și substanțelor chimice, energia 
alternativă; flexibilitatea în abordarea agendei depunerii aplicațiilor și formelor de co-finanțare; 
simplificarea continuă a procedurilor legate de ciclul proiectelor înaintate fără a micșora calitatea 
acestora, etc); 

 oportunități legate de sporirea atenției structurilor donatoare față de OSC și comunități locale (ex: 
creșterea prezenței ONG-lor în acțiuni facilitatoare și participative sau de parteneriat, reorientarea 
susținerii financiare necesare spre nivelul local, reducerea dezechilibrului în determinarea rolului și 
posibilității implicării ONG-lor la soluționarea diferitor probleme importante menționate în strategiile 
naționale);  

 oportunitățile oferite de conjunctura regională pentru noua perioadă EO7 (ex: reorientarea finanțărilor 
spre beneficiarii finali ce au nevoie de co-finanțare, restartarea unor programe mari de finanțare internă 
cum ar fi FNDR și externă ca cele UE/alte ambasade etc); 

 alte instrumente de susținere a GEF prin cooptarea altor donatori, etc. 
 

3.3 Prioritățile strategice EO7 ale Programului de Țară PGM  

 
Tabelul 2. Alinierea Programului de țară PGM cu Inițiativele strategice EO7 PGM și 
prioritățile/proiecte/programele de țară  

                                                   
3
 Care din aceste priorități, incluzând, dar fără a se limita la: (i) Revizuirile naționale voluntare pentru ODD ONU 2030; (ii) contribuția la 

Contribuțiile determinate pe plan național pentru Acordul de la Paris UNFCCC, inclusiv contribuțiile pentru Summit-ul Climatic al 
Secretarului General ONU din septembrie 2019; (iii) negocierile spre ‘o nouă afacere pentru natură’ globală drept parte a negocierilor 
CBD post-2020; oferă oportunități specifice pentru implicarea comunității și OSC in țară? 
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1 2 3 

Inițiativele strategice EO7 PGM – pe plan 
global  

Prioritățile Programului de țară PGM 
EO7  

Complementaritatea Programului 
de țară PGM cu GEF, PNUD și alte 

proiecte și programe  

Conservarea bazată pe comunitate a 
ecosistemelor și speciilor amenințate  
Obiective cheie/axare: 
1) Îmbunătățirea eficacității 

managementului ariilor protejate prin 
intermediul ICCA și a guvernării partajate 
cu sectorul privat și guvernul. 

2) Îmbunătățirea practicilor și abordărilor 
prietenoase biodiversității conduse de 
comunitate, inclusiv promovarea 
economiei maritime (de ex. agricultura, 
pescuitul, silvicultura, turismul, 
infrastructura, etc.)  

3) Consolidarea acțiunilor conduse de 
comunitate pentru protecția speciilor 
amenințate  

Conservarea bazată pe comunitate a 
ecosistemelor și speciilor amenințate 
Priorități naționale: 
1. Îmbunătățirea și extinderea 

managementului ariilor protejate în 
cooperare cu autoritățile naționale, 
locale și sectorul privat. 

2. Îmbunătățirea practicilor și 
abordărilor prietenoase 
biodiversității conduse de 
comunitate în sectoare cheie (de ex. 
agricultura, pescuitul, silvicultura, 
turismul, infrastructura, etc.) 

3. Protecția speciilor amenințate prin 
acțiuni consolidate conduse de 
comunități locale  

Fondul Ecologic Național; 
Fondul național de dezvoltare 
regională; 
Fondul de subvenționare în 
agricultură și dezvoltare rurală AIPA; 
Fondul de Eficiență Energetică; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Agricultură și pescuit durabil, precum și 
securitatea alimentară  
1) Sporirea eficienței și eficacității a 

producției alimentare în general și a 
lanțului valoric, inclusiv în ecosistemele 
vulnerabile (SIDS, etc). 

2) Sporirea diversificării și îmbunătățirea 
mijloacelor de trai  

3) Înlăturarea defrișării din lanțul de 
aprovizionare și restabilirea extinsă a 
terenurilor degradate. 

Agricultură și pescuit durabil, precum și 
securitatea alimentară  
1. Sporirea diversificării și 

îmbunătățirea lanțului valoric în 
producția alimentară, protejând 
ecosistemele vulnerabile. 

2. Înlăturarea defrișării din lanțul de 
aprovizionare și restabilirea extinsă 
a terenurilor degradate. 

Fondul de subvenționare în 
agricultură și dezvoltare rurală AIPA; 
Fondul Ecologic Național; 
Fondul de Eficiență Energetică; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Co-beneficiile accesului la energie cu emisii 
reduse de carbon  
Susținerea implementării Acordului de la Paris 
și a CDN  
1) Promovarea tehnologiilor eficiente 

energetic și celor bazate pe energie 
regenerabilă, oferind beneficii socio-
economice și îmbunătățind mijloacele de 
trai. 

2) Promovarea necesităților de servicii 
energetice descentralizate în zonele 
rurale și urbane.  

Co-beneficiile accesului la energie cu 
emisii reduse de carbon  
1) Promovarea tehnologiilor eficiente 

energetic și celor bazate pe energie 
regenerabilă, oferind beneficii 
socio-economice și îmbunătățind 
mijloacele de trai. 

2) Promovarea necesităților de servicii 
energetice descentralizate în zonele 
rurale și urbane.  

Fondul de Eficiență Energetică; 
Fondul Ecologic Național; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

De la coaliții locale spre cele globale pentru 
managementul substanțelor chimice și 
gestionarea deșeurilor  
1) Reducerea și promovarea alternativei 

pentru utilizarea mercurului în extracția 
artizanală și de scară mică a aurului  

2) Promovarea gestionării deșeurilor 

De la coaliții locale spre cele globale 
pentru managementul substanțelor 
chimice și gestionarea deșeurilor  
1) Promovarea gestionării deșeurilor 

solide/plasticului și economiei 
circulare  

2) Reducerea/eliminarea utilizării 

Fondul Ecologic Național; 
Fondul de subvenționare în 
agricultură și dezvoltare rurală AIPA; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
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solide/plasticului și economiei circulare  
3) Reducerea/eliminarea utilizării 

substanțelor chimice în agricultură 
4) Consolidarea coalițiilor de la cele locale 

până la cele globale privind 
managementul substanțelor chimice, 
deșeurilor și mercurului  

substanțelor chimice în agricultură 
3) Consolidarea coalițiilor privind 

managementul substanțelor 
chimice, deșeurilor și mercurului  

Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Catalizarea soluțiilor urbane durabile  
1) Capacități îmbunătățite pentru a promova 

soluții conduse de comunitate, inclusive 
din punct de vedere social și integrate 
pentru a aborda dezvoltarea urbană 
rezilientă și cu emisii reduse 

2) Soluții/abordări urbane inovative și 
inclusive socialmente demonstrate 
(inclusiv managementul deșeurilor și 
substanțelor chimice, energia, transport, 
protecția bazinelor hidrografice, servicii 
de ecosistem și biodiversitate)  

3) Implementarea abordării de parteneriat 
public-privat pentru accesul la energie cu 
emisii reduse de carbon pentru 
comunitățile urbane marginalizate  

Catalizarea soluțiilor urbane durabile  
1) Îmbunătățirea capacităților pentru 

dezvoltarea urbană rezilientă și cu 
emisii reduse prin soluții integrate și 
inclusive conduse de comunitate 

2) Promovarea soluțiilor urbane 
inovative și social inclusive 
demonstrate (ex: managementul 
deșeurilor și substanțelor chimice, 
energia, transport, protecția 
bazinelor hidrografice, servicii de 
ecosistem și biodiversitate)  

3) Promovarea parteneriatelor public-
privat pentru accesul la energie cu 
emisii reduse de carbon în 
comunitățile marginalizate 

Fondul național de dezvoltare 
regională; 
Fondul Ecologic Național; 
Fondul de Eficiență Energetică; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Adaptarea bazată pe comunitate  
(cu AusAID și altă finanțare – ne-eligibile cu 
finanțare GEF) 
1) Reducerea vulnerabilității și 

îmbunătățirea capacității de adaptare a 
comunităților  

2) Oferirea țărilor unor experiențe concrete 
de la nivel local privind adaptarea la 
schimbările climatice  

3) Oferirea de lecții clare de politici și 
integrarea adaptării bazate pe comunitate 
în cadrul proceselor naționale.  

Adaptarea bazată pe comunitate  
1) Reducerea vulnerabilităților și 

îmbunătățirea capacităților de 
adaptare a comunităților  

2) Promovarea modelelor concrete de 
adaptare a comunităților locale la 
schimbările climatice  

3) Încurajarea politicilor de integrare a 
adaptării bazate pe comunitate în 
cadrul proceselor naționale. 

Fondul Ecologic Național; 
Fondul național de dezvoltare 
regională; 
Fondul de subvenționare în 
agricultură și dezvoltare rurală AIPA; 
Fondul de Eficiență Energetică; 
APL, Ag.Economici, Beneficiari; 
IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Politica sectorului privat și platformele 
dialogului de planificare OSC-Guvern  
1) Promovarea/consolidarea vocilor și 

participării comunității în politicile globale 
și naționale, elaborarea de strategii cu 
privire la mediul global și probleme de 
dezvoltare durabilă  

Politica sectorului privat și platformele 
dialogului de planificare OSC-Guvern  
1. Încurajarea participării comunității 

în politicile globale și naționale, la 
elaborarea de strategii globale 
relevante mediului și dezvoltării 
durabile 

IFAD,alți parteneri de dezvoltare RM; 
Fonduri UE (ex: POC Ro-Md, POC 
Md-Ua, Cooperarea în Sud-Estul 
Europei, Cooperarea în bazinul Mării 
Negre, etc), 
PNUD, USAID 

Consolidarea incluziunii sociale (obligatoriu) 
1) Promovarea inițiativelor direcționate  
2) Integrarea incluziunii sociale în toate 

proiectele  
(de ex. femei/fete, băștinași, tineri, 
persoane cu dizabilități) 

Consolidarea incluziunii sociale   
1. Promovarea inițiativelor 

direcționate  
2. Integrarea incluziunii sociale în 

toate proiectele   
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Managementul cunoștințelor (obligatoriu) 
1) Captarea cunoștințelor și lecțiilor din 

proiecte și activități  
2) Îmbunătățirea capacităților OSC/OBC  
3) Realizarea schimburilor Sud-Sud pentru 

promovarea transferului de tehnologii și 
replicarea bunelor practici  

Managementul cunoștințelor  
1. Captarea cunoștințelor și lecțiilor 

din proiecte și activități  
2. Îmbunătățirea capacităților 

OSC/OBC 
3. Realizarea schimburilor Sud-Sud 

pentru promovarea transferului de 
tehnologii și replicarea bunelor 
practici   

 

Managementul rezultatelor, monitorizare și 
evaluare (obligatoriu) 
1) Administrarea noii strategii M&E în 

programul de țară, elaborarea și 
implementarea proiectelor și luarea 
deciziilor utilizând mecanismele 
participative  

Managementul rezultatelor, 
monitorizare și evaluare  
1) Administrarea noii strategii M&E în 

programul de țară, elaborarea și 
implementarea proiectelor și luarea 
deciziilor utilizând mecanismele 
participative   

 

 

4. PEISAJE TERESTRE PRIORITARE ȘI INIȚIATIVE STRATEGICE EO7  

 

4.1 Acordarea de granturi în cadrul peisajelor terestre prioritare4  

a) Procesul de selectare a peisajelor terestre prioritare  
Republica Moldova nu are țărm marin, de aceea în Strategie sunt țintite doar peisajele terestre, cele marine 
nefiind luate în considerație. În perioada EO6 anterioară, întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea 
transnistreană, din considerente de dimensiune mică, era abordat ca și un singur peisaj. Aceeași abordare a 
teritoriului național în întregimea sa este urmată și în majoritatea strategiilor relevante mediului din țară. 
În perioada noiembrie-decembrie 2019 au avut loc un șir de acțiuni de comunicare cu potențialii beneficiari ai 
fondurilor PGM / GEF, care în majoritate au optat pentru ca arealul de implementare a viitoarelor proiecte 
SGP pentru EO7 să fie întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în urma sondajului cu actorii relevanți (ONG, 
APL, reprezentanți ai autorităților de mediu, savanți, etc) referitor la Criteriile pentru selectarea peisajelor 
terestre și marine a rezultat necesitatea menținerii aceleiași abordări de ”țară mică – peisaj unic” (Anexa 1).  
În același timp, a fost dezbătută prioritatea pentru Republica Moldova a celor 10 inițiative globale GEF, care cu 
mici ajustări locale au fost acceptate după cum urmează: 
 Conservarea bazată pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințate; 

 Agricultură și pescuit durabil, precum și securitatea alimentară; 

 Co-beneficiile accesului la energie cu emisii reduse de carbon; 

 De la coaliții locale spre cele globale pentru managementul substanțelor chimice și gestionarea deșeurilor; 

 Catalizarea soluțiilor urbane durabile; 

 Adaptarea bazată pe comunitate; 

 Politica sectorului privat și platformele dialogului de planificare OSC-Guvern; 

 Consolidarea incluziunii sociale; 

 Managementul cunoștințelor; 

 Managementul rezultatelor, monitorizare și evaluare. 

                                                   
4
 Faceți referință la diverse documente de îndrumare privind selectarea și evaluarea peisajului terestru/marin. 
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Totodată, este important ca până la 70% dintre fondurile PGM/GEF să fie direcționate de beneficiari către 
acțiuni specifice de restabilire a sectoarelor degradate/erodate prin împădurire sau înierbare, fortificare a 
sistemului de arii naturale protejate și zone umede, aplicarea locală a soluțiilor de eficiență energetică din 
surse alternative, reducerea deșeurilor solide, plasticului și substanțelor chimice din sectoare economice 
consumatoare de terenuri. 
La fel, în urma dezbaterilor publice organizate a rezultat necesitatea focusării pe un număr compact de 
indicatori de monitorizare eficientă a proiectelor promovate de OSC/OBC, astfel încât să fie posibilă acoperirea 
echilibrată a indicatorilor de bază, specifici și orizontali ai inițiativelor strategice în plan teritorial. 
Totodată, procesul de selectare a peisajelor terestre pentru acordarea de granturi în EO7 va asigura 
obiectivitatea, transparența și participarea deplină a actorilor relevanți de pe întreg teritoriul național, inclusiv 
regiunea transnistreană.  
 

b) Peisaje terestre selectate pentru EO7  
Procesul de realizare și actualizare a abordării de peisaj a inclus o argumentare științifică supusă dezbaterilor 
publice, inclusiv implicarea participativă a actorilor din 3 regiuni ale țării. La fel s-au analizat angajamentele de 
țară, reflectate în strategiile naționale, referitor la îmbunătățirea anumitor peisaje. 
Acest exercițiu a condus la formularea unei Strategii a EO7 axată pe intervenții într-un peisaj terestru unic la 
nivel de țară, dar cu accente tematice specifice Republicii Moldova (Anexa 1). 
În scopul intervențiilor la nivel de EO7, este argumentată științific necesitatea extinderii peisajelor cu valoare 
ecologică sporită (păduri, pășuni). Sunt în țară areale critice (Câmpia Bălților, Câmpia Nistrului Inferior, Stepa 
Bugeacului), unde există necesitatea extinderii peisajelor cu valoare ecologică sporită, consolidării acestor 
categorii de peisaje și plantării speciilor autohtone. Totuși, deoarece terenurile pretabile pentru împădurire 
sunt relativ restrânse (circa 8% la nivel național), se propune identificarea terenurilor pentru extinderea 
pășunilor prin înierbare, care au o pretabilitate înaltă datorită condițiilor pedologice mai favorabile. 
În contextul necesității dezvoltării peisajelor naturale sunt încurajate acțiuni de extindere a rețelei ecologice 
naționale (în special celei de nivel local), având ca nuclee ariile naturale protejate de stat. Angajamentul 
Guvernului de a extinde suprafața cu arii naturale protejate de stat de la 5,6% până la 10% până în anul 2024 
este favorabil implicării comunităților locale în acest sens. La fel și pentru necesitatea creării zonelor și fâșiilor 
de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă, astfel încât practic fiecare comună din Republica Moldova 
are posibilitatea de extindere a peisajelor cu valoare ecologică sporită. Totodată, 1528 km2 sunt afectați de 
alunecări de teren și 550 km2 sunt soluri puternic erodate (6,2% din teritoriul țării, în special Podișul Codrilor) 
care fiind terenuri degradate necesită ameliorare prin implicarea comunităților locale.  
 

c) Inițiativele strategice EO7 în peisajele terestre  
În urma unui proces vast de consultări publice cu actorii relevanți (Anexa 1) a fost constatată necesitatea 
intervenției pe toate cele 10 inițiative strategice (inclusiv 3 obligatorii) pentru a fi implementate în Republica 
Moldova. Această intervenție multifocală este argumentată prin necesitatea de a încuraja un număr mare de 
inițiative de mediu promovate de OSC/OBC, acoperirea maximală a teritoriului țării, dar cu aplicare prioritară 
în zone ce răspund clar criteriilor peisajelor periclitate.  
Totodată abordarea de peisaj va ține cont de următoarele necesități specifice Republicii Moldova: 
 îmbunătățirea habitatelor naturale și a biodiversității prin abordări prietenoase în sectoare cheie,  

 sporirea gradului de acoperire a teritoriului național cu arii protejate prin acțiuni participative locale, 

 restabilirea terenurilor degradate în peisajele rurale și reducerea defrișărilor, 

 protejarea ecosistemelor afectate de agricultură și industriile conexe, 

 descentralizarea serviciilor energetice în zonele rurale și urbane,  

 micșorarea deșeurilor solide, plasticului, substanțelor chimice, mercurului în peisajul țării, 
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 reducerea utilizării substanțelor chimice pe terenurile agricole, 

 îmbunătățirea stării peisajului urban și rural prin dezvoltare de capacități, soluții urbane inovative și social 
inclusive demonstrate,  

 asigurarea accesului la energie cu emisii reduse de carbon în comunitățile locale 

 implicarea comunității pentru reducerea vulnerabilităților și îmbunătățirea capacităților de adaptare la 
schimbările climatice. 

În acest sens, beneficiarii de grantri vor promova măsuri de implicare participativă largă a comunității și 
actorilor relevanți, inclusiv pentru co-finanțare, pentru a obține un impact mai mare datorită abordării 
integrate/cu axări multiple în fiecare intervenție pentru peisajele terestre selectate. La fel, se va susține în 
continuare oportunitatea de co-finanțare a inițiativelor finanțate din alte surse pentru sporirea efectului 
sinergiei intervenției pe un spectru larg de probleme de mediu. 
 

4.2 Acordarea de granturi în afara peisajelor terestre 

Deoarece, o parte importantă din resurse vor fi utilizate într-un mod strategic și susținut pentru proiectele 
relevante peisajului terestru selectat, acțiunile ce nu țintesc clar anumite peisaje vor fi de asemenea încurajate 
pentru scalarea impactului implicării comunităților, folosirea noilor tehnologii, conștientizarea favorabilă unui 
mediu protejat. Astfel, în afara peisajelor terestre selectate vor fi susținute acțiunile inovative, inclusive și cu 
impact, orientate spre atingerea indicatorilor orizontali. O parte din inițiativele din afara peisajelor terestre 
prioritare vor include proiectele de tipul Grantor+, inclusiv platformele de dialog OSC-Guvern-Sectorul privat, 
acțiuni de incluziune socială5 și managementul cunoștințelor (până la 30% din resurse). Inițiativele Grantor+ 
vor fi supuse reglementărilor obișnuite de acordare a granturilor în cadrul GEF sau altor surse de cofinanțare în 
parteneriat cu OSC/OBC relevante. 
 

a) Platforma de dialog OSC-Guvern-Sectorul privat  
Sectorul neguvernamental are un rol mare în sensibilizarea asupra problemelor ce uneori sunt ignorate de 
către autorităţile publice, totodată OSC/OBC contribuie la crearea unui “pod” de legătură între nivelul local și 
factorii de decizie naționali/locali pentru a influența politica de mediu, facilita preluarea bunelor practici și 
consolida comunicarea între actori. Acestea, prin utilizarea capacităţilor organizatorice, resurselor umane 
antrenate, conjuncturii locale, pot monitoriza și sprijini activitatea autorităților publice în realizarea 
angajamentelor de mediu. PGM/GEF va susține OSC-urile care pot acoperi nevoile comunităţii mai bine decât 
o poate face sectorul public. Totodată, Programul va susține platformele de dialog OSC-Guvern-Sectorul privat 
organizate pentru implementarea în comun a acțiunilor de favorizare a unor rețele naționale ce au în vizor 
protecția mediului (ex: REN, Emerald, Comitetele bazinelor acvatice, LIDER, etc), dar și alte angajamente prin 
care sectorul neguvernamental poate influenţa dezvoltarea comunităţii, inclusive în utilizarea experiențelor și 
lecțiilor însușite pentru a forma și influența politicile de mediu.  

 
b) Promovarea incluziunii sociale, inclusiv a egalității de gen și abilității femeilor  

PGM/GEF va încuraja promovarea incluziunii sociale de către OSC/OBC prin acțiuni de asigurare a vizibilității 
opiniei diferitor grupuri sociale, includerea nevoilor și preocupărilor grupurilor marginalizate sau social 
vulnerabile, asigurarea accesului la interacţiune socială pe diverse dimensiuni (economice, sociale, culturale, 
religioase și politice), respectarea drepturilor tuturor categoriilor de cetăţeni implicaţi, nediscriminarea 
accesului la diverse tipuri de resurse puse la dispoziție de actorii implicați în proiectele susținute de GEF, etc. 

                                                   
5 Ca și în Etapa Operațională anterioară (EO6, 2015-2019), pe parcursul EO7 proiectele interdisciplinare în afara zonelor de axare ale 
peisajelor terestre/marine specifice ar putea utiliza până la 30% din alocațiile de grant EO7 PGM (de bază și STAR) de îndată ce vor fi 
convenite criteriile pentru prioritizarea și selectarea unor astfel de proiecte. 
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La fel, proiectele vor susține activități specifice pentru promovarea egalității de gen și abilitării femeilor, 
băștinașilor și tinerilor, încurajarea participării persoanelor cu dizabilități. 

 

c) Managementul cunoștințelor  
PGM/GEF urmărește ca fiecare proiect să includă un plan de învățare și de gestionare a cunoștințelor pentru a 
capta, partaja și disemina lecțiile însușite și bunele practici identificate. Aceste angajamente trebuie să 
stabilească ținte clare ale învățării, resursele necesare, metodologii explicite pentru gestionarea cunoștințelor, 
diseminarea lor în timpul și după finalizarea proiectului. Evenimentele de învățare și schimb de cunoștințe vor 
combina întâlniri față-în-față, distribuții pe pagini web, on-line forumuri și rețele tematice, traininguri, web-
inare, conferințe video, elaborare și diseminarea de studii tematice relevante biblioteci, etc.  
Portofoliul de țară al proiectelor PGM cu societatea civilă, guvernul, sectorul privat și alți actori relevanți 
procesului pentru generarea de cunoștințe va conține printre altele o evaluare a rezultatelor învățării, 
cunoștințele generate și partajate, tipul produselor de cunoștințe, târguri de cunoștințe, schimb de la coleg la 
coleg, utilizarea locațiilor de demonstrare. Totodată se va urmări modalități eficiente de a genera un impact 
mai mare și încurajarea replicării și extinderii inovațiilor, inclusiv prin realizarea bibliotecii digitale extinse EO7. 
 
 

5. PLANUL DE COMUNICARE  

Comunicarea e o măsură strategică, iar gestionarea şi comunicarea informaţiilor va fi asigurată prin strategia 
echipei PGM/GEF de a implica și de a comunica cu actorii cheie și OSC din Republica Moldova pentru a 
promova participarea largă, dezvoltarea relațiilor eficiente și încurajarea parteneriatelor pe întreagă perioadă 
EO7 și la orice etapă a ciclului proiectelor susținute (preliminară-informativă, depunere, implementare, 
raportare). 
Programul și fiecare grantor va articula clar contribuția PGM la prioritățile naționale, programarea GEF și 
strategiile PNUD printr-o abordare sistematică şi pro-activă de informare a OSC/OBC şi publicului prin 
interemediul mass media, reţelelor de socializare, consultări publice, activităţi de informare şi conţientizare, 
relaţii internaţionale, etc. 
Planul de comunicare al programului de țară PGM este structurat pe două componente principale de 
comunicare (internă, externă), asigurând o abordare deschisă, profesionistă, de încredere, accesibilă, cu surse 
transparente de informaţii pentru o mai bună vizibilitate, credibilitate și reputație. Totodată, comunicarea 
internă va susţine procesul de monitorizare şi evaluare pe întreaga perioadă, în timp ce activitățile de 
comunicare externă, țintind indicatorii orizontali, va asigura transparența necesară a programului, accesul la 
informaţii pentru toți actorii interesați, gestionarea în acest sens a mesajelor-cheie. Mesajele cheie vor fi în 
conformitate cu strategia de comunicare globală a PGM și cu audiența-țintă din Republica Moldova. 
Implementarea acestor activități va spori prezența în media vizuală, site-uri web și media socială, evenimente, 
rapoarte și publicații, buletine de știri și alte tehnologii noi comunicaționale sau modalități inovative. Planul de 
comunicare țintește obiective clare:  
 înțelegerea mai bună a problemelor ce țin de mediul global și dezvoltarea durabilă (inclusiv mijloacele de 

trai, reducerea sărăciei, dimensiunea de gen, etc); 

 ridicarea nivelului de conștientizare și mobilizare a resurselor și acțiunilor pentru abordarea problemelor 
de mediu la nivel de țară și nivel local; 

 promovarea parteneriatelor și a implicării; 

 armonizarea activităţii desfăşurate în interes comun şi în beneficiul grupurilor – ţintă al PMG; 

 promovarea transparenţei activităţii desfăşurate şi îmbunătățirea percepţiei asupra condiţiilor şi 
procedurilor de grantare PGM pentru EO7. 
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6. PLANUL DE PARTENERIAT ȘI MOBILIZARE A RESURSELOR  

Planul de parteneriate și mobilizarea resurselor EO7 țintește consolidarea impactului și durabilității acordării 
de granturi sub egida programului de țară PGM și rolurilor Grantor+. În EO7 va fi continuată abordarea de co-
finanţare a proiectelor după schema 1:1, unde pentru fiecare dolar cheltuit din fondurile GEF, nesesită un 
dolar din alte surse atrase, din care doar până la 50% poate fi în natură, iar cel puţin 50% din co-finanţare 
trebuie să fie în bani. Strategia pentru EO7 va menține echilibrul necesar al distribuției fondurilor disponibile 
între inițiativele strategice selectate în conformitate cu rezultatele financiare ale perioadei anterioare și 
sondajului de evaluare a potențialului de co-finanțare al beneficiarilor. 
 

6.1 Numerarul planificat și asigurat, precum și cofinanțarea în natură  

PGM/GEF pentru EO7 are asigurată o anvelopă financiară de 500000 USD, la care se va atrage din co-
finanțarea obligatorie minim o sumă similară (inclusiv maxim 50% în natură) din surse diverse. La nivel de 
proiect grantul va constitui până la 50000 USD grant pentru proiecte simple și până la 150000 USD pentru 
proiecte strategice. Totodată se va urmări ca distibuția la nivel de peisaj terestru să fie alocată până la 70% din 
anvelopa financiară totală PGM/GEF. 
 

6.2 Oportunitățile de cofinanțare   

În urma consultărilor publice, chestionarea potențialilor beneficiari și actorilor relevanți au fost determinate 
activitățile concrete și abordările pentru a facilita cofinanțarea necesară în proiectele promovate de OSC-uri. 
Aceste surse pot fi: APL, agenți economici interesați, donatori/parteneri de dezvoltare (GIZ, SIDA, ADA, IFAD, 
etc), cetățeni/beneficiari direcți, Guvern/bugetul de stat (FNDR, FEE), Fondul ecologic național, fonduri UE, 
alte surse (Consilii raionale, voluntari, colaborarea mai largă cu alte proiecte, băștinași migrați, Fundraising, 
ONG-uri, elevi, profesori). 
Activitățile concrete și abordările pentru a facilita cofinanțarea proiectelor vor fi structurate pe următoarele 
dimensiuni: 
 resursele GEF și non-GEF (donatori multilaterali/bilaterali, fundații, etc) pentru implementarea Inițiativelor 

strategice SPȚ și susținerea abordării ODD ONU 2030; 
 recuperarea costurilor pentru co-finanțarea unei cote a costurilor non-grant al programului de țară PGM 

(i.e. resursele PNUD, Bugetele publice naționale, contribuțiile Guvernului, donatorii bilaterali); 
 oportunitatea și flexibilitatea PGM/GEF de a servi drept instrument de co-finanțare pentru alte proiecte și 

programe relevante; 
 finanțarea potențială din partea sectorului privat (ex. susținerea întreprinderilor durabile de succes pentru 

extinderea acestora). Anexa 4 
 

6.3 Grantor+ și oportunitățile de parteneriat  

Echipa PGM incluzând CNC și Grupurile de consiliere tehnică (GCT) va acorda asistență comunităților și OSC de 
a elabora propuneri pentru a accesa alți donatori și organizații de finanțare. Deși fondurile ar putea să nu 
meargă direct spre PGM, această activitate poate fi luată în considerație drept parte din mobilizarea 
resurselor, deoarece există un flux în creștere de resurse spre actorii PGM datorită suportului oferit. Abordări 
pentru facilitarea acestor oportunități pot fi: (i) asocierea a 2 aplicanți la 2 finanțatori diferiți sub umbrela 
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„unui singur proiect”, (ii) co-finațarea în baza unui acord dintre 2 finanțatori diferiți, (iii) cumularea activităţilor 
complementare care implică mobilizarea comunităţilor, implicarea tinerilor, etc. 
 
 

7. PLANUL DE GESTIONARE A RISCURILOR  

Riscurile cheie anticipate în implementarea SPȚ pe parcursul EO7 țin de următoarele aspecte: (i) riscurile 
sociale și de mediu (cu referire la Garanțiile Sociale și de Mediu ale PNUD); (ii) riscurile climatice; (iii) alte 
riscuri posibile. În tabelul de mai jos sunt trecute toate riscurile identificate, estimând gradul și probabilitatea 
riscului, cât și măsurile relevante de atenuare a riscului. 
 
Tabelul 5. Descrierea riscurilor identificate în EO7  
Descrieți riscul identificat  Gradul riscului (redus, 

mediu, înalt) 
Probabilitatea riscului 
(redusă, medie, înaltă) 

Măsurile prevăzute de atenuare a 
riscului  

Dificultăți legate de 
cofinanțarea mare (50%) 

înalt înalt Acorduri de susținere cu alți donatori 
pentru cofinanțarea de proiecte de 
mediu 

Diminuarea numărului de 
aplicanți și implicarea 
redusă a ONG-urilor 

înalt mediu Promovarea mai activă a PGM în 
acțiuni ”de la om la om” 

Pasivitatea populației și 
APL 

înaltă înaltă Concentrarea pe promovarea unor 
acțiuni de necesitate stringentă 

Riscuri legate de 
continuitatea rezultatelor 
proiectelor implementate  

înaltă înaltă Concentrarea pe atingerea unor 
indicatori durabili 

Dificiența resurselor 
umane calificate în 
atragerea și 
implementarea 
proiectelor 

mediu mediu Măsuri de asistență calificată în 
procesul de elaborare și 
implementare a proiectelor 

Instabilitatea politică medie medie Neimplicarea în acțiuni politice 

riscurile de mediu medie medie Flexibilitatea acțiunilor PGM pentru a 
putea reacționa prompt la noile 
provocări 

riscurile climatice înaltă medie Flexibilitatea acțiunilor PGM pentru a 
putea reacționa prompt la noile 
provocări 

 
Pe parcursul implementării SPȚ EO7 riscurile vor fi urmărite și la necesitate revizuite pe parcursul actualizării 
anuale a strategiei și pregătirii RAM. Periodic și prin consultarea OSC/OBC și actorilor relevanți se va face o 
evaluare clară a gradului şi valabilităţii riscului, precum și eficiența măsurilor întreprinse de atenuare a 
riscurilor. Intervențiile ulterioare vor ține de ajustarea probabilității riscului, eliminarea unor riscuri sau 
apariția noilor riscuri, identificând și noile măsuri de reducere a lor. 
Conform constatărilor efectuate se va propune ajustarea corespunzătoare a Strategiei PGM/GEF pentru EO7. 
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8. PLANUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 
Planul de monitorizare și evaluare urmează Îndrumările Programului de Țară M&E PGM (2019). Acesta reflectă 
abordările de monitorizare atât la nivel de țară, cât și la nivel de proiect, precum și cadrul de rezultate 
previzionate a SȚP. 
 

8.1 Abordările de monitorizare la nivel de proiect și țară  

Procesul de monitorizare și evaluare (M&E) reprezintă un ansamblu de acțiuni orizontale desfășurate regulat și 
la fiecare etapă de proiect (planificare, formulare/depunere, implementare, raportare, analiza rezultatelor). 
Constituind un plan de bază al programului PGM/GEF, are drept scop măsurarea printr-un sistem clar de 
raportare a progresului și realizărilor obținute la nivel de țară și de fiecare proiect pentru preîntâmpinarea 
dificultăților de implementare și evaluare a calității obiectivelor atinse. În procesul de monitorizare se va 
urmări modul în care activitățile proiectului duc la atingerea rezultatelor și indicatorilor planificați, inclusiv 
pentru operarea unor ajustări necesare pentru a îmbunătăți prestația proiectului. Totodată, evaluarea va fi o 
activitate periodică menită să aprecieze relevanța, performanța, efectele și impactul unui proiect în raport cu 
obiectivele țintite, dar și indicatorii PGM/GEF. 
O atenție specială va fi acordată aspectelor ce țin de asigurarea calității datelor. În acest sens, procesul 
sistematic de înregistrare a proiectelor și a datelor la nivel de țară în baza de date a PGM va fi o activitate 
continuă și orizontală. 
 
La nivel de proiect M&E va urmări progresul în atingerea rezultatelor angajate, de care este responsabil OSC-
ul. În rapoartele sale (de progres, final) fiecare echipă de proiect va prezenta descrierea activităților realizate, 
gradul de atingere a indicatorilor de program și de proiect, bunele practici și lecțiile învățate din dificultățile 
întîmpinate, consumul mijloacelor alocate, evaluarea rezultatelor atinse, etc. La fel, în informațiile despre 
progresele în acțiunile întreprinse în conformitate cu planurile din propunerea de proiect, vor fi prezentate 
succesele și neajunsurile întâmpinate, pentru a putea asigura corecțiile necesare, dar și schimbul regulat de 
opinii cu CN al PGM/GEF pentru un proces continuu de îmbunătățire și învățare. Totodată, în procesul de 
monitorizare şi evaluare a proiectului OSC-ul va implica şi grupurile ţintă şi partenerii, care au participat la 
elaborarea și implementarea acestuia. În rapoartele de M&E opiniile şi viziunile partenerilor trebuie să fie 
refelectate. 
 
La nivel de țară M&E rezultatelor tuturor proiectelor din portofoliul programului vor fi agregate și analizate în 
special pe următoarele dimensiuni: atingerea țintelor și indicatorilor SPȚ, sistematizarea și amplificarea 
bunelor practici și lecții învățate, îmbunătățirea relațiilor dintre actorii implicați, raportarea către echipa 
națională de gestionare a PGM/GEF. 
 
Proiectele PGM vor fi trecute periodic printr-un sistem de monitoring orientat spre: (i) obținerea în baza 
rapoartelor a informațiilor despre progresele în relație cu rezultatele preconizate, stipulate în propunerea de 
proiect; (ii) identificarea punctelor forte și succeselor, precum și a punctelor slabe și neajunsurile potențiale 
de către echipele proiectelor; (iii) asigurarea regulată a feed-backului pentru un proces continuu de învățare și 
schimb de experiență între participanții la PGM. Comunicarea continuă (prin e-mail, telefon, skype, etc.) între 
echipele proiectelor și CN este esențială în procesul de monitorizare a proiectelor, inclusiv celor aflate în 
dificultate. Totodată, monitoringul va servi drept instrument de modificare a activităților pentru atingerea mai 
bună a rezultatelor preconizate.  
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Vizitele de monitorizare vor avea o periodicitate programată de minim 1-2 ori pentru fiecare proiect (de 
regulă corelate cu procesul de raportare de progres și finală) realizată de CN, inclusiv cu invitarea altor actori 
relevanți. Astfel, în teren se va observa realizarea efectivă a acțiunilor raportate ale proiectului și modul de 
implicare a beneficiarilor de grant. CN va documenta modul de atingere a indicatorilor de țară și inițiativelor 
globale GEF, impactul activităților realizate și bunele practici din Republica Moldova, precum și va constata 
discrepanțele sau derapajele de la contractele de grant. Astfel, în rapoartele de monitorizare se vor indica 
constatările, observațiile, recomandările și măsurile care urmează a fi luate de beneficiari, CN și CNC, care vor 
fi informați corespunzător. 
Vizitele de monitorizare pot viza câteva proiecte unite într-un cluster pentru a putea scala performanțele 
asistenței PGM/GEF. Organizarea vizitelor comune de monitoring cu alți donatori co-finanțatori (grantori, 
fundații, instituții academice, etc) a proiectelor PGM/GEF este încurajată. 
Evaluarea proiectelor la sfîrșitul termenului se va axa pe analiza performanței și rezultatelor proiectului 
reieșind din obiectivele fiecărui proiect, dar și a indicatorilor la nivel de țară, activitatea OSC-urilor și 
posibilitățile de îmbunătățire a capacităților de implicare a comunităților în rezolvarea problemelor de mediu. 
Planurile pentru evaluările portofoliului de proiecte PGM/GEF va corobora diferitele tipuri de rapoarte care 
vor ajuta programul la menținerea responsabilității, durabilității, permite replicabilitatea și oferă 
oportunitatea pentru identificarea și comunicarea bunelor practici. 
Monitorizarea participativă și respectarea îndrumărilor etice sunt caracteristici importante ale M&E PGM. 
Astfel, fiecare grantor va prezenta metodele de realizare a monitorizării conduse de comunitate (ședințe și 
ateliere comune, datelor sau studii participative, etc), actorii locali, membrii comunității, inclusiv persoanele 
vulnerabile, implicate periodic în definirea progresului și rezultatelor proiectului raportat. 
Implicarea beneficiarilor proiectelor în procesul de M&E va amplifica înțelegerea reciprocă necesară în 
realizarea proiectului, va asigura date participative, reprezentative și credibile, precum și va consolida 
capacitățile actorilor implicați în dezvoltarea activităților comune. Aplicarea pe larg a implicării părților 
interesate în procesul de evaluare și auto-monitorizare, va scala experiența obținută în cadrul programului și 
înțelegerea mai bună a lecțiilor învățate. 
 
Tabelul 3. Planul de 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 acțiuni, 
inclusiv identificarea 
proiectelor la nivel de 
comunitate. 

CN, CNC, părțile 
interesate din 
țară, beneficiarii 
de granturi  

Un grant PGM pentru 
planificarea grantului 
pentru implicarea 
consultanților va fi 
utilizat pentru a 
actualiza SPȚ OP7 . 

La începutul EO7  

Revizuirea 
anuală a SPȚ și 
analiza 
rezultatelor 
proiectelor la 
ședința CNC 

Evaluarea eficacității 
proiectelor, portofoliului de 
țară; învățării, 
managementului adaptiv. 

CN, CNC, Oficiul 
de Țară PNUD, 
Echipa Centrală 
de Management 
al Programului 
(ECMP).   

Timpul personalului, 
bugetul operațional de 
țară.  

Cel puțin revizuirea anuală
6
 

pentru a asigura SPȚ EO7 în 
atingerea rezultatele scontate 
și realizarea unor schimbări la 
timp și bazate pe dovezi în 
SPȚ , după necesitate

7
.  

                                                   
6 Se recomandă ca revizuirea anuală a SPȚ  să realizată în jurul perioadei de prezentare a RAM pentru ambele procese pentru a 
acumula beneficii de la un proces la altul (perioada sugerată este mai-iulie). 
7
 Vă rugăm să notați că SPȚ  EO7 va fi perceput ca un document dinamic și poate fi actualizat de echipa de țară a PGM și CNC în mod 

periodic pentru a reflecta orice ajustare necesară întru asigurarea impactului maxim. Acest proces de actualizare a SPȚ  trebuie să facă 
parte din Revizuirea anuală a SPȚ .   
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Activitatea de 
M&E 

Scopul Părțile 
responsabile 

Sursa bugetară Perioada de timp 

Studiul privind 
raportul anual 
de 
monitorizare8 

Facilitarea raportării 
eficiente către ECMP și GEF. 
Servește drept instrument 
primar pentru a înregistra și 
prezenta rezultatele în mod 
analitic către donatori.  

CN/AP în strânsă 
colaborare cu 
CNC. ECMP oferă 
îndrumare 
tehnică și suport, 
și primește 
cererea finală a 
țării pentru 
acțiuni 
ulterioare.  

Timpul personalului  O dată pe an în iunie-iulie  

Revizuirea 
portofoliului 
de țară  

Captarea rezultatelor 
metodologice la nivel de 
portofoliu la un anumit 
moment pentru a aprecia 
schimbarea la nivel de 
impact, cât și adoptarea 
mai vastă. Obiectivul este 
de a susține raportarea 
către actorii interesați, 
învățarea și suportul pentru 
elaborarea strategică / 
implementarea SPȚ. 

CN, CNC  Grantul de planificare 
PGM pentru implicarea 
consultanților va fi 
utilizat pentru a realiza 
revizuirea impactului 
ciclurilor operaționale 
anterioare și utiliza 
lecțiile însușite pentru 
elaborarea SPȚ EO7 cât 
și pentru 
implementarea 
acesteia.  
 
Poate fi oferit suport 
tehnic global M&E.  

O dată per etapă operațională  

Baza de date 
PGM  

Asigurarea înregistrării 
tuturor contribuțiilor 
programului de țară și 
proiectelor în baza de date 
PGM. 

CN, AP,  Timpul personalului  Pe tot parcursul etapei 
operaționale. Asigurarea 
calității și plenitudinii datelor 
înainte de ciclul anual de 
monitorizare (mai-iunie în 
fiecare an). 

Audit Asigurarea conformității cu 
standardele și normele de 
implementare/gestionare a 
proiectului. 

UNOPS / 
Contractant 
extern. CN/AP 
pentru 
acordarea 
suportului 
solicitat. 

Bugetul operațional 
global  

Anual pentru țările selectate 
în baza evaluării riscurilor.  

 

8.2 Cadrul de rezultate al SPȚ   

Tabelul 4: Cadrul de rezultate pentru strategia programului de țară PGM EO7  
Alinierea cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la care va contribui SPȚ:  
obiectivul 3: Sănătate și stare de bine 
obiectivul 7: Energie accesibilă și curată 
obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

                                                   
8
 Prezentarea șa timp și de calitate la nivel de țară pentru Procesul anual de monitorizare este obligatorie. Drept un Program Global, 

acesta facilitează raportarea agregată de ECMP către GEF, PNUD și alți actori cointeresați.  
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obiectivul 12: Consum și producție responsabile 
obiectivul 13: Acţiune asupra climei 
obiectivul 15: Viața pe pământ 
obiectivul 17: Parteneriate pentru obiective 

Sinergia cu Documentul Programului de Țară al PNUD (DPȚ): Schimbarea climei, mediului și energiei 

Scopul Programului PGM EO7: Promovarea și susținerea inițiativelor inovative, inclusive și cu impact, precum și încurajarea 
parteneriatelor actorilor multipli la nivel local pentru abordarea problemelor globale de mediu în peisajele terestre/marine 
prioritare 

1 
Inițiativele strategice SPȚ  PGM EO7  

2 
Indicatorii și Țintele SPȚ  EO7  

(Identificați țintele relevante pentru  

3 
Mijloacele de verificare  

Inițiativa strategică 1:  
Conservarea bazată pe comunitate a 
ecosistemelor și speciilor amenințate 

 Îmbunătățirea și extinderea 
managementului ariilor protejate în 
cooperare cu autoritățile naționale, 
locale și sectorul privat. 

 Îmbunătățirea practicilor și abordărilor 
prietenoase biodiversității conduse de 
comunitate în sectoare cheie (de ex. 
agricultura, pescuitul, silvicultura, 
turismul, infrastructura, etc.) 

 Protecția speciilor amenințate prin 
acțiuni consolidate conduse de 
comunități locale 

 50 hectare de peisaje terestre se 
bucură de management îmbunătățit 
pentru a aduce beneficii biodiversității 
(plantații silvice noi, înierbări) 

 40 ha ale rețelei ariilor naturale 
protejate fortificate (inclusiv nuclee, 
coridoare ecologice, fâșii de protecție a 
bazinelor acvatice) 

 2 zone protejate în baza comunității  
 10 specii periclitate protejate de 

comunitatea locală 

 Studii sau planuri de management 
pentru 5 arii naturale și zone protejate  

Raportare individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM (drept parte 
din raportul de progres la mijloc 
de termen și cel final). 
Variabilele de comparație din 
evaluarea inițială (utilizarea 
modelelor conceptuale și a 
datelor partenerilor după caz). 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară  
Statistica sectorială națională 

Inițiativa strategică 2:  
Agricultură și pescuit durabil, precum și 
securitatea alimentară  

 Sporirea diversificării și îmbunătățirea 
lanțului valoric în producția alimentară, 
protejând ecosistemele vulnerabile. 

 Înlăturarea defrișării din lanțul de 
aprovizionare și restabilirea extinsă a 
terenurilor degradate. 

 50 hectare de peisaje terestre se 
bucură de management durabil al 
terenurilor în sisteme de producere 
(indicator de bază GEF 4.3) 

 10 legături și parteneriate pentru 
practici durabile de producție 
alimentară (cum ar fi diversificarea, 
intensificarea durabilă, reducerea 
defrișării) și managementul lanțului de 
aprovizionare (în special ÎMM); 

 Studii tematice pentru sporirea calității 
solului; 

 50 hectare de terenuri agricole 
degradate/poluate sunt restabilite 
(indicator de bază GEF 3.1) 

 20 de mici fermieri susținuți întru 
realizarea țintelor naționale ale 
neutralității degradării terenurilor 
(LDN). 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM (drept parte a 
raportului de progres de la 
mijloc de termen și cel final). 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Indicatorii rezilienței socio-
ecologice pentru peisajele de 
producere (SEPL). 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 3:  
Co-beneficiile accesului la energie cu emisii 
reduse de carbon  

 Promovarea tehnologiilor eficiente 

 2 tehnologii ale soluțiilor de acces 
energetic adaptate pe plan local și 
orientate spre comunități, cu 
demonstrații de succes sau extindere și 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM (drept parte a 
raportului de progres de la 
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energetic și celor bazate pe energie 
regenerabilă, oferind beneficii socio-
economice și îmbunătățind mijloacele 
de trai. 

 Promovarea necesităților de servicii 
energetice descentralizate în zonele 
rurale și urbane.  

replicare. 

 100 KW de capacitate instalată de 
energie regenerabilă de la tehnologiile 
locale (de ex. privind tipurile de 
tehnologie pentru energie regenerabilă 
biomasa, energie solară). 

 10 ha de păduri și terenuri ne-
forestiere cu restabilirea și 
consolidarea stocurilor de carbon 
inițiată 

 30 gospodării care obțin acces 
energetic, cu co-beneficii estimate și 
valorate 

mijloc de termen și cel final). 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea Strategiei 
programului de țară  
(contribuțiile CNC). 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 4:  
De la coaliții locale spre cele globale pentru 
managementul substanțelor chimice și 
gestionarea deșeurilor  

 Promovarea gestionării deșeurilor 
solide/plasticului și economiei circulare.  

 Reducerea/eliminarea utilizării 
substanțelor chimice în agricultură. 

 Consolidarea coalițiilor privind 
managementul substanțelor chimice, 
deșeurilor și mercurului. 

 5 comunități depun eforturi pentru a 
spori nivelul de conștientizare și 
promovarea privind managementul 
temeinic al substanțelor chimice, 
deșeurilor și mercurului. 

 5 tone de poluanți organici persistenți 
lichizi și solizi, materiale și produse ce 
conțin POP și mercur înlăturate sau 
eliminate (indicator de bază GEF 9.6). 

 100 m3 de sol productiv decontaminat, 
inclusiv pentru necesități agricole. 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM (drept parte a 
raportului de progres de la 
mijloc de termen și cel final). 
Parteneriat strategic cu IPEN și 
partenerii de țară Mercury 
GOLD. 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 5:  
Catalizarea soluțiilor urbane durabile  

 Îmbunătățirea capacităților pentru 
dezvoltarea urbană rezilientă și cu emisii 
reduse prin soluții integrate și inclusive 
conduse de comunitate. 

 Promovarea soluțiilor urbane inovative 
și social inclusive demonstrate. 

 Promovarea parteneriatelor public-
privat pentru accesul la energie cu 
emisii reduse de carbon în comunitățile 
marginalizate. 

 5 comunități cu capacități îmbunătățite 
de a promova soluții integrate conduse 
de comunitate pentru dezvoltarea 
urbană reziliență și cu emisii reduse. 

 5 soluții/abordări urbane bazate pe 
comunitate (inclusiv managementul 
substanțelor chimice și deșeurilor, 
energia, transport, ecoturism, protecția 
bazinelor hidrografice, servicii de 
ecosistem și biodiversitatea) sunt 
implementate. 

 2 parteneriate public-privat pentru 
accesul la energie cu emisii reduse de 
carbon în comunitățile marginalizate 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM. 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 6:  
Adaptarea bazată pe comunitate  

 Reducerea vulnerabilităților și 
îmbunătățirea capacităților de adaptare 
a comunităților. 

 Promovarea modelelor concrete de 
adaptare a comunităților locale la 
schimbările climatice. 

 Încurajarea politicilor de integrare a 

 5 comunități locale cu capacități 
sporite pentru adaptarea la condiții 
climatice extreme 

 2 modele concrete de adaptare a 
comunităților locale la schimbările 
climatice. 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM. 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
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adaptării bazate pe comunitate în cadrul 
proceselor naționale. 

dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 7:  
Politica sectorului privat și platformele 
dialogului de planificare OSC-Guvern. 

 Încurajarea participării comunității în 
politicile globale și naționale, la 
elaborarea de strategii globale relevante 
mediului și dezvoltării durabile. 

 100 reprezentanți din grupul de 
incluziune socială (băștinași, femei, 
tineri, persoane cu dizabilități, fermieri, 
alte grupuri marginalizate) susținuți cu 
participare importantă în platformele 
de dialog. 

 2 dialoguri convenite între OSC-Guvern-
Sectorul privat pentru a susține vocea și 
reprezentarea comunității în elaborarea 
de politici naționale/sub-naționale.   

 2 parteneriate publice-private privind 
problemele cheie ce țin de mediul 
global sunt promovate. 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM. 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 8:  
Consolidarea incluziunii sociale: 

 Promovarea inițiativelor direcționate; 

 Integrarea incluziunii sociale în toate 
proiectele . 

 500 beneficiari direcți dezagregați după 
gen ca un co-beneficiu al investiției GEF 
(indicator de bază GEF 11). 

 50%  proiecte PGM conduse de femei 
și/sau integrează mecanisme concrete 
pentru participarea sporită a femeilor. 

 50% proiecte PGM care dispun de 
susținere direcționată spre băștinași în 
ceea ce privește programarea și 
managementul la nivel de țară. 

 25%  proiecte PGM care demonstrează 
modele corespunzătoare de implicare a 
tinerilor.  

 10% proiecte PGM care demonstrează 
modele de implicare a persoanelor cu 
dizabilități. 

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM. 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM. 
Revizuirea programului de țară. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 

Inițiativa strategică 9: 
Monitorizarea și evaluarea, precum și 
managementul cunoștințelor: 

 Captarea cunoștințelor și lecțiilor din 
proiecte și activități; 

 Îmbunătățirea capacităților OSC/OBC; 

 Realizarea schimburilor Sud-Sud pentru 
promovarea transferului de tehnologii și 
replicarea bunelor practici; 

 Administrarea noii strategii M&E în 
programul de țară, elaborarea și 
implementarea proiectelor și luarea 
deciziilor utilizând mecanismele 
participative. 

 100% proiecte ce administrează 
modalități de management bazat pe 
rezultate în designul și implementarea 
programului, precum și în luarea 
deciziilor utilizând mecanisme 
participative. 

 Frecvența trimestrială de actualizare a 
bazei de date PGM pentru colectarea, 
gestionarea și analiza eficientă a 
datelor, care să susțină avantajele în 
performanța programului și învățare.  

 2 schimburi sud-sud la nivel global și 
regional pentru transferul de cunoștințe, 
replicarea de tehnologii, instrumente și 
abordări privind problemele globale de 
mediu.  

Raportarea individuală a 
proiectului din partea echipelor 
de țară ale PGM; 
Raportul anual de monitorizare 
(RAM), baza de date globale 
PGM; 
Revizuirea programului de țară; 
Statistica sectorială națională. 
Rapoartele partenerilor de 
dezvoltare relevanți. 
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9. Aprobarea Comitetului Național de Coordonare  

 
Membrii CNC implicați în elaborarea, revizuirea și avizarea 

SPȚ  EO7  
Semnături  

  

  

  
  

  

  
  

(Adăugați mai multe rânduri dacă este necesar)  

Notă: Semnăturile membrilor CNC sunt necesare drept aprobare a SPȚ final complet, revizuit în modul corespunzător 
și avizat în cadrul ședinței Comitetului Național de Coordonare.   
 

ANEXE 
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Anexa 1 
Procesul implicării actorilor în elaborarea Strategiei de Țară a Programului de Granturi Mici al GEF pentru EO7 
 
În procesul de realizare a SPȚ a PGM/GEF pentru EO7 au fost antrenați 
mai mulți potențiali beneficiari și actori relevanți, cărora li s-a solicitat 
opinia clară referitor la prioritățile documentului, ce urmează să stea la 
bază a procesului de realizare a selecției proiectelor depuse de potențialii 
beneficiari în următorii 4 ani. 
Pentru efecientizarea procesului de consultare a opiniei publice au fost 
organizate mai multe evenimente participative: 3 întruniri regionale și cca. 
20 de focus grupuri tematice la care au fost discutate prioritizarea 
inițiativelor strategice și criteriile pentru selectarea peisajelor terestre, 
precum și modul de realizare a SPȚ a PGM/GEF. Numărul total de 
participanți este de 134 de persoane, reprezentanți a diferitor categorii de beneficiari potențiali și actori relevanți 
inclusiv: asociațiile obștești locale și naționale; autoritățile publice locale; antreprenori locali; diverși agenți și 
parteneri de dezvoltare, etc. Consultarea opiniei s-a realizat pe baza unui chestionar general, analiza ulterioară a 
răspunsurilor a permis prioritizarea Inițiativelor strategice ale PGM pentru EO7, să identifice riscurile, care pot 
periclita procesul de realizare a Strategiei în următorii 4 ani, procedeele pentru și stimularea implicării mai largi a 
comunităților locale, etc. La fel, în cadrul focus grupurilor tematice s-au discutat și modalitățile de sincronizare a 
programelor de finanțare pe prioritățile similare celor susținute și promovate de GEF SGP în Republica Moldova 
pentru eficientizarea eforturilor de atragere a surselor de cofinanțare.  
Figura 1. Prioritizarea Inițiativelor strategice 

 
 
Figura 2. Riscurile posibile pentru PGM în RM pe parcursul următorilor 4 ani 

 
 

Urmează să se desfășoare încă 10 focus grupuri tematice și 3 consultări publice cu actorii relevanți pentru a definitiva 
conținutul SPȚ PGM/GEF în EO7.  

15% 

23% 
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15% 

9% 
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7% 

Conservarea bazată pe comunitate a 
ecosistemelor și speciilor amenințate. 

Agricultură și pescuit durabil, precum și 
securitatea alimentară. 

Co-beneficiile accesului la energie cu emisii 
reduse de carbon. 

De la coaliții locale spre cele globale pentru 
managementul substanțelor chimice și 
gestionarea deșeurilor; 
Catalizarea soluțiilor urbane durabile. 

Adaptarea bazată pe comunitate. 

7% 

19% 

3% 

5% 

22% 

20% 
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implementarea proiectelor 
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Anexa 2 

Coerența și modul de acoperire ale inițiativelor globale GEF pentru EO7 în strategiile naționale și Convențiile 

internaționale la care a aderat Republica Moldova  

Actul normativ Indicatori GEF SGP Activități pretabile 
pentru OSC-uri  

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

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,6 

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,5,6,8,9,10 

Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 
2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,9 

Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în 
Republica Moldova  

4 4 

Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru 
anii 2013-2020  

3 3 

Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030  3 3 

Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020  3 3 

Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 2, 5, 6 6 

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 2 2 

Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici 
persistenţi şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm 
privind poluanţii organici persistenţi  

4 4 

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova  1 1 

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 
2014-2018  

1 1 

Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5th June 1992), ratified at 
23.06.1993 

1,2,4,5,6,8,9,10 1 

The Cartagena Protocol on Biodiversity (New York, SUA 2001), ratified at 
11.10.2002  

1,2,4,6,7,9,10 1 

The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (APS), signed at 06.12.2011  1,2,6,7,8,9,10 1 

The Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 
(also  known as Berne Convention), ratified at 23.06.1993 

1,2,5,6,10 1 

UN Framework Convention on Climate Change (New York, 9
th

 May 1992), 
ratified at 16.03.1995  

3,5,6,9,10 3,9,10 

The Kyoto Protocol (Kyoto, 11th December 1997), joined on 13.02.2003 2,3,5,6,7,9,10 2,3,10 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22nd March 
1985), joined at 24.07.1996 

1,3,4,5,6,9,10 9 

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal, 
16th September 1987), joined at 24.07.1996  

1,3,5,6,9,10 9,10 

UN Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing 
Serious Drought and/or Desertification (Paris, 17

th
 June 1994), joined at 

24.12.1998  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Minamata Convention on Mercury, signed at 04.10.2013  1,3,4,6,7,9,10 1,3,4,6,9,10 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm, Sweden 
2001) – ratified at 19.02.2004  

1,4,5,6,8,9,10 1,4,8,9,10 

 

  

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=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=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=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=346670
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340940
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=353310
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=308876
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
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=313160
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313160
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Anexa 3 

Republica Moldova - un peisaj terestru unic, dar cu accente tematice specifice 
Tipologia peisajelor terestre în care se va interveni și hărți ale zonelor cu peisaje pretabile restabilirii prin 

împăduriri/înierbări 

                               

Figura 1. Categorii de peisaje    Figura 2. Coeficientul de stabilitate ecologică a peisajelor 

 

                          

Figura 3 Terenuri pretabile pentru împădurire              Figura 4 Terenuri pretabile pentru înerbare 
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Figura 5. Rețeaua ecologică națională     Figura 6. Rețeaua Emerald 

 

                         

Figura 7. Zonele și fâșiile de protecție a apelor   Figura 8 Terenuri degradate pentru 

        râurilor și bazinelor de apă      ameliorarea prin împădurire 
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Anexa 4. 
Detalii de suport pentru parteneriate de cofinanțare la nivel de țară 

Indicatori PGM / Surse co-finanțare A
PL
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50 hectare de peisaje terestre se bucură de 
management îmbunătățit pentru a aduce beneficii 
biodiversității (plantații silvice, înerbări) 
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5 zone protejate în baza comunității   nu           

40 ha ale rețelei cu arii naturale protejate 
fortificate (inclusiv nuclee, coridoare ecologice, 
fâșii de protecție) 

            

10 specii pereclitate protejate de comunitatea 
locală 

            

50 hectare de peisaje terestre se bucură de 
management durabil al terenurilor în sisteme de 
producere  

            

50 hectare de terenuri agricole degradate sunt 
restabilite 

            

10 legături și parteneriate pentru practici durabile 
de producție alimentară (cum ar fi diversificarea, 
intensificarea durabilă, reducerea defrișării) și 
managementul lanțului de aprovizionare (în special 
ÎMM) 

            

20 de mici fermieri susținuți întru realizarea țintelor 
naționale ale neutralității degradării terenurilor 
(LDN)  

            

100 KW de capacitate instalată de energie 
regenerabilă de la tehnologiile locale (de ex. privind 
tipurile de tehnologie pentru energie regenerabilă 
biomasa, hidro-energie, energie solară) 

            

2 tipologii ale soluțiilor de acces energetic adaptate 
pe plan local și orientate spre comunități, cu 
demonstrații de succes sau extindere și replicare 

            

30 gospodării care obțin acces energetic, cu co-
beneficii estimate și valorate 

            

10 hectare de păduri și terenuri ne-forestiere cu 
restabilirea și consolidarea stocurilor de carbon 
inițiată 

            

5 tone de poluanți organici persistenți lichizi și solizi, 
materiale și produse ce conțin POP și mercur 
înlăturate sau eliminate  

            

100 m3 de sol productiv decontaminat, inclusiv             
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pentru necesități agricole 

5 comunități depun eforturi pentru a spori nivelul 
de conștientizare și promovarea privind 
managementul temeinic al substanțelor chimice, 
deșeurilor și mercurului. 

            

5 soluții/abordări urbane bazate pe comunitate 
(inclusiv managementul substanțelor chimice și 
deșeurilor, energia, transport, protecția bazinelor 
hidrografice, servicii de ecosistem și biodiversitatea) 
sunt implementate. 

            

5 comunități cu capacități îmbunătățite de a 
promova soluții integrate conduse de comunitate 
pentru dezvoltarea urbană rezilientă și cu emisii 
reduse. 

            

2 parteneriate public-privat pentru accesul la 
energie cu emisii reduse de carbon în comunitățile 
marginalizate 

            

5 comunități locale cu capacități sporite pentru 
adaptarea la condiții climatice extreme 

            

2 modele concrete de adaptare a comunităților 
locale la schimbările climatice 

            

2 dialoguri convenite între OSC-Guvern-Sectorul 
privat pentru a susține vocea și reprezentarea 
comunității în elaborarea de politici naționale/sub-
naționale.   

            

100 reprezentanți din grupul de incluziune socială 
(băștinași, femei, tineri, persoane cu dizabilități, 
fermieri, alte grupuri marginalizate) susținuți cu 
participare importantă în platformele de dialog. 

            

2 parteneriate publice-private privind problemele 
cheie ce țin de mediul global sunt promovate 

            

Traininguri și formare de capacități             

Studii tematice, cercetări             

Evenimente promoționale             

 
  



 

27 

 

Anexa 5 
Acțiuni în SPȚ ale GEF pentru Moldova în următorii 4 ani (draft) 

Acțiuni indicative  

Inițiativa strategică 1: Conservarea bazată pe comunitate a ecosistemelor și speciilor amenințate  
Protecție peisaje: extinderea peisajelor cu valoare ecologică sporită (păduri, pășuni), reconstrucţia ecologică a terenurilor erodate 
sau supuse alunecărilor, sporirea potențialului ecoprotectiv şi bioproductiv, conservarea peisajului rural. 
Împăduriri: împădurirea terenurilor degradate (rîpi, terenuri afectate de alunecări, terenuri erodate puternic și exesiv), soluții 
pentru asigurarea durabilității pentru terenuri împădurite, plantarea speciilor autohtone de arbori, implicarea populației în  
activități de reconstrucție silvică, crearea de pepiniere, baze de colectare a semințelor, structuri specializate în extinderea 
pădurilor, 
Înerbări: acțiuni de creștere a ponderii pășunilor în suprafața comunelor, înerbarea cu plante melifere/medicinale multianuale, 
îmbunătățirea pășunilor degradate,  
Dezvoltare arii protejate: extinderea rețelei ecologice naționale (în special celei de nivel local), având ca nuclee ariile naturale 
protejate, crearea zonelor și fâșiilor de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă, consolidarea rețelei de arii naturale 
protejate,  
Promovarea unor studii tematice: asigurarea realizării studiilor tehnico-ştiinţifice specifice, evaluarea stării de calitate a învelișului 
de sol pe sectoarele preconizate pentru împădurire, efectuarea lucrărilor de proiectare a culturilor silvice, promovarea 
amenajamentului silvic/pastoral și elaborarea planurilor de dezvoltare a pădurilor/pajiștilor, acțiuni de sporire a beneficii lor de pe 
urma biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice, elaborarea de planuri de management pentru ariile naturale protejate, 
Protejarea speciilor amenințate: identificarea și îmbunătățirea habitatelor pentru specii pereclitate, sporirea vizibilității speciilor 
pereclitate, pledoarii pentru ajustarea amenzilor la încălcările de mediu, inventarierea cuiburilor speciilor rare, îmbunătățirea 
condițiilor de trai pentru animale prin acțiuni de plantare (de arbori sau înierbări), ce vor contribuie la consolidarea habitatelor 
(unificarea câtorva habitate izolate); facilitarea utilizării mijloacelor open-source de inventairere a florei și faunei. 
Promovare, informare, conștientizare: informarea şi asigurarea participării publicului la activităţile de extindere a suprafeţelor cu 
vegetaţie forestieră, Instruirea personalului autorităţilor publice locale privind modul de efectuare a lucrărilor de îngrijire şi 
conducere a vegetaţiei forestiere, promovarea de bune practice a utilizării multiple a peisajelor pentru a satisface necesitățile 
ecologice, economice, sociale și culturale, valorificarea utilizării fondului silvic în scopuri recreative, promovarea unor mecanisme 
de finanțare pentru gestionarea peisajului sau stimularea accesului la fondurile puse la dispoziție de către guvern, salvgardarea și 
valorificarea potenţialului turistic al peisajelor naturale și culturale, instruiri privind importanța speciilor pereclitate, informarea 
proprietarilor, a administratorilor şi a publicului larg cu privire la prezența speciilor periclitate în perimterul comunei, etc. 
Inițiativa strategică 2: Agricultură și pescuit durabil, precum și securitatea alimentară  
Reabilitare peisaje agricole: acțiuni de îmbunătățire a biodiversității și a nutriției prin agroecologie, conservarea agro-biodiversității 
și utilizarea ei durabilă, promovarea managementului integrat al agro-ecosistemelor, conversia terenurilor arabile / plantațiilor  
multianuale abandonate în pășuni prin acțiuni controlate de înierbare, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în 
agricultură, promovarea elementelor de agricultură ecologică şi practici prietenoase mediului (agroterase, garduri din nuiele , 
valuri/fîşii antierozionale etc.),  
Dezvoltarea fâșiilor de protecție a terenurilor agricole: crearea/restabilirea fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole şi crearea 
carcasei naturale de conservare a solurilor, ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (alunecări de teren și soluri 
puternic erodate) și întreținerea acestora,  
Protecția solului: acțiuni de creştere a productivităţii terenurilor agricole adiacente reţelei ecologice naţionale, măsuri de 
restabilire a terenurilor degradate, implementarea de asolamente,  
Securitate alimentară: contribuții la creșterea securității alimentare și a îmbunătățirii nivelului de trai a populației rurale, bune 
practici și tehnologii pentru reducerea riscului în caz de calamități naturale în agricultură, introducerea de specii rezistente la 
secetă sau temperaturi joase,  
Promovarea unor studii tematice: studii tematice (ex: pedologice, speciile de arbori pentru sistemele agroecologice și 
agroforestere, etc),  
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Inițiativa strategică 3: Co-beneficiile accesului la energie cu emisii reduse de carbon  
Promovarea tehnologiilor noi: încurajarea tehnologiilor prietenoase mediului, promovarea de soluții pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, biocombustibili, biomasei și a  
instalaţiilor de biogaz pentru gospodăriile casnice rurale), utilizarea deşeurilor agricole și forestiere secundare,  
Plantații energetice: crearea/extinderea de păduri comunale(inclusiv din salcie și salcâm),  
Implicarea populației: economisirea consumului de energie, promovarea utilizării produselor cu eficienţă energetică înaltă, 
asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică din surse regenerabile, diversificarea resurselor locale de energie primară, 
promovarea şi încurajarea cogenerării, a încălzirii şi răcirii centralizate. 

Inițiativa strategică 4: De la coaliții locale spre cele globale pentru managementul substanțelor chimice și gestionarea deșeurilor  
Gestionarea deșeurilor: promovarea principiului responsabilității extinse a producătorului, colectarea separată a deșeurilor, 
promovarea compostării, reutilizării deșeurilor. 
Managementul substanțelor chimice: promovarea acțiunilor de asigurare a unei gestiuni durabile la nivel local a substanţelor 
chimice pe întreg ciclul de viaţă, reducerea folosirii ambalajelor din plastic, promovarea folosirii eco-detergenților, pledoarii despre 
pericolele legate de depozitele de pesticide, acțiuni de decontaminare a terenurilor de pe urma poluării, sensibilizarea publică 
despre siguranţa consumatorilor și reducerea riscurilor asociate cu utilizarea unor substanţe chimice, evaluarea suprautilizării 
chimicalelor pentru obținerea roadei sporite (inclusiv prin analiza datelor oficiale a importului îngrășămintelor vs suprafața 
terenurilor arabile). 

Inițiativa strategică 5: Catalizarea soluțiilor urbane durabile  
Dezvoltare urbană: refacerea peisajelor degradate, crearea pădurilor/spațiilor verzi urbane, periurbane şi rurale, promovarea 
tehnologiilor prietenoase mediului în amenajările urbane, implementarea soluțiilor inteligente conduse de comunitate (inclusiv 
managementul substanțelor chimice și deșeurilor, energia, transport, ecoturism, protecția bazinelor hidrografice, servicii de 
ecosistem și biodiversitatea), cartarea siturilor în stare de deteriorare avansată pentru soluții de reabilitare, inclusiv cu implicarea 
sectorului privat sau donatori, 
Planificare urbană: promovarea acţiunilor de conservare a biodiversităţii în planurile locale de protecţie a mediului, expertiza 
ecologică la elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităților, dezvoltarea economiei verzi pentru IMM, promovarea 
conceptelor SMART City și ECODRIVE, eficientazarea consumului, încurajarea responsabilității sociale a antreprenorilor ce aplică 
soluții regenerabile, promovarea colectării apei pluviale pentru scopuri tehnice la construcțiile rezidențiale, pledoarii pen tru 
introducerea în Planuri urbanistice (rurale și urbane) a dezvoltării zonelor verzi pentru cartiere rezidențiale. 

Inițiativa strategică 6: Adaptarea bazată pe comunitate  
Sporirea capacităților de adaptare: promovarea practicilor și tehnologiilor de diminuare a efectelor schimbărilor climatice și de 
reducere a riscurilor de dezastre, atenuarea/adaptarea locală la efectele schimbărilor climatice, acțiuni de gestionare/disem inare a 
informaţiei referitoare la riscurile şi dezastrele climatice, dezvoltarea parteneriatelor public-private pentru asigurarea 
implementării măsurilor de adaptare la schimbarea climei, asistarea procesului de crearea a Asociațiilor Proprietarilor Comunali 
sau/și Privați de Pădure. 
Adaptarea la inundații: promovarea bunelor practici pentru un management adecvat al riscului la inundaţii, dezvoltarea de zone 
umede, elaborarea regulamentelor tehnice de exploatare a bazinelor acvatice, delimitarea și împădurirea  fâșiilor riverane de 
protecție a obiectelor acvatice în perimetrul comunei; inventarierea stării digurilor de protecție și barajelor în perimetrul comunei; 
decolmatarea lacurilor/iazurilor și râurilor. 
Adaptarea la secete: promovarea bunelor practici și a măsurilor de combatere a secetei/deficitului de apă, creşterea în pepiniere a 
unor specii autohtone rezistente la diverse condiţii climaterice, soluții pentru paza pădurilor contra incendiilor și poluări i, crearea 
de noi lacuri de acumulare, infrastructură pentru dezvoltarea de zone umede și colectarea apei din precipitaţii, reabilitarea zonelor 
umede; crearea iazurilor pentru captarea apelor pluviale (din precipitații); promovarea culturilor agricole cu consum redus de apă; 
promovarea tehnologiilor de diminuare a pierderilor de apă din agricultură; promovarea tehnologiilor ce permit utilizarea apelor 
uzate în irigare, etc. 
Inițiativa strategică 7: Politica sectorului privat și platformele dialogului de planificare OSC-Guvern  
Traininguri și interacțiuni: educarea și conștientizarea publicului în acțiuni relevante EO7, instruirea personalului, pregătirea 
cadrelor, promovarea unor acțiuni de interes public (ex: pledoarii despre integrarea prevederilor de protecţie a mediului, 
dezvoltare economică verde şi de adaptare la schimbările climatice în documentele de politici sectoriale şi în legislaţia relevantă, 
legislația privind crearea pădurilor comunale, introducerea asigurării în silvicultură, etc). 
Promovarea dialogului: 
Întruniri cu participarea ONG și APL/APC pentru asigurarea schimbului de informații și opinii pe elaborarea și monitorizarea 
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implementării politicilor de mediu; cu implicarea Consiliului ONG, Platformei Naționale a Forumului Socității Civile a Parteneriatului 
Estic, altor platforme și Consilii a ONG-urilor naționale, regionale, locale, creare de grupuri de lucru pe diferite subiecte, cu 
respectarea principiului de incluziune socială; 
Cursuri de instruire și seminare informative pentru funcționari de stat și ONG-uri pentru consolidarea capacităților în procesul de 
elaborare și monitorizare a implementării politicilor de mediu; 
Elaborarea și adoptarea măsurilor 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 primării; 
Elaborarea modelelor de susținere a societății civile de către stat, sectorul privat și cetățeni pentru sporirea ratei de co-finanțare a 
proiectelor susținute de GEF SGP; 
Promovarea voluntariatului în domeniul mediului cu implicarea societății civile, organizațiilor de stat, a sectorului privat și a 
cetățenilor (cu implicarea diferitor grupuri sociale) prin organizarea acțiunilor de voluntariat (plantări, salubrizări etc.), ca o formă 
de co-finanțare a proiectelor GEF SGP; 
Dezvoltarea comunicării dintre ONG-uri și APC/APL prin instrumente electronice (e-guvernanță, e-platforme, site-uri, media 
socială, calendarul comun al evenimentelor, chestionare, evaluarea rezultatelor proiectelor GEF SGP etc.); 
Promovarea dialogului care ar contribuie la apropierea domeniilor agricultură și mediu; 
Sporirea vizibilității activității autorităților publice pentru societatea civilă, etc.  

Inițiativa strategică 8: Consolidarea incluziunii sociale   
Creșterea rolului OSC în localitate: acțiuni de consolidare și implicare directă a locuitorilor, contribuții la întărirea capacităților 
locale, facilitarea lucrului comun în realizarea strategiilor locale de mediu corelate cu cele naționale, promovarea unor studii 
despre măsurile concrete în protecția mediului, elaborarea și implementarea activă a proiectelor de mediu în colaborare cu APL, 
comunitate și potențialii finanțatori, 
Expertiza OSC în analiza implementrării documentelor strategice, informarea publicului larg şi antrenarea societăţii în acţiunile 
naţionale în domeniul protecţiei mediului (ex: Săptămîna apelor curate „Apa, izvorul vieţii”; acţiunile „Râu curat de la sat la sat”; 
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”, Ziua mediului, Ziua peisajului, Ziua Patrimoniului, Ziua Dunării, Ziua Nistrului, Ora planetei, 
etc),  

Inițiativa strategică 9: Monitorizarea și evaluarea, precum și managementul cunoștințelor 
Informarea, conștientizarea problemelor de mediu: facilitarea participării publicului la deciziile legate de problemele de mediu, 
utilizarea noilor tehnologii în materie de școlarizare și comunicare incluzivă, facilitarea accesului la informații de mediu și 
respectarea prevederilor Convenției Aarhus, etc. 
Instruiri tematice (ex: planificarea participativă, managementul cunoştinţelor şi fortificarea capacităţilor legislative şi instituţionale 
relevante mediului natural, conștientizarea tehnicilor necesare de economisire a apei și altor resurse natural loca le, conservarea 
biodiversităţii şi securitatea biologică, integrarea serviciilor ecosistemice în agricultură, promovarea dietelor nutritive ș i 
diversificate printr-o utilizare sporită a biodiversității, reducerea risipei alimentare, sistemul instituţional integrat de management 
al substanţelor chimice, etc), educație ecologică în școli și grădinițe,  

 
 


