
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuția proiectelor implementate de 
societatea civilă, cu suportul GEF SGP – UNDP, la 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în 
Republica Moldova.  

 



Descriere Generală 
 

 Durată: 2012 – 2024 

 Buget total: 1.87 milioane USD + 500.000 USD (OP7) 

 Proiecte: 39 proiecte au fost implementate cu succes și 15 proiecte 
sunt în desfășurare 

 Donatori: GEF 

 Acoperire: întreg teritoriul Republicii Moldova 

 Beneficiari: OSC-urile – Acestea includ ONG-uri și organizații comunitare 
(OC-uri), grupuri comunitare, instituții de cercetare 

 Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie; 

 Parteneri: MADRM, ONG-uri, APL-uri, Donatori (Solidarity Fund PL în 
Republica Moldova, SIDA, IFAD) 



Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
la care contribuie GEF SGP  



Domenii de interes OP 6 

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

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

Susținerea 
trecerii 
transformațion-
ale spre o cale 
de dezvoltare 
cu un nivel 
redus de emisii 
de carbon și 
reziliență la 
schimbările 
climatice   

Managementul 
sistemelor acvatice 
transfrontaliere și 
implementarea 
unui spectru larg 
politici și investiții 
ce contribuie la 
utilizarea și 
menținerea 
durabilă a 
serviciilor din 
ecosistem   

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



Realizări OP6 

[CATEGORY NAME]  
[VALUE] proiecte, 

[PERCENTAGE] 
583,158 USD 

[CATEGORY NAME] 
 [VALUE] proiecte, 

[PERCENTAGE] 
542,079 USD 

[CATEGORY NAME]  
[VALUE] proiecte, 

[PERCENTAGE] 
379,383 USD 

[CATEGORY NAME]  
[VALUE] 

proiect,[PERCENTAGE] 
48,476 USD 

[CATEGORY NAME]  
6 proiecte, 

[PERCENTAGE] 
129,488 USD 

[CATEGORY NAME]  
[VALUE] proiecte, 

[PERCENTAGE] 
168,225 USD 

[CATEGORY NAME]  
[VALUE] proiect, 
[PERCENTAGE] 

45,000 USD 



Realizări OP6 

• 7.830 hectare de arii protejate de importanță globală sunt 
menținute în cadrul proiectelor implementate; 

• 282.29 tone de emisii de CO2 sunt evitate prin utilizarea 
tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic; 

• Bunele practici agricole adaptate la schimbările climatice, 
implementate pe 51164,90 ha  

• 26 ha de plantații energetice viabile create.  

• 48 ha de plantații silvice și 8 ha de fâșii forestiere au fost create; 

• 70 de tone de e-deșeuri colectate; 

• 301,860 beneficiari în rezultatul implementării proiectelor SGP; 

  



Repartizarea proiectelor 
geografic 

Biodiversitate 

Schimbări Climatice 

Degradarea solului 

Chimicale 



Realizări OP6 

 Proiectul: „Implicarea civică pentru un mediu sănătos în municipiul Ungheni” 

 Implementator: AO „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” 

 Capacitatea stației fotovoltaice integrată într-un sistem invertor off-grid este de 3,3 kW 

 Suprafața destinată panourilor fotovoltaice este de 19,68 m2.  

 Potențialul anual de iradiere solară pentru locația dată este de 1150 kwh/kwp/year.  

 Câmpul colector solar este alcătuit din 12 panouri fotovoltaice, care generează anual 3795 
kw, astfel se va reduce volumul de CO2 emis în atmosferă la producerea energiei electrice 
pe an cu aproximativ 1 772 kg CO2 (0,467 kg CO2 x 3795 kw).       

  



Realizări OP6 

 Proiectul: „Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul ECO” 

 Implementator: AO „Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile” (AEER) 

 Instalarea a 4 stații solare fotovoltaice cu sistem de contorizare pe 4 clădiri publice (2 grădinițe și 2 școli); 

 Sistem de gestionare a energiei instalat, inclusiv: contoare inteligente, software de gestionare a energiei și 
echipamente de vizualizare; 

 Creșterea gradului de conștientizare a publicului și consolidarea capacității membrilor comunităților locale 
(profesori / educatori / manageri de energie / administratori de construcții / ONG-uri locale etc.) 

 Economie de energie de 1400 MWh pe an și reducerea emisiilor de CO2 cu 290 tone 

 



Realizări OP6 

 Proiectul: „Eficientizarea energetică a gimnaziului ”Vasile Moga” din s. Feștelița,  
rn. Ștefan Vodă” 

 Implementator: AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova” (FISM) 

 Ca rezultat al termoizolării pereților se reduce cu 13,94 t cantitatea emisiilor CO2 



Realizări OP6 

 Proiectul: „Promovarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice cu 
accent pe bazinul râului Răut” 

 Implementator: AO „Centrul Național de Mediu” (CNM) 

 Sesiuni de informare și instruire a cadrelor didactice din țară pe subiectul schimbărilor 
climatice, prin implementarea suportului educațional ”Cutia climatică”, elaborat de către UNDP. 

 Au fost realizate 13 sesiuni online a câte 3 ore academice fiecare, la care au participat în total 
600 cadre didactice (profesori de geografie) din instituțiile de învățământ din țară.  

 Pentru toți participanții au fost distribuite 558 suporturi tipărite 

 



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 

Strategia de Țară  
GEF SGP 2020-2024 



 

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

 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; 

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

sisteme de producere; 

 20 de mici fermieri susținuți întru realizarea țintelor naționale ale neutralității 

degradării terenurilor; 

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

 Studii tematice pentru sporirea calității solului; 



 

 
Inițiativa Strategică 2: 
Co-beneficiile accesului la energie cu 
emisii reduse de carbon  
 

 2 tehnologii ale soluțiilor de acces energetic adaptate pe plan local și orientate spre 

comunități, cu demonstrații de succes sau extindere și replicare. 

 100 KW de capacitate instalată de energie regenerabilă de la tehnologiile locale (de ex. 

bazate pe tehnologii fotovoltaice si/sau eoliene de capacități mici). 

 10 ha de culturi energetice (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 



 

 

Inițiativa Strategică 3: 
De la coaliții locale spre cele globale pentru 
managementul substanțelor chimice și 
gestionarea deșeurilor  
 

 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). 

 50 hectare de terenuri agricole degradate/poluate sunt restabilite 100 m3 de sol 
productiv decontaminat, inclusiv pentru necesități agricole. 



 

 
Inițiativa Strategică 4: 
Catalizarea soluțiilor urbane durabile 
 

 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 



 

 
Inițiativa Strategică 5: 
Adaptarea bazată pe comunitate 
 

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

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



Finanțare & Criterii 
de Eligibilitate 

Granturi Tematice – până la 50 000 USD 

 Domeniile tematice SGP GEF; 

 Contribuie la realizarea obiectivelor SGP GEF din Strategia de Țară; 

 Impact local; 

 Aplicant minim 1 ONG + partener din aria de implementare a proiectului; 

 Durata de implementare până la 2 ani; 

Granturi Strategice – până la 150 000 USD 

 Impact regional sau național 

 Colaborare dintre mai multe ONG-uri 

Cofinanțare: proiectul trebuie să asigure o cofinanțare la un nivel de cel puțin 50% 
din costurile totale ale proiectului. Cofinanțarea se face 25% în numerar și 25% în 
natură (voluntariat, bunuri, etc.) 



Pașii pentru obținerea 
finanțării 

Autorul proiectului (ONG) contactează Coordonatorul Național (CN) al SGP pentru  primi 
instrucțiunile și formularele de aplicare la proiect 

 Autorul proiectului (ONG) pregătește conceptul de proiect și îl prezintă Coordonatorului Național 
(etapă opțională) 

 CN evaluează conceptul de proiect, verificând concordanța proiectului cu criteriile GEF și 
Strategia de Țară a SGP 

 Dacă conceptul de proiect corespunde cerințelor, atunci autorul proiectului pregătește 
Propunerea de Proiect și o prezintă spre evaluare 

 Propunerile de proiect finale sunt prezentate de CN către Comitetul Național de Coordonare  

 CNC analizează propunerea de proiect și fie o acceptă, sau o respinge, sau o returnează autorului 
de proiect cu solicitarea de a completa formularul și/sau înlătura datele inexacte 

 Semnarea Memorandumului de Înțelegere și implementarea proiectelor 



Grant Elaborare 
Propunere de Proiect 

 Valoarea grantului pentru elaborarea propunerii de proiect pentru un grant 
ordinar este până la 

  500.00 USD – dacă valoarea grantului < 25,000.00 USD; 

  până la 1,000.00 USD – dacă valoarea grantului > 25,000.00 USD; 

  până la 5000 USD pentru granturile strategice.  

Grantul pentru elaborarea propunerii de proiect poate fi oferit numai după 
aprobarea conceptului de proiect.  

 Aplicarea pentru un grant pentru elaborarea propunerii de proiect nu este 
obligatorie!!!; 

 Obținerea unui grant pentru elaborarea propunerii de proiect nu asigură că 
aplicantul va obține grantul;  

 Rezultat obligatoriu ale Grantului pentru elaborarea propunerii de proiect este 
ca aplicantul să elaboreze și să depună o propunere de proiect.  



Vă mulțumim pentru atenție! 

Contacte: 
 Web: www.sgpmoldova.org  
 E-mail: denis.parea@undp.org  
 Tel: 022 839 876 
 Mob: 0 686 86 777 
 

http://www.sgpmoldova.org/
mailto:denis.parea@undp.org
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