
Ședință de informare: Apel pentru 
propuneri de proiecte

„Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”

17 iulie 2020

Acest Proiect este implementat în
parteneriat cu UNICEF Moldova

Acest Proiect este implementat și 
cofinanțat de UN Women Moldova

Acest Proiect este finanțat
de Uniunea Europeană



• Apelul este destinat OSC din Republica Moldova;

• Activități în raioanele Cahul și Ungheni;

• Perioada generală de implementare: octombrie 2020 - octombrie 2022;

• Buget total Apel: 520,000 EUR;

• Termen limită pentru aplicări: 24 iulie 2020, ora 11:00;

• Adresa pentru aplicări:

chisinau@unicef.org

sau livrat într-un plic sigilat la adresa:

UNICEF Moldova, 131, str. 31 August 1989, Chișinău, MD 2012

Propunerile de proiecte, în limba engleză, (semnate și ștampilate de ofițerul 
autorizat) marcate clar “CSO Specific Call for Expression of Interest – EVA Project”

Informație Generală

mailto:chisinau@unicef.org


Rezultatele specifice și bugetul alocat

Rezultat Buget

1. Capacități consolidate ale profesioniștilor cheie în abordarea violenței împotriva copiilor, inclusiv 
activitatea mecanismelor de cooperare intersectorială existente și a Programului de vizită la domiciliu

143,000 EUR

2. Capacități consolidate ale profesorilor, directorilor și studenților în ceea ce privește planificarea și 
implementarea programelor de prevenire a violenței în școli, abilitarea și implicarea elevilor și tinerilor

297,000 EUR

3. Programe de parenting pozitive pentru îmbunătățirea abilităților parentale în disciplinarea non-
violentă

50,000 EUR

4. Consolidarea capacității mass-media locale și a partenerilor lor de a promova egalitatea de gen, 
relațiile respectuoase și o viață fără violență pentru femeile și bărbații de toate vârstele din școli și 
comunități

30,000 EUR



Raionul Cahul:  

• Municipiul Cahul

• Andrușul de Jos

• Larga Nouă

• Slobozia Mare

• Văleni

• Zîrnești

Raionul Ungheni: 

• Municipiul Ungheni

• Manoilești

• Măcărești

• Pîrlița

• Rădenii Vechi

• Zagarancea



I. Egalitatea de gen este promovată și integrată în procesul de dezvoltare

a politicilor publice și în luarea deciziilor locale

II. Victimele violenței în familie, inclusiv victimele violenței sexuale, au 

un acces mai mare la servicii multidisciplinare eficiente centrate pe 

supraviețuitoarele violenței în familie. Prevenirea violenței este

pilotată în școlile și comunitățile locale

Rezultat 2.1 Servicii de calitate pentru femeile victime ale violenței 

domestice, inclusiv violența sexuală

Rezultat 2.2 Școlile și mass-media au personal instruit pentru 

planificarea și facilitarea implementării programelor de prevenire a 

violenței bazate pe dovezi

OBIECTIV GENERAL

Promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor prin implementarea
consolidată a integrării de gen în politicile publice locale și combaterea
violenței în familie care afectează femeile și copiii

REZULTATELE PROIECTULUI



Rezultat 2.1. Servicii de calitate pentru femeile victime ale violenței în familie, inclusiv
violenței sexuale

2.1.1 Consolidarea capacităților și a cooperării intersectoriale a prestatorilor de servicii și a echipelor

multidisciplinare (în domeniile politicilor, sănătății, justiției și serviciilor sociale) pentru a depăși barierele

existente în calea protecției eficiente a femeilor / copiilor victime ale violenței în familie și urmărirea penală a 

făptuitorilor

2.2.1. Pilotarea programelor de prevenire a violenței în școli și în comunități pentru a promova egalitatea de 
gen, relațiile respectuoase și o viață fără violență pentru femei și bărbați, fete și băieți

Rezultat 2.2. Școlile și mass-media au personal instruit pentru planificarea și 
implementarea programelor de prevenire a violenței bazate pe dovezi



• Consolidarea capacităților profesioniștilor de la 
nivel local în domeniul prevenirii, combaterii și 
acordării asistenței copiilor victime a violenței, 
cu accent pe lucrul cu echipele multidisciplinare 
(mecanismul intersectorial, implementarea 
managementului de caz, colectarea datelor 
privind copiii victime ale violenței, etc.)

• Consolidarea Programul de vizite la domiciliu cu 
accent specific asupra prevenirii și combaterii
violenței împotriva copiilor

Domenii indicative de intervenție



• Consolidarea capacităților adolescenților de a 
identifica, raporta, preveni și aborda toate formele 
de violență în toate circumstanțele și a acționa ca 
agenți ai schimbării în abordarea normelor sociale 
negative și a stereotipurilor de gen care contribuie la 
comportamentul violent

• Crearea unei culturi a non-violenței prin mobilizarea 
comunităților pentru schimbarea normelor sociale și 
a stereotipurilor de gen care contribuie la 
comportamentul violent

Domenii indicative de intervenție



• Modelarea programelor de prevenire a violenței 
împotriva copiilor în școli pentru a promova 
egalitatea de gen, relațiile respectuoase și o viață 
fără violență

• Promovarea instrumentelor pentru raportarea 
cazurilor de violență  (Telefonul Copilului, platforme 
online etc.)

Domenii indicative de intervenție



• Dezvoltarea și implementarea programelor parentale 
pozitive pentru îmbunătățirea abilităților parentale 
de îngrijire a copiilor și adolescenților, inclusiv 
promovarea rolului taților

• Dezvoltarea și implementarea intervențiilor de 
schimbare a comportamentului prin intermediul mass-
media. Promovarea egalității de gen și a drepturilor
femeilor, a unei vieți fără violență pentru femei și
bărbați, fete și băieți și combaterea discursului sexist 
prin intermediul mass-media

Domenii indicative de intervenție



Aplicația trebuie să includă următoarele documente
justificative:

• Copia documentului de înregistrare a OSC în Republica
Moldova

• Copia documentului de înregistrare a OSC în țara de 
origine (în cazul OSC internaționale)

• Anexa I - Formularul de verificare OSC, profil și verificare
a diligenței partenerului

• Anexa II - Propunere de proiect

Documente justificative

Fiecare OSC poate depune maximum 1 propunere de proiect

Propunerile de proiect trebuie să fie adaptate la 
contextul pandemiei de COVID-19



Declarația OSC privind: statutul necomercial, înregistrarea legală, 
aderența la valorile ONU, etc.

Informație generală (denumire, tip organizație, conducere, etc.)

OSC confirmă că este angajată și respectă principiile de
transparență și responsabilitate.

Profilul OSC (anexa I)

OSC confirmă că organizația și/sau membrii acesteia nu sunt 
menționați în lista de sancțiuni consolidate a Consiliului de 
Securitate a Organizației Națiunilor Unite și că organizația nu a 
susținut și nu susține, direct sau indirect, persoanele și entitățile 
sancționate



Profilul OSC (anexa I)

Expertiza și experiența OSC în cel puțin unul dintre cele 4 domenii

Experiența la nivel local, prezența la nivel local și relații comunitare

Experiența implementării proiectelor asemănătoare, abilități 
manageriale și de implementare financiară

Experiența anterioară cu UNICEF și/sau alte Agenții ONU



Propunerea de proiect, Planul de lucru (anexa II)

• Titlul proiectului
• Rezultatul/ele la care contribuie proiectul (pct. 1.3 din 

anunț)
• Durata de implementare a proiectului
• Acoperirea geografică
• Grupul țintă (numărul de beneficiari / grupuri)
• Bugetul proiectului
• Justificarea (problema, modul în care problema este legată 

de prioritățile proiectului EVA, relevanța intervenției în 
soluționarea problemei)

• Rezultatele planificate (tabelul de mai jos)



Propunerea de proiect, Planul de lucru (anexa II)

[1] Sursele specifice din care poate fi constatată starea fiecăruia dintre indicatorii de performanță. dacă o sursă de

date este un sondaj sau un studiu pe care partenerul de implementare intenționează să îl efectueze pentru acest

proiect, acest lucru ar trebui să fie planificat și bugetat în secțiunea 3 (planul de lucru al programului și bugetul).
[2] Consultați secțiunea 1.3 din Apel. Dacă proiectul contribuie la mai mult de un rezultat, fiecare trebuie identificat

într-o linie separată, cu rezultatele proiecutului enumerate sub fiecare rezultat corespunzător.

Rezultat Indicatori de performanță
Valoare de 

referință
Obiectiv

Mijloace de 
verificare [1]

Rezultatul corespunzător 
din Apel[2]

2.1 Școlile și mass-media 
au personal instruit 
pentru planificarea și 
facilitarea implementării 
programelor de prevenire 
a violenței bazate pe 
dovezi

Ex. numărul de programe 
de prevenire a violenței 
implementate în școlile 
și comunitățile locale 
selectate

0 10

Lista de 
participanti. 
Raport narativ 
al expertului 
național, etc.

Output 2

Output 3



Propunerea de proiect, Bugetul (anexa II)

Exemple:

• Costuri pentru activități

• Salarii pentru personalul tehnic care 
realizează activități specifice

• Sondaje, consultări și colectare de 
date pentru rezultatele planificate

• Monitorizare a beneficiarilor susținuți
de proiect

• etc.

Costuri pentru activitățile proiectului

Exemple:
• Salarii de asistență
• Vizite de monitorizare 
• Costuri operaționale
• Costuri de comunicare
• etc.

Costuri de gestionare a proiectului

[1] menționați contribuția OSC (financiară sau de altă natură). Contribuția OSC nu este obligatorie.
[2] bugetul trebuie dezvoltat în MDL 
[3] costurile vor fi cu TVA 0 și scutirea de impozit pe venit



Panelul de selecție

Aplicațiile vor fi evaluate de un comitet de evaluare pentru a 
identifica OSC care au mandatul, capacitățile și avantajul
comparativ în obținerea rezultatelor pentru copii

Participarea la acest apel pentru propuneri de proiecte nu 
garantează selecția pentru un parteneriat cu UNICEF

OSC selectate vor fi invitate să revizuiască și să finalizeze 
proiectul. Ulterior, să încheie acorduri de parteneriat în 
conformitate cu criteriile, politicile și procedurile UNICEF



Criterii de selecție

4

• OSC este înregistrată corespunzător pe teritoriul Republicii
Moldova

• Reprezentanța OSC internaționale este înregistrată 
corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova

• OSC împărtășește valorile și principiile ONU
• OSC și/sau membrii acesteia nu sunt incluși în lista de sancțiuni 

a ONU și UE
• OSC nu a manifestat nicio conduită care ar putea prezenta un 

risc reputațional pentru UNICEF sau pentru comunitate (ex. 
fraudă și corupție, exploatare și abuz sexual, alte 
comportamente incorecte)



3



Ce urmează?
Proiectarea și finalizarea parteneriatului



Termene importante




