
 
 

Procesul Verbal din data de 1 Martie 2023 

al ședinței de informare pentru 

1. Apelul de propuneri (CFP) pentru părțile responsabile să ofere femeilor refugiate din Ucraina acces 

sporit la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și oportunități de suport pentru afaceri în Moldova – 

CFP No. UNW-ECA-MDA-CFP-2022-006 

2. Apelul de propuneri (CFP) pentru părțile responsabile să asigure că femeile și fetele refugiate aflate în 

situații de risc beneficiază de servicii de prevenire și răspuns la violență în bază de gen timp util, 

accesibile și de calitate și de acțiuni umanitare sensibile la gen – CFP No. UNW-ECA-MDA-CFP-2023-007 

Participanți/te: 

1. Tatiana Udrea, Manageră Programe, Women Economic Empowerement  

2. Tatiana Dormenco, Ofițeră Programe, WEE 

3. Natalia Manea, Ofițeră Programe, WEE 

4. Viorica Culeac, Ofițeră Programe, EVAW 

5. Tatiana Ciobanu, Asociata Programe EVAW 

6. Andrei CRIGAN, Gateway & Partners 

7. Doina Pantaz, GAL Trei Coline 

8. Dan Corcodel, AO Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri 

9. Olga Șuleanschi, AO Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri 

10. Maia Matfei, Romcatunare@gmail.com 

11. Christine Clarence, Consultant, DRC Moldova 

12. Iva Bucatciuc, DRC Moldova 

 

Natalia Manea, Ofițera Programe, WEE a descris detaliile despre Apelul de propuneri CFP No. UNW-ECA-MDA-

CFP-2022-006 pentru părțile responsabile să ofere femeilor refugiate din Ucraina acces sporit la dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale și oportunități de suport pentru afaceri în Moldova. 

Bugetul alocat – 95,000 USD 

Perioada de implementare – Aprilie 2023 – Decembrie 2023 

 

Intrebări și răspunsuri 

1. Fondurile alocate pentru parteneriat, pot fi utilizate si pentru subgrantare (ajutor financiar pentru 

femei să-și deschidă afaceri) sau doar pentru instruiri si ateliere? 

Suma include și instrumentele de finanțare pe care partenerul dorește sa le propună pentru stimularea 

beneficiarelor și urmeaza sa completeze contribuția financiara personală, prin urmare, sumele oferite 

cu acest scop urmează să fie stabilite în funcție de bugetul disponibil și raportate la  indicatorii 

menționați în apel, 20 de femei din 100 urmează să fie incurajate financiar (un criteriu fiind si gradul de 

vulnerabilitate). 

 

2. Cartografierea si restul activitaților sunt facute de partea aceleiași Organizații? 

Da, cartografierea și restul activitaților intra in responsabilitațile parții care urmeaza sa fie contractată 

și va presupune interacțiunea cu reprezentanții comunității civile din regiunile vizate. Ne dorim ca aceste 

interventii sa fie in cel putin 5 localitati din Moldova, unde lipsesc initiativele similare de dezvoltare a 

antreprenoriatului și restul intervențiilor care urmeaza să fie dezvoltate in cadrul programului. 

Menționam că UN Women permite parteneriate comune între Partenerul principal și alte organizații, 

dar responsabilitatea finală o poartă Partenerul/Organizația (aplicantul) cu care este semnat acordul cu 

UN Women. 

 



 
3. Care este valoare contribuției financiare a parții responsabile? 

Nu este o suma stabilita pentru această intervenție și este la discreția partenerului. Tot odată, 

contribuția financiară a aplicantului nu se consideră ca o valoare adugată la etapa de evaluare si 

selectare a Parții responsabile. 

 

4. Care este semnificația și contribuția voucherelor in acest proiect? 

Voucherele, fiind un instrument de finanțare pentru bunuri si servicii, vin sa completeze contribuția la 

abilitarea economică a femeilor participante, pe lîngă instruirile pentru dezvoltarea capacităților, astfel 

încurajând implementarea ideilor de afaceri. 

 

5. Care este valoare contribuției financiare a beneficiarelor pentru deschiderea undei afaceri in urma 

acestui program? 

Valoarea contribuției financiare de către beneficiara este  stabilită de Partenerul responsabil si nu este 

o valoare stabilită de UN Women. Valoarea sumei, urmează sa fie prezentată in oferta aplicantului. 

Contribuția “in-kind” nu este incurajată de UN Women, deoarece nu poate fi măsurată sau justificată. 

 

6. Ar fi eligibilă o organizație care are 10 ani de experiență in livrarea instruirilor pentru copii și profesori 

pe alte subiecte decît abilitarea economică? 

Cerința apelului este ca Organizația aplicantă sa dețina experiență pe oferirea suportului pentru 

dezvoltarea afacerilor. 

 

7. Cine va alege cele 5 raioane pentru cartografierea beneficiarilor și evaluarea rapidă a necesităților? 

Localitățile vor fi alese de către Partea responsabilă, în funcție de disponibilitatea serviciilor/activităților 

similare din regiune. 

 

8. Cine va alege cele 5 raioane pentru cartografierea beneficiarilor și evaluarea rapidă a nevoilor? 

Localitățile vor fi alese de către partea responsabilă, pe baza penuriei de servicii/activități similare din 

regiune 

 

Viorica Culeac, Ofițera Programe, EVAW a prezentat succint detaliile Apelului de propuneri CFP No. UNW-ECA-

MDA-CFP-2023-007 pentru părțile responsabile să asigure ca femeile și fetele refugiate aflate în situații de risc 

beneficiază de servicii de prevenire și răspuns la violență în bază de gen timp util, accesibile și de calitate și de 

acțiuni umanitare sensibile la gen. 

Bugetul alocat – pînă la 100,000 USD 

Perioada de implementare: Aprilie 2023 – Decembrie 2023 

 

Intrebări și răspunsuri 

1. Care este cota de implicare a femeilor refugiate in activitățile proiectului menționat? 

2. Nu este stabilit un procentaj. Se dorește implicarea ambelor grupe de beneficiare, atit femeile refugiate 

din Ucraina, cît si femeile gazdă, aflate în situații de risc, ținînd cont de indicatorii stabiliți în CfP, cu 

prioritate dată unde este relevant femeilor refugiate. Ar putea aplica la unul din aceste proiecte, o 

Organizație pentru femeile Rome? 

Orice Organizație care întrunește criteriile de calificare mentionate in Apelul de propuneri poate aplica 

individual sau în consorțiu atît pentru Apelul pe abilitarea economică a femeilor, cît și pentru Apelul de 

propuneri pe prevenirea și răspunsul la violență în bază de gen. 

 

3. Formularul de aplicare este complicat pentru aplicanți. 

Dacă întîmpinați dificultăți in timpul completării aplicației, sau unele probleme tehnice, vă rugăm să 

scrieți adresa de e-mail viorica.culeac@unwomen.org sau natalia.manea@unwomen.org. 

mailto:viorica.culeac@unwomen.org
mailto:natalia.manea@unwomen.org


 
 

4. În competențele tehnice este specificat cel puțin 3 ani de experiență de lucru într-un anumit domeniu 

din Moldova. De asemenea, toată echipa trebuie să aibă cel puțin 2 ani de experiență. Majoritatea 

organizatiilor doritoarea sa aplice, nu au șanse sa se califice, deoarece o mulțime de ONG-uri și OSC-

uri au venit în Moldova în ultimul an. Cât de strictă va fi UN Women în evaluare, ținând cont de 

experiența si cunoașterea domeniului in Moldova? 

Acest criteriu este unul obligatoriu. Criteriile de selecție au fost stabilite luînd în calcul scopul 

intervențiilor ce urmează a fi livrate de către Partener. De exemplu, contribuția la consolidarea 

capacitățilorprestatorilor de servicii locali și altor ONG-uri locale în acest domeniu, necesită o experiență 

și cunoaștere vastă a sectorului dat în Moldova. 

 

După finalizarea rundei de întrebări și răspunsuri, participanții interesați au fost îndemnați să solicite în scris 

clarificări la adresele menționate în Apelurile de Propuneri, pînă la data de 6 martie, în cazul în care vor apărea 

întrebări adiționale pe parcurs. Propunerile urmează a fi depuse pînă la data limită 17 martie 2023.  


