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Pentru aprobarea componenței nominale  

a Comisiei naționale privind schimbările climatice  

------------------------------------------------------------ 

 

În vederea asigurării activității Comisiei naționale privind schimbările 

climatice în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Comisiei naționale privind schimbările climatice, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2020 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2020, nr. 188-192, art. 635), Guvernul DISPUNE: 

 

Se aprobă componența nominală a Comisiei naționale privind schimbările 

climatice după cum urmează: 

 

Perju Ion  – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale 

și mediului, președinte al Comisiei naționale 

 

Popov Maxim – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, 

vicepreședinte al Comisiei naționale 

 

Pușcuța Serghei – viceprim-ministru, ministru al finanțelor 

 

Railean Serghei  – ministru al economiei și infrastructurii 

 

Dumbrăveanu Viorica – ministru al sănătății, muncii și protecției 

sociale 

 

Șarov Igor – ministru al educației, culturii și cercetării 

 

Vlah Irina  – guvernator al unității teritoriale autonome 

Găgăuzia 
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Furdui Viorel – director executiv al Congresului 

Autorităților Locale din Moldova 

 

Grigoraș Mihail – director adjunct interimar al Serviciului  

Hidrometeorologic de Stat 

 

Cojocaru Dumitru – director al Agenției ,,Moldsilva” 

 

Andriuca Valentina – conferențiar universitar al Universității 

Agrare de Stat din Moldova 

 

Nedealcov Maria – director al Institutului de Ecologie și 

Geografie 

 

Ciubotaru Valentin – director executiv al Asociației Obștești 

„BIOS” 

 

Andreev Nadejda – președinte al Asociației Obștești „Femeile în 

dezvoltarea durabilă a Moldovei 

(WISDOM)” 

 

Lozinschi Nina  – secretara generală a Platformei pentru 

Egalitate de Gen 

 

Stratan Mihail – director al Întreprinderii „Sarco 

Engineering” SRL 

 

Boincean Boris  – director al Institutului de Cercetări pentru 

Culturile de Câmp „Selecția”. 

 

 

 

Prim-ministru       ION CHICU 

 

  



NOT.). INFORMATIVA 
la proiectul dispozitiei Guvernului cu privire la aprobarea componentei 

nominate a Comisiei nationale privind schimbarile climatice 

Proiectul dispozitiei Guvemului cu privire la aprobarea componentei 

nominate a Comisiei nationale privind schimbkile climatice a fost elaborat de 

catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltkii Regionale si Mediului. 

Necesitatea elaborkii proiectului reiese din prevederile punctului 5 at 

Regulamentului cu privire la organizarea functionarea Comisiei nationale 

privind schimbarile climatice, anexa 2 la Hotkarea Guvemului nr. 444/2020, care 

stabileste cA componenta nominala a Comisiei se aproba de care Guvem. 

Comisia nationala pentru schimbarile climatice este instituita in calitate de 

organ colegial in domeniul atenuarii si adaptarii la schimbarile climatice. 

Obiectivul Comisiei consta in coordonarea la nivel national a activitatilor care au 

ca scop implementarea prevederilor Conventiei cadru a ONU privind schimbarile 

climatice si a altor tratate intemationale din domeniul schimbarilor climatice la 

care Republica Moldova este parte. Comisia nationala asigura cadrul institutional 

pentru realizarea procesului de adaptare la schimbarile climatice, precum si de 

elaborare, evaluare i aprobare a proiectelor de implementare a actiunilor adecvate 

de atenuare la nivel national. 

Conform Regulamentului mentionat, Comisia nationala este constituita din 

17 membri: 10 reprezentanti ai autoritritilor administratiei publice centrale si locale 

si 7 reprezentanti ai institutiilor de invatamant si tiinifice, ai organizatillor 

neguvemamentale i sectorului privat. 

Comisia va fi condusa de care ministrul agriculturii, dezvoltkii regionale si 

mediului, iar secretariatul acesteia va fi asigurat de MADRM i IP "Unitatea de 

implementare a proiectelor in domeniul mediului". 

Componenta Comisiei nationale privind schimbkile este stabilita in anexa 

nr. 1 a Hotark.  Guvemului nr. 444/2020 cu privire la instituirea mecanismului de 

coordonare a activitofilor in domeniul schimbtirilor climatice. 

Drepturile i atributiile membrilor comisiei, precum i modul de organizare 

a acesteia stint stabilite in Regulamentul cu privire la organizarea fitnctionarea 

Comisiei nationale privind schimbarile climatice (anexa nr.2 a HG nr. 444/2020). 

Min istru 
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