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Cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în 

domeniul schimbărilor climatice 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se instituie Comisia națională privind schimbările climatice.  

 

2. Se aprobă:  

1) Componența Comisiei naționale privind schimbările climatice, conform 

anexei nr.1; 

2) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei 

naționale privind schimbările climatice, conform anexei nr. 2; 

3) Regulamentul cu privire la mecanismul intersectorial de coordonare a  

procesului de adaptare la schimbările climatice, conform anexei nr. 3; 

4) Regulamentul cu privire la  mecanismul de coordonare a acțiunilor 

adecvate de atenuare  la nivel național, conform anexei nr. 4. 

 

3. În termen de 6 luni de la aprobarea prezentei Hotărîri, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va asigura elaborarea 

actelor normative departamentale necesare punerii în aplicare a prezentei hotărîri 

de Guvern.  

 

4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a unor membri ai Comisiei naționale 

privind schimbările climatice din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în 

cadrul Comisiei naționale vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

funcțiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern. 

 

5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1574/2003 despre instituirea 

Comisiei naționale pentru implementarea și realizarea  prevederilor Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum și 
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a mecanismelor și prevederilor Protocolului de la Kyoto (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 50). 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului  

nr.___din_______2020 

 

 

COMPONENȚA  

Comisiei naționale privind schimbările climatice 

 

-Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Președinte al 

Comisiei naționale; 

-Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului (în domeniul protecției mediului și resurselor naturale), Punct focal al 

Convenției-cadru a ONU privind schimbarea climei, Vicepreședinte  al Comisiei 

naționale; 

-Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor, membru; 

-Ministrul Economiei și Infrastructurii, membru; 

-Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, membru; 

-Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, membru; 

-Guvernatorul (bașcan) Unității teritoriale autonome Găgăuzia, membru; 

-Reprezentantul Congresului Autorităților Locale din Moldova, membru; 

-Directorul Serviciului Hidrometeorologic de stat, membru; 

-Directorul Agenției ”Moldsilva”, membru; 

-Reprezentantul instituțiilor de învățământ superior (desemnat de Consiliul 

Rectorilor din Republica Moldova), membru; 

-Reprezentantul organizațiilor din domeniile cercetării și inovării 

(desemnat de Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare), membru; 

-Doi reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu (desemnați 

de Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu), membri; 

-Un reprezentant al  organizațiilor neguvernamentale de promovare și 

apărare a drepturilor femeilor (desemnat de Consiliul Național pentru 

Participare), membru; 

-Doi reprezentanți ai sectorului privat (desemnați de Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova), membri. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului  

nr.___din_______2020 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei naționale privind 

schimbările climatice 

 

I.DISPOZIȚII GENERALE 

 

1.Prezentul Regulament stabilește statutul juridic, modul de organizare și 

funcționare a Comisiei naționale privind schimbările climatice (în continuare – 

Comisia națională). 

2.Comisia națională este un organ interinstituțional, fără personalitate 

juridică, constituit în scopul coordonării şi promovării măsurilor și acțiunilor 

necesare aplicării unitare pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor 

Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei 

(în continuare – CONUSC) și Acordului de la Paris. 

3.Comisia națională asigură cadrul instituțional de coordonare în domeniul 

monitorizării, raportării și verificării, precum și a facilitării integrării aspectelor 

privind schimbarea climei în programele și planurile naționale și sectoriale. 

 

II.COMPONENȚA COMISIEI NAȚIONALE 

 

4.Comisia națională este constituită din 17 membri: 10 reprezentanți ai 

autorităților administrației publice centrale și locale și 7 reprezentanți ai  

instituțiilor de învățămînt și științifice, ai organizațiilor neguvernamentale și 

sectorului privat. 

5.Componența nominală a Comisiei naționale se aprobă de Guvern.  

6.Membrii Comisiei naționale își exercită funcțiile fără a fi remunerați. 

 

III.OBIECTIVELE ŞI ATRIBUȚIILE COMISIEI NAȚIONALE 

 

7.Comisia națională are ca obiectiv coordonarea, la nivel național, a 

procesului de implementare a prevederilor CONUSC și a altor tratate 

internaționale din domeniul schimbărilor climatice la care Republica Moldova 

este parte, rapoartelor naționale în domeniul schimbărilor climatice, precum și 

asigurarea realizării atribuțiilor și obiectivelor, în limitele competenței, stabilite 

prin prezentul Regulament. 

8.Comisia națională are următoarele atribuții: 

1)promovează și coordonează instrumentele de implementare a politicii în 

domeniul schimbărilor climatice în Republica Moldova; 
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2)coordonează integrarea aspectelor de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice în documentele de politici naționale și sectoriale; 

3)examinează și aprobă rapoartele privind implementarea strategiilor în 

domeniul schimbărilor climatice; 

4)examinează și avizează metodologiile, manualele operaționale, ghidurile 

și criteriile de eligibilitate a proiectelor privind adaptarea la schimbările climatice 

și atenuarea fenomenului schimbărilor climatice; 

5)monitorizează implementarea proiectelor și programelor în domeniul 

schimbărilor climatice la nivel național și sectorial în contextul dezvoltării 

durabile a țării;  

6)monitorizează implementarea planurilor naționale și sectoriale de 

adaptare la schimbările climatice;  

7)examinează  proiecte și programe în domeniul schimbărilor climatice și 

recomandă  finanțarea acestora de către partenerii de dezvoltare și fondurile 

internaționale în domeniu, în conformitate cu prioritățile naționale și sectoriale 

de dezvoltare durabilă;  

8) facilitează procesul de colaborare internațională în domeniul 

schimbărilor climatice; 

9)coordonează rapoartele ce țin de implementarea prevederilor tratatelor 

internaționale din domeniul de referință la care Republica Moldova este parte; 

10)creează Comitete tehnice din experți, care asistă Comisia națională în 

exercitarea atribuțiilor sale, în limita competenței; 

11)elaborează, în scopul prevenirii și depășirii efectelor negative legate de 

schimbările climatice, propuneri și recomandări care urmează a fi incluse în 

strategiile și programele în domeniul respectiv; 

12) evaluează rezultatele implementării recomandărilor Comisiei naționale 

și înaintează propuneri de îmbunătățire a politicilor guvernamentale în domeniul 

schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul 

Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană; 

13) informează  publicul despre activitatea Comisiei naționale. 

9. Comisia națională are următoarele drepturi: 

1) să antreneze în activitatea sa specialiști din autoritățile administrației 

publice centrale (APC), instituțiilor sectorului public și privat, precum și experți 

independenți; 

2) să adopte decizii în problemele ce țin de schimbările climatice; 

3) să solicite autorităților administrației publice centrale informațiile 

privind evoluția planificării și implementării activităților în domeniul 

schimbărilor climatice;   

4) să solicite beneficiarilor proiectelor în domeniul schimbărilor climatice, 

implementate pe teritoriul Republicii Moldova, rapoarte privind realizarea 

măsurilor de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice;  

5) să stabilească relații de colaborare cu administrațiile publice locale 

(APL), cu structurile și organismele internaționale în domeniul de competență. 
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10. Membrii Comisiei naționale au următoarele obligaţii: 

1) să participe la ședințele Comisiei și să examineze subiectele incluse pe 

ordinea de zi; 

2) să participe prin vot la adoptarea deciziilor Comisiei naționale; 

3) să asigure transparența în procesul de selectare și promovare a 

proiectelor și programelor din domeniul schimbărilor climatice din sectorul 

public, privat și cel al societății civile 

4) să asigure confidențialitatea informaţiilor ce conțin date cu caracter 

personal. 

 

IV. ORGANELE DE LUCRU ALE COMISIEI NAȚIONALE ȘI 

ATRIBUȚIILE ACESTORA 

 

11. Comisia națională are următoarele organe de lucru: 

1)Secretariatul, reprezentat de către:  

a)subdiviziunea responsabilă de domeniul schimbări climatice din cadrul 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care asigură 

organizarea și protocolarea ședințelor Comisiei naționale și supraveghează 

executarea deciziilor acesteia;  

b)Instituția Publică ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul 

mediului”, care asigură conlucrarea cu experții Comitetelor tehnice, 

administrarea bazei de date a indicatorilor de monitorizare, elaborarea raportului 

anual privind progresul realizat în domeniul schimbărilor climatice, 

reprezentarea Comisiei naționale în caz de litigii în instanța de judecată.  

2) Comitete tehnice pentru adaptarea şi atenuarea schimbărilor climatice.   

12.Președintele Comisiei naționale are următoarele atribuții:  

1)conduce activitatea Comisiei naționale, convoacă și prezidează ședințele 

acesteia;   

2) invită la ședințele Comisiei naționale, după caz, conducători și 

specialiști din autoritățile publice centrale și locale, alte instituții, precum și 

experți independenți; 

3) reprezintă Comisia națională în relațiile cu terțe părți, cu alte autorități 

și organizații naționale și internaționale, în limitele competențelor sale, și este 

responsabil de activitățile conexe Comisiei naționale. 

4) semnează deciziile Comisiei naționale, procesele-verbale ale ședințelor 

Comisiei naționale, alte documente ce țin de activitatea Comisiei naționale; 

5) în caz de necesitate, deleagă vicepreşedintelui Comisiei naționale unele 

din atribuţiile sale. 

6) exercită alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament. 

13. Vicepreședintele Comisiei naționale are următoarele atribuții: 

1) colaborează, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţiile de 

profil din străinătate în domeniul schimbărilor climatice și informează membrii 

Comisiei despre tendințele și deciziile adoptate;   
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2) propune spre aprobare Comisiei naționale  lista experților Comitetelor 

tehnice; 

3) coordonează și monitorizează activitatea Comitetelor tehnice; 

4) în absenţa preşedintelui Comisiei naționale, prezidează şedinţele 

acesteia în baza deciziei preşedintelui; 

5) contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei naționale; 

6) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei naționale şi 

este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;  

7) exercită alte atribuţii, în limitele competenţelor sale. 

14. Secretariatul Comisiei naționale exercită următoarele atribuții: 

1) elaborează și prezintă spre aprobare președintelui ordinea de zi a 

ședințelor Comisiei naționale; 

2) organizează ședințele Comisiei naționale; 

3) pune la dispoziția membrilor Comisiei naționale și experților 

comitetelor tehnice documentele și materialele ce fac obiectul ședințelor; 

4) execută dispozițiile președintelui Comisiei naționale; 

5) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Comisiei naționale și alte 

acte interne ale Comisiei naționale; 

6) aduce la cunoștința părților interesate documentele și informațiile 

relevante; 

7) colectează rapoartele sectoriale de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice și elaborează raportul anual privind progresul realizat în domeniul 

schimbărilor climatice; 

8) monitorizează administrarea bazei de date a indicatorilor de 

monitorizare și evaluare a adaptării la schimbările climatice și acțiunilor 

adecvate de atenuare la nivel național; 

9)  supraveghează executarea deciziilor Comisiei naționale; 

10)  organizează procedura de selectare prin concurs a experților în cadrul 

comitetelor tehnice; 

11) informează Comisia națională despre executarea deciziilor anterioare 

ale acesteia; 

12) informează publicul despre activitatea Comisiei naționale; 

13) îndeplinește alte sarcini stabilite în cadrul ședințelor Comisiei 

naționale. 

15. Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Comisia națională este asistată în 

activitatea sa de comitete tehnice.  

16. Comitetele tehnice sunt create și funcționează în baza deciziei 

Comisiei naționale și a Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea 

Comitetelor tehnice, aprobat de către Comisia națională. 

17. Comitetele tehnice se constituie din experți cu competențe în 

următoarele domenii: agricol, energetic, transport, industrie, resurse de apă, 

deșeuri, forestier, sănătate, precum și din sectoare conexe: egalitatea de gen, 

finanțe, prospecțiuni climatice, vulnerabilitate, dezvoltare verde.  
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18. Lista experților comitetelor tehnice este elaborată în baza rezultatelor 

concursului organizat de către Comisia națională. Secretariatul Comisiei 

naționale publică pe pagina web oficială a MADRM termenii de referință și 

condițiile concursului.   

19. Comitetele tehnice exercită următoarele atribuții: 

1) asigură evaluarea tehnică a notelor conceptuale și propunerilor de 

proiecte înaintate de către aplicanți pentru finanțare; 

2) asigură evaluarea tehnică a proiectelor și programelor de adaptare și 

atenuare a schimbărilor climatice le etapa de finalizare a acestora. 

20.  Experții comitetelor tehnice sunt responsabili pentru:  

1) evaluarea obiectivă și imparțială a notei conceptuale și propunerilor de 

proiecte înaintate spre evaluare; 

2) evaluarea obiectivă și imparțială a rapoartelor periodice privind 

progresul de implementare a  proiectelor și programelor de adaptare și atenuare a 

schimbărilor climatice; 

3) prezentarea în cadrul ședințelor Comisiei naționale a avizelor asupra 

documentelor evaluate; 

4) asigurarea confidențialității informației ce conține date cu caracter 

personal. 

21. Remunerarea muncii experţilor Comitetelor tehnice se efectuează prin 

contract de prestare a serviciilor, încheiat cu Instituția Publică ”Unitatea de 

implementare a proiectelor în domeniul mediului”, din alocaţiile bugetare 

planificate în acest scop sau din surse externe. 

 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI NAȚIONALE 

 

22. Comisia națională se întruneşte în şedinţe ori de cîte ori este necesar, 

însă nu mai rar decît o dată în semestru. În scopul exercitării atribuțiilor sale, 

Comisia națională adoptă decizii. 

23. Şedinţele Comisiei naționale sunt convocate de către preşedintele 

acesteia sau la cererea vicepreședintelui. La solicitarea a cel puțin o treime din 

numărul total de membri permanenți ai Comisiei naționale, se convoacă ședințe 

extraordinare.   

24. Materialele referitoare la chestiunile pasibile de examinare de către 

Comisia națională sunt prezentate secretariatului cu cel puțin 15 zile înainte de 

data ședinței. 

25. Invitația de participare la ședință şi materialele aferente chestiunilor 

vizate sunt expediate membrilor Comisiei naționale de către secretariat cu cel 

puțin 10 zile înainte de data ședinței – în cazul ședințelor ordinare și cu cel puțin 

3 zile înainte - în cazul ședințelor extraordinare.  

26. În invitația de participare la ședința Comisiei naționale se va indica 

data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia, cu anexarea materialelor 

propuse pentru examinare. 
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27. Președintele Comisiei naționale poate invita la ședință și alți 

reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, ai 

organizațiilor donatoare internaționale și naționale, ai organizațiilor 

neguvernamentale și a societății civile, experți și alte persoane interesate, care 

pot contribui la calitatea dezbaterilor pe marginea subiectelor înscrise pe ordinea 

de zi a ședinței respective. 

28. Persoana invitată participă la ședința Comisiei naționale și la 

dezbaterea subiectelor fără a avea drept de vot. 

29.Şedinţele sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din 

numărul membrilor Comisiei naționale.  

30. În caz de indisponibilitate, membrul permanent al Comisiei naționale 

poate desemna o altă persoană din instituția respectivă pentru a-l reprezenta la 

ședința Comisiei naționale, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază 

de procură, care se prezintă președintelui Comisiei naționale înainte de începerea 

ședinței. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se 

anexează la procesul verbal al ședinței.  

31. Hotărârile privind chestiunile examinate sunt adoptate cu 3/4 din 

voturile membrilor Comisiei naționale prezenţi la şedinţă. 

32. Membrii Comisiei naționale au dreptul să propună spre examinare în 

ședință subiecte ce țin de competența Comisiei naționale, să participe la 

adoptarea deciziilor; 

33. Membrii Comisiei naționale pot propune modificări și completări la 

ordinea de zi în scris, în prealabil, precum și în cadrul ședinței. Modificările sunt 

acceptate cu votul majorității membrilor Comisiei naționale prezenți la ședință. 

34. Membrii Comisiei naționale care nu sunt de acord cu decizia adoptată 

au dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

35. Procesul-verbal al ședinței Comisiei naționale este întocmit de către 

secretariat în termen de 3 zile de la data desfășurării ședinței și semnat de către 

președintele Comisiei naționale. Copia acestuia în termen de 3 zile se expediază 

către membrii Comisiei naționale. 

36. Păstrarea și arhivarea proceselor-verbale, precum și altor documente cu 

referire la activitatea Comisiei naționale este asigurată de secretariatul Comisiei 

naționale, în modul stabilit de legislația cu privire la documentele oficiale. 

37. Ordinea de zi, deciziile, rapoartele şi alte documente privind activitatea 

Comisiei naționale, destinate a fi făcute publice, se plasează pe pagina web 

oficială a MADRM.  

38. Ședințele Comisiei naționale sunt publice și la ele pot participa 

reprezentanți ai tuturor părților interesate.  

 

 

 

 

 



11 

 

C:\Users\ПК\Downloads\redactat_12188-ro.docx 

Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr.____ 

din___________________2020 

 

 

REGULAMENTUL 

 

cu privire la mecanismul intersectorial de coordonare a procesului de 

adaptare la schimbările climatice 

 

I.Dispoziții generale 

1.Regulamentul cu privire la mecanismul intersectorial de coordonare a 

procesului de adaptare la schimbările climatice (în continuare – Regulament) este 

elaborat în scopul instituirii cadrului normativ pentru luarea deciziilor în 

domeniul adaptării la schimbările climatice, susținut prin instrumente de 

planificare, implementare, monitorizare, raportare și evaluare. 

2. Mecanismul intersectorial de coordonare a procesului de adaptare la 

schimbările climatice are scopul de a: 

1) promova dialogul, cooperarea, coordonarea și coerența între sectoare în 

procesul de  planificare și implementare a acțiunilor de adaptare la schimbările 

climatice cu  toate părțile interesate;   

2)promova integrarea măsurilor de adaptare în planificarea sectorială și 

facilita realizarea acțiunilor de adaptare;  

3)monitoriza alocările resurselor naționale și internaționale pentru 

realizarea acțiunilor de adaptare; 

4) asigura transparența în realizarea măsurilor de adaptare și evita 

adaptarea eronată. 

3. În sensul prezentului Regulament, mecanismul intersectorial de 

coordonare a procesului de adaptare la schimbările climatice este constituit din: 

1) Procesul național de adaptare la schimbările climatice (în continuare – 

PNA), care reprezintă un proces de planificare continuu, iterativ, participativ, 

transparent, social incluziv și sensibil pe dimensiunea de gen, prin care se 

identifică necesitățile de adaptare pe termen mediu şi lung la nivel național și 

care facilitează integrarea într-un mod coerent a adaptării la schimbările 

climatice în documentele strategice relevante  (strategii, programe, planuri de 

acțiuni) în toate sectoarele naționale.  

2) Planul sectorial de adaptare la schimbările climatice (în continuare – 

PSA), care reprezintă unul sau mai multe documente de politici de dezvoltare 

sectorială (strategii, programe, planuri de acțiuni) care conțin riscurile și 

vulnerabilitățile climatice ale unui sector și stabilesc necesitățile de adaptare ale 

sectorului respectiv, exprimate în măsuri/acțiuni de adaptare incorporate în 

documentul strategic și care integral asigură planificarea unei dezvoltări 

sustenabile și reziliente față de climă a sectorului respectiv.    
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II. Cadrul instituțional 

 

4.În sensul prezentului Regulament, Comisia națională privind schimbările 

climatice (în continuare – Comisia națională) în comun cu autoritățile 

administrației publice centrale asigură cadrul instituțional pentru planificarea și  

implementarea adaptării la schimbările climatice. 

5. Comisia națională îndeplinește următoarele atribuții:  

1)coordonează procesul de planificare, implementare, monitorizare și 

evaluare a PNA și PSA în colaborare cu autoritățile publice centrale, sectorul 

privat și societatea civilă; 

2) recomandă autorităților administrației publice centrale și  autorităților 

publice locale să întreprindă măsuri necesare în vederea identificării 

vulnerabilităților și riscurilor climatice, precum și a acțiunilor de adaptare la 

schimbările climatice și integrării acestora în documentele strategice sectoriale 

de dezvoltare; 

3) recomandă autorităților administrației publice centrale să  prezinte 

conținutul PSA pentru patru ani în baza documentelor de politici de nivel 

sectorial și național;  

4) aprobă foaia de parcurs pentru implementarea PNA-ului, care este 

elaborată în baza PSA-urilor.   

6.Autoritățile publice centrale îndeplinesc următoarele atribuții:  

1) identifică și descriu riscurile și vulnerabilitățile climatice sectoriale și le 

includ în documentele strategice sectoriale de dezvoltare; 

2) stabilesc măsurile/activitățile prioritare de adaptare a sectorului la 

schimbările climatice și le incorporează în documentele strategice sectoriale de 

dezvoltare; 

3) în baza măsurilor/activităților de adaptare a sectorului stabilite, 

elaborează și prezintă Comisiei naționale PSA-ul o dată la patru ani; 

4) realizează PSA-ul și raportează Comisiei naționale privind realizarea 

acestuia. 

7. Autorităților publice locale li se recomandă:  

1) să identifice măsurile/activitățile prioritare de adaptare la schimbările 

climatice și să le incorporeze în programele de dezvoltare socio-economică şi de 

altă natură ale APL-ului respectiv; 

2) să realizeze măsuri/activități de adaptare la schimbările climatice și să 

raporteze Comisiei naționale rezultatele obținute.   

8. PNA sunt supuse evaluării sistematice, inclusiv din punct de vedere al 

impactului asupra diverselor grupuri sociale, în special cele vulnerabile la 

schimbările climatice,  în scopul asigurării coerenței cu prioritățile și obiectivele 

naționale. 
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III. Organizarea mecanismului de coordonare a procesului de adaptare 

național  

 

Secțiunea 1 

Planurile sectoriale de adaptare 

 

9. Adaptarea la schimbările climatice este procesul de ajustare a sistemelor 

antropice  sau naturale la clima actuală și cea de viitor, precum și la efectele ei.    

10. Ministerele și alte autorităţi administrative centrale elaborează și 

aprobă  cadrul de planificare  sectorial a adaptării la schimbările climatice prin 

integrarea măsurilor de adaptare în planificarea dezvoltării strategice  a  

sectorului. Planurile sectoriale de adaptare sunt formulate pentru o perioadă de 

patru ani și prezentate Comisiei naționale pentru a fi incluse în Foaia de parcurs a 

PNA.  

11. Ministerele și alte autorități administrative centrale identifică un set de 

acțiuni prioritare de adaptare care urmează a fi implementate în termenul de 

planificare stabilit. La identificarea acțiunilor prioritare de adaptare se ia în 

calcul impactul potențial al schimbărilor climatice asupra diverselor grupuri 

sociale, inclusiv femei, copii, persoane în etate, persoane cu dezabilități. Procesul 

de identificare a acțiunilor prioritare de adaptare este  transparent, bazat pe 

criterii raționale cu aplicarea de metode și instrumente de evaluare econometrică 

relevante (analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficiență, analiza decizională cu 

criterii multiple).  

12. În procesul de elaborare și aprobare, PSA-urile  sunt consultate cu 

Comisia națională pentru schimbări climatice, în vederea asigurării alinierii 

acestora la prioritățile naționale privind schimbările climatice, precum și la 

prioritățile de dezvoltare durabilă. Comisia națională emite aviz, ce reprezintă 

sinteza tuturor punctelor de vedere și recomandărilor membrilor Comisiei 

naționale și Comitetelor tehnice competente. 

13. Rapoartele privind realizarea obiectivelor, țintelor, precum și rezultatul 

implementării măsurilor  fiecărui PSA se evaluează de către comitetele tehnice 

utilizînd  sistemul de monitorizare, și evaluare și se aprobă la ședințele Comisiei 

naționale. Rezultatele evaluării sunt făcute publice prin intermediul platformei de 

comunicare (pagini web, canale mass media, platforme sociale).  

 

Secțiunea a 2-a  

 Procesul Național de Adaptare 

 

14. Procesul Național de Adaptare este o modalitate de planificare și 

implementare a acțiunilor de adaptare la schimbările climatice la nivel național 

pe termen mediu și lung în scopul reducerii vulnerabilității și sporirii rezilienței 

față de impactul climatic.  
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15. Adaptarea la schimbările climatice este un proces continuu, iar 

planificarea adaptării la schimbările climatice se efectuează  repetat, în bază de 

PNA pentru o perioadă de patru ani,  termen ajustat la ciclul național de 

planificare bugetară. La finalul  fiecărui ciclu al PNA, în baza evaluărilor 

efectuate,  se planifică următorul  PNA,  conform  necesităților de adaptare 

identificate. 

16. PNA-ul constă din următoarele etape:  

1) Stabilirea situației de referință, etapă realizată de către grupurile de 

lucru sectoriale și intersectoriale, formate din experți în domeniul schimbărilor 

climatice și specialiști dintr-un anumit sector, în cadrul căreia se efectuează 

următoarele activități:  

a) identificarea vulnerabilităților și riscurilor climatice sectoriale și 

naționale; 

b) efectuarea evaluărilor de impact climatic ale riscurilor și 

vulnerabilităților  climatice identificate;  

c) identificarea lacunelor de capacități; 

d) alte activități în suportul stabilirii situației de referință. 

2) Formularea PNA prin:  

a) stabilirea  scopului general al PNA;   

b) stabilirea obiectivelor și  țintelor specifice de adaptare  pentru fiecare 

sector, care contribuie la realizarea scopului general al PNA; 

c) elaborarea foii de parcurs a PNA, care se bazează pe PSA-uri, 

documentele de politici naționale și stabilește abordarea adoptată pentru 

planificarea  procesului de adaptare pe perioada respectivă. 

3) Identificarea opțiunilor de adaptare și prioritizarea setului   

măsurilor/acțiunilor de adaptare care constau din totalitatea măsurilor/acțiunilor 

de adaptare la schimbările climatice incluse în PSA-uri, precum și  acțiunile 

comune pentru toate sectoarele (dezvoltarea capacităților, cercetarea, transferul 

tehnologic, egalitatea de gen, alte aspecte intersectoriale relevante procesului de 

adaptare), orientate spre realizarea scopului, obiectivelor și țintelor stabilite 

pentru fiecare PNA.  

4) Aplicarea sistemului de monitorizare, și evaluare a implementării  

acțiunilor de adaptare , în cadrul cărora: 

a) se stabilește contribuția acțiunilor de adaptare la reducerea 

vulnerabilității, avansarea adaptării la schimbările climatice și mărirea rezilienței 

sistemelor naturale și celor socio-economice; 

b) se evaluează eficacitatea  politicilor elaborate, utilizarea resurselor 

financiare și umane; 

c) se asigură transparența  procesului de  colectare a datelor pentru 

evaluarea eficienței acțiunilor de adaptare.   

5) Comunicarea, în cadrul căreia, ca rezultat al evaluărilor efectuate la 

finalul implementării PNA: 
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a) se formulează concluziile privind rezultatele implementării PSA-urilor 

și PNA-lui, care se comunică publicului larg; 

b) se elaborează recomandări pentru următorul ciclu al PNA.  

 

Secțiunea a 3-a 

Implementarea măsurilor de adaptare 

 

17. În baza acțiunilor de adaptare, care fac parte din documentele 

strategice sectoriale și naționale, Comisia națională elaborează Foaia de parcurs 

pentru PNA şi o consultă cu APC și alte părți interesate.  

18. Foaia de parcurs stabilește scopul general al PNA, obiectivele și țintele 

specifice ale acestuia.  

19. Foaia de parcurs al fiecărui PNA se elaborează o dată la patru ani. 

Documentul se plasează pe pagina web oficială a Comisiei naționale și pe pagina 

web oficială a MADRM. 

20. Foaia de parcurs a PNA conține inclusiv activități de sensibilizare și 

comunicare. 

21. Comisia națională monitorizează implementarea acțiunilor și măsurilor  

comune pentru toate sectoarele.  

22. Ministerele și alte autorităţi administrative centrale  asigură 

implementarea acțiunilor prevăzute în PSA și PNA. 

23. Fiecare PNA se bazează pe un cadru bugetar pe termen mediu 

(CBTM), care reprezintă o sinteză a bugetelor sectoriale de implementare a PSA-

urilor. Finanțarea măsurilor de adaptare incluse în PSA-uri și PNA-uri se 

efectuează din bugetul de stat sau din surse externe de finanțare, în bază de 

proiecte și programe.   

IV. Sistemul de monitorizare, raportare și evaluare  

privind adaptarea la schimbările climatice 

 

24. Sistemul de monitorizare, raportare și evaluare (SMRE) privind 

adaptarea la schimbările climatice este un instrument de bază pentru evaluarea 

realizării obiectivelor PNA-urilor, precum și pentru planificarea următoarelor 

PNA. În cadrul fiecărui PNA, SMRE este utilizat pentru a monitoriza 

implementarea acțiunilor de adaptare în conformitate cu scopurile și obiectivele 

stabilite în PNA și PSA.   

25. Scopul SMRE este de a măsura progresele înregistrate la nivel 

național, sectorial, administrativ-teritorial și în timp pentru a determina gradul de 

vulnerabilitate al țării ca urmare a realizării PNA și PSA.  

26. SMRE colectează datele referitor la activitățile de adaptare 

implementate, prin intermediul indicatorilor. Fișa indicatorului, care conține 

descrierea fiecărui tip de indicatori,  termenul de colectare, modul de utilizare în 

procesul de raportare și evaluare a adaptării la schimbările climatice, este 

stabilită în Ghidul de utilizare a indicatorilor privind adaptarea la schimbările 
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climatice, elaborat de către autoritatea centrală de mediu și gestionare a 

resurselor naturale și aprobat prin ordinul ministrului. Responsabilitatea pentru 

furnizarea de informații în baza indicatorilor aparține autorității responsabile de 

punerea în aplicare a măsurilor de adaptare. Informația este prezentată Comisiei 

naționale . 

27. SMRE este utilizat pentru: 

1)monitorizarea și evaluarea impactului acțiunilor de adaptare realizate 

(măsuri de adaptare naționale și sectoriale, programe și proiecte implementate pe 

teritoriul țării atît de entitățile naționale, cît și cele internaționale, alte tipuri de 

intervenții); 

2) raportarea privind realizarea acțiunilor de adaptare conform 

indicatorilor de monitorizare; 

3) asigurarea integrării priorităților de adaptare în planificarea sectorială și 

națională;  

4) asigurarea transparenței procesului de adaptare și a colectării datelor; 

5) măsurarea și evaluarea rezultatelor și a impactului activităților de 

adaptare, a investițiilor, proiectelor, programelor privind reziliența climatică  din 

perspectiva sensibilității la dimensiunea  de gen. 

28. În cadrul SMRE monitorizarea adaptării la schimbările climatice se 

face la 3 niveluri (conform Ghidului de utilizare a indicatorilor privind adaptarea 

la schimbările climatice): 

1) Monitorizarea la nivel micro – vizează evaluarea rezultatelor de 

adaptare obținute în baza acțiunilor individuale de adaptare în cadrul sectoarelor, 

la nivel de  proiecte, programe cu obiective distincte și rezultate tangibile și 

observabile, măsurabile în timp. Rezultatele se raportează la nivel de autoritate 

publică centrală, anual,  dacă nu este prevăzut altfel în fișa indicatorului. 

2) Monitorizarea la nivel mediu – permite urmărirea progresului adaptării 

la nivel de sector sau administrativ-teritorial (raional sau regional). Acest nivel 

de monitorizare este bazat pe agregarea informațiilor din sector și permite 

urmărirea  reducerii vulnerabilităților sectoriale și a progresului implementării 

acțiunilor de adaptare, precum și eficiența cadrului de abilitare în suportul 

implementării acțiunii de adaptare.  

3) Monitorizarea la nivel macro – permite urmărirea evoluției procesului 

de adaptare la schimbările climatice la nivel național.  Monitorizarea la nivel 

macro se face prin intermediul indicatorilor de obiectiv, care se bazează  pe 

agregarea datelor în baza indicatorilor de nivel mediu și oferă o imagine a  

realizării procesului de adaptare  la nivel de țară. 

29. Autoritățile publice centrale raportează Comisiei naționale, în baza 

indicatorilor de monitorizare, pînă la 31 martie a anului următor anului de 

raportare. 

30. Datele raportate Comisiei naționale în baza indicatorilor sunt utilizate 

pentru  generalizarea și elaborarea rapoartelor  privind necesitățile de adaptare la 

schimbările climatice.  
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31. Rezultatele și concluziile obținute în urma implementării SMRE sunt 

utilizate pentru planificarea ulterioară a adaptării la schimbările climatice la nivel 

național și sectorial.  

32. La sfîrșitul ciclului de planificare al PNA, Comisia națională, cu 

suportul experților comitetelor tehnice, în baza datelor raportate, elaborează 

Raportul de implementare al PNA. Raportul de implementare generalizează 

informații bazate pe toate categoriile de indicatori și reflectă progresul adaptării 

la nivel de sector (în baza PSA) și la nivel național, include evaluări ale 

impactului și vulnerabilității climatice bazate pe opinia experților, identificarea 

de lacune, rapoarte de  evaluare a necesităților de dezvoltare, rapoarte tematice 

de fezabilitate și alte tipuri de evaluări relevante. Raportul sintetizează toate 

rezultatele obținute în perioada respectivă și face recomandări pentru perioada 

următoare de planificare a adaptării. 

33. Experții Comitetului tehnic pentru adaptarea la schimbările climatice 

participă la evaluarea periodică a gradului de realizare a activităților de adaptare 

și obiectivelor strategice stabilite în PSA și PNA. 

34. Comisia națională examinează gradul de realizare a obiectivelor de 

adaptare la schimbările climatice o dată la patru ani, elaborează Raportul de 

implementare a PNA și îl prezintă Guvernului Republicii Moldova pînă la 1 

septembrie a anului următor perioadei de raportare. Raportul respectiv servește 

ca bază de raportare a țării către CONUSC a informațiilor asociate cu impactul 

schimbărilor climatice și adaptarea, conform Articolului 7 al Acordului de la 

Paris. 
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Anexa nr. 4 

la Hotărîrea Guvernului nr.____ 

din___________________2020 

 

 

Regulamentul 

cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate 

de atenuare la nivel național 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE  

1. Regulamentul cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor 

adecvate de atenuare  la nivel național (în continuare – Regulament) este elaborat 

în scopul instituirii cadrului normativ și instituțional pentru desfășurarea 

procesului de elaborare, evaluare, aprobare, monitorizare, raportare și verificare 

a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național. 

2. Prezentul Regulament are drept obiectiv stabilirea responsabilităților și 

cadrului de elaborare, evaluare și aprobare a proiectelor de implementare a 

acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național 

3. În sensul prezentului Regulament, sînt utilizate următoarele noțiuni: 

1) acțiuni adecvate de atenuare la nivel național (Nationally Appropriate 

Mitigation Action, în continuare – NAMA) – proiect de implementare a 

măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

2) procedura de monitorizare, raportare și verificare (MRV) – ansamblul  

activităților de monitorizare, raportare și verificare, inclusiv coordonarea acestor 

activități, în procesul de implementare a proiectelor NAMA; 

3) Registru NAMA al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu 

privire la schimbarea climei (CONUSC) - platformă online, care permite țărilor 

în curs de dezvoltare să înregistreze proiectele NAMA care solicită suport 

financiar pentru dezvoltare sau implementare, indiferent de tipul proiectului.  

 

II. ATRIBUȚIILE SUBIECȚILOR RESPONSABILI DE 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR NAMA 

 

4. Atribuțiile Comisiei naționale privind schimbările climatice (în 

continuare – Comisia națională): 

1) coordonează procesul de elaborare a proiectelor;  

2) examinează în ședință proiectele și decide asupra acceptării spre 

aprobare sau respingerii lor;  

3) solicită autorităților administrației publice centrale și recomandă 

autorităților publice locale să ia măsurile necesare în vederea promovării 

acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național și local; 

4) solicită rapoarte semestriale și anuale privind implementarea 

proiectelor. 
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5. Atribuțiile Comitetelor tehnice: 

1) Asistă Comisia națională în procesul de evaluare și aprobare a 

proiectelor NAMA; 

2) evaluează proiectele, inclusiv elementele MRV la toate etapele ciclului 

de implementare a proiectelor. 

6. Atribuțiile aplicanților proiectelor NAMA: 

1) elaborează propunerile proiectelor; 

2) asigură consultarea publică a proiectelor;   

3) prezintă rapoartele semestriale și anuale privind implementarea 

proiectelor ; 

4) asigură integritatea datelor referitoare la emisiile de gaze cu efect de 

seră, care urmează a fi monitorizate, raportate și verificate. 

7. Atribuțiile verificatorului: 

1) verifică activitățile proiectului și elaborează rapoartele de monitorizare;  

2) certifică conformitatea reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră 

obținute în rezultatul implementării proiectelor.  

 

III. ACȚIUNILE ADECVATE DE ATENUARE LA NIVEL NAȚIONAL  

 

8. Acțiunile NAMA au drept obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră la un nivel compatibil cu obiectivul stabilit în Contribuția națională 

determinată a Republicii Moldova la CONUSC și Strategia de dezvoltare cu 

emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr.1470/2016 

9. Pentru implementarea acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național 

sînt elaborate proiecte NAMA în sectoarele economiei naționale. Implementarea 

acestora este asigurată prin transfer tehnologic, finanțare și consolidare a 

capacităților, aplicînd mecanismul de monitorizare, raportare și verificare.  

10. Proiectele NAMA se împart în două categorii: 

1) unilaterale – proiecte administrate și finanțate din bugetul de stat și/sau 

alte resurse financiare, care sînt prevăzute în documentele naționale și sectoriale 

de planificare și în planurile de finanțare aferente stabilite de Guvern. Acestea nu 

sînt supuse înregistrării în Registrul NAMA al Secretariatului CONUSC. 

2) susținute din fonduri externe – proiecte susținute financiar de către 

țările dezvoltate, incluse în Anexa nr. 1 la CONUSC, care au ca scop asigurarea 

asistenței tehnice, transferului tehnologic și de bune practici în domeniu. Acestea 

sînt supuse înregistrării în Registrul NAMA al Secretariatului CONUSC. 

11. Proiectele NAMA unilaterale sunt supuse procedurii simplificate de 

MRV, prevăzută la pct. 36.  

12. Proiectele NAMA susținute din fonduri externe parcurg ciclul de 

elaborare, evaluare, aprobare și MRV, prevăzut în Capitolul IV. 

Documentația proiectelor NAMA susținute din fonduri externe va 

cuprinde descrierea cel puțin a următoarelor componente: juridic și administrativ, 
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politici și strategii în domeniu, financiar, tehnic, beneficii directe și colaterale, 

riscuri și constrîngeri și MRV. Procedurile, termenii, elementele de MRV, 

precum și documentele-tip pentru elaborarea, evaluarea și aprobarea proiectelor 

NAMA susținute din fonduri externe se vor stabili în Manualul operațional 

privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel 

național, elaborat de către autoritatea centrală de mediu și gestionare a resurselor 

naturale, și aprobat prin ordinul ministrului.  

 

IV. CICLUL DE ELABORARE, APROBARE ȘI EVALUARE A 

PROIECTELOR NAMA 

 

Secțiunea 1 

Etapa I : Propunerea inițială de proiect NAMA 

 

13. Aplicantul proiectului NAMA identifică oportunitatea de elaborare a 

propunerii inițiale de proiect și demarează procedura de elaborare a acesteia în  

scopul realizării unei inițiative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

14. Aplicantul  antrenează la elaborarea propunerii inițiale a proiectului  

experți tehnici. 

15. Propunerea inițială de proiect include : 

1) Informația generală privind proiectul; 

2) Conceptul proiectului; 

3) Structura bugetului și finanțarea proiectului; 

4) Impactul și beneficiile preconizate ale proiectului, în contextul atenuării 

schimbărilor climatice; 

5) Procedura de monitorizare, raportare și verificare a proiectului. 

16. Propunerea inițială de proiect se elaborează în corespundere cu 

Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de 

atenuare la nivel național și documentul-tip de elaborare a proiectelor NAMA. 

17. Propunerea inițială a proiectului NAMA este prezentată Secretariatului 

Comisiei naționale, care o transmite Comitetelor tehnice pentru examinare și 

evaluare.  

18. La evaluarea propunerii inițiale NAMA, Comitetele tehnice 

examinează corespunderea activităților proiectului cu prioritățile naționale și 

sectoriale de dezvoltare, contribuția proiectului la realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă a țării și riscurile aferente implementării proiectului.  

19. În baza raportului de evaluare, elaborat de către experții Comitetelor 

tehnice,  Comisia națională acceptă sau respinge propunerea inițială a 

proiectului. Acest fapt este consemnat în procesul verbal al ședinței Comisiei 

naționale.  

20. Secretariatul Comisiei naționale informează aplicantul despre decizia 

Comisiei naționale. În cazul în care propunerea inițială a fost acceptată de către 

Comisia națională, aplicantul trece la etapa a 2-a de promovare și elaborează 
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propunerea completă a  proiectului. În cazul în care propunerea inițială este 

respinsă, aplicantul modifică propunerea inițială de proiect, conform 

recomandărilor Comisiei naționale și o prezintă repetat spre aprobare.  Decizia 

privind acceptarea sau respingerea propunerii de proiect NAMA aplicată repetat 

este luată în cadrul următoarei ședințe a Comisiei naționale.  

21. În procesul de evaluare și luare a deciziilor de acceptare sau respingere 

a propunerilor inițiale a proiectului NAMA, Comitetele tehnice și Comisia 

națională se ghidează de procedura și criteriile de evaluare stabilite în Manualul 

operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare 

la nivel național. 

 

Secțiunea 2 

Etapa II : Propunerea completă de proiect NAMA 

 

22. În cazul acceptării propunerii inițiale a proiectului, aplicantului i se 

oferă scrisoarea de suport pentru proiect, în baza căreia acesta elaborează 

propunerea completă de proiect. Propunerea completă include următoarele 

componente: 

1) Introducere în contextul proiectului; 

2) Descrierea sectorului abordat; 

3) Expunerea politicilor din sectorul abordat; 

4) Linia de bază și țintele proiectului; 

5) Măsurile și acțiunile proiectului; 

6) Fortificarea capacităților; 

7) Aspectul și mecanismele financiare;  

8) Structura mecanismului de implementare; 

9) Procedura de monitorizare, raportare și verificare; 

10) Riscurile; 

11) Durabilitatea proiectului. 

23. Aplicantul asigură consultarea proiectului prin organizarea întrunirilor 

și dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor publice şi comentariilor parvenite în 

scris, aplicantul întocmeşte raportul privind participarea publicului, care este 

parte componentă a pachetului de documente transmis Secretariatului Comisie 

naționale.  

24. Propunerea completă de proiect NAMA este prezentată Comisiei 

naționale spre examinare și aprobare.  

25. În procesul de evaluare și aprobare a propunerii complete de proiect  

NAMA, Comitetele tehnice și Comisia națională se ghidează de procedura și 

criteriile de evaluare stabilite în Manualul operațional privind mecanismul de 

coordonare a acțiunilor de atenuare la nivel național.  

26. Aplicantul transmite Punctului focal național CONUSC propunerea 

completă de proiect aprobată pentru a fi înregistrată și plasată pe pagina web 

oficială a Comisiei naționale și transmisă Secretariatului CONUSC pentru a fi 
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înregistrată în Registrul NAMA, în scopul informării comunității internaționale, 

identificării surselor de finanțare și a suportului tehnologic necesar pentru 

implementare proiectului.  

 

Secțiunea 3 

Etapa III: Monitorizarea, raportarea și verificarea 

 

27. Procedura de monitorizare, raportare şi verificare are drept obiectiv 

urmărirea performanței generale a proiectelor NAMA și include următoarele 

activități: 

1) măsurarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;  

2) raportarea informației; 

3) verificarea informației raportate. 

28. Procedura de MRV se aplică atît la etapa de implementare, cît și după 

finalizarea proiectului.  

29. Monitorizarea și raportarea sunt asigurate de către Beneficiarul 

proiectului NAMA, iar verificarea - de către Verificator.  

30. Monitorizarea proiectului se realizează în perioada de implementare a 

proiectului. În cadrul etapei de monitorizare, Beneficiarul măsoară și calculează 

reducerile de emisii de gaze cu efect de seră, obținute în urma implementării 

proiectului NAMA, conform metodologiilor şi instrumentelor standardizate de 

măsurare și de calcul expuse în documentul proiectului.  

31. Raportarea se realizează în perioada de implementare a proiectului prin 

prezentarea rapoartelor semestriale, iar la finalizarea proiectului beneficiarul 

prezintă raportul final.  

32. Beneficiarul prezintă rapoartele în baza formularelor de raportare  în 

conformitate cu procedura stabilită în Manualul operațional privind mecanismul 

de coordonare a acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național. Rapoartele 

conțin datele privind rezultatele monitorizării reducerii emisiilor de gaze cu efect 

de seră. Acestea sunt prezentate în baza indicatorilor de monitorizare stabiliți în 

formularul de raportare anexă la Manualul operațional. 

33. Raportul elaborat este supus în mod obligatoriu procedurii de 

verificare, în scopul asigurării veridicității și fiabilității informațiilor raportate de 

către Beneficiarul proiectului.  

34. Verificatorul elaborează raportul de verificare și îl prezintă 

Beneficiarului, care, în baza acestuia, perfectează și prezintă Comisiei naționale 

raportul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.  

35. Beneficiarul proiectului angajează și achită serviciile Verificatorului.  

36. Autoritățile și instituțiile care implementează proiecte NAMA 

unilaterale, ce nu sînt înregistrate în Registrul NAMA al CONUSC, aplică 

procedura simplificată de MRV. Acestea prezintă Comisiei naționale rapoarte 

anuale privind acțiunile întreprinse și rezultatele obținute în cadrul proiectelor. 

Formatul de raportare și termenii de prezentare a rapoartelor sînt stabilite în 
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Manualul operațional privind mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de 

atenuare la nivel național.  

37. Secretariatul Comisiei naționale procesează datele prezentate de către 

Beneficiari și calculează cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră 

redusă, urmare a implementării proiectelor NAMA unilaterale și susținute din 

fonduri externe.   

38. Informația primară privind cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră 

reduse ca urmare a implementării proiectelor NAMA este utilizată la elaborarea 

inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră, raportului bienal 

actualizat și comunicării naționale în cadrul CONUSC.  

  

V.SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 

39. Orice parte interesată care consideră că, în cadrul procedurilor de 

evaluare și aprobare a proiectelor NAMA, Comisia națională, prin decizia emisă 

sau prin procedura aplicată, a lezat drepturile sale, este în drept să conteste 

decizia sau procedura aplicată, în modul stabilit de Codul administrativ.  

40. În caz de litigii, Comisia națională este reprezentată în instanța de 

judecată de către IP ”Unitatea de implementare a proiectelor din domeniul 

mediului”. 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA

la proiectul hotl1ririi Guvernului CDprivire la instituirca rnecanismului de coordonare a

activitatilor in domcniul schimbarilor c1imatice

I. Denumirea autoruJui <o:j dunll caz, a narticinantilor la claborarea nfoiectului

Proiectul hotArarii Guvernului ell privire la instituirea mecanismului de coordonare a activita-tilor in
domeniul schimbArilor climatice • fost elaborat de cl1tre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii
Re2:ionale si Mediului.

2. Conditiile ce au imnus elaborarea nroiectului de act normativ si finalWHiIe urmarite

Proiectul hotanirii Guvemului cu pnvlre I. instituirea mecanismului de coordonare •
activitatilor in domeniul schimbl1rilor climatice a fost claborat in seopul cre<1rii uoui instrument

institutional eficient de coordonare, monitorizare. verificare ~i raportare in domeniul atenum-ii ~i

adaptArii la schimbArile c1imatice a sectoarelor sodale ~i ale economiei Republicii Moldova.

Elaborarea actului nonnativ este fundarnentata. prin necesitatea realizArii art. 95, Capitolul 17

al Acordului de Asociere dintre Republica Moldova - Uniunca Europeana., care prevede dezvoltarea ~i

punerea in aplicare: a unei strategii c1imatice globale ~i a unui plan de actiune pentru atenuarea pe

termen lung a efectelor schimba.rilor c1imatice ~i pentru adaptarea la acestea ~i a evalul1rilor privind

vulnerabilitatea ~i adaptarea la schimbl1rile climatice.

Avind in vedere obiectivele de atenuare ~i adaptare la schimbm-i1e c1imatice aprobate prin

Hota.rdrea Guvernului or. 1009 din 10 deeembrie 2014 "Cu privire la aprobarea Strategiei Republicii

Moldova de adaptare la schimbarea climei pana. in anul 2020 ~i a Planului de actiuni penlru

implementarea aeesteia" ~i respcctiv Hotm-area Guvemului or. 1470 din 30 decembrie 2016 "Cu

privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova panll in anul 2030

~i a Planului de aCliuni pentru implementarea acesteia" cat ~i seturile de obligatii care se prefigureaza.

pe plan international prin Conventia.cadm a Organizatiei NatiuniIor Unite cu privire la schimbarea

c1imei, eforturile statului in acest domeniu trebuic sa. tie sustinute de toate sectoarele economice. prin

adoptarca unor politici, instmmente ~i ml1suri specifice de coordonare a priorita.tilor ~i cerintelor de

dezvoltare ale fiecl1rui sector de activitate a economiei nationale.

in acest sens, prin proiectul hot4nirii Guvernului se propune instituirea Comisiei nationale

pentru schimba.rile c1imatice in cali tate de organ colegial in domeniul atenua.rii ~i adapta.rii I.
schimbl1rile climatice.

Este de mentionat ea. in Republica Moldova. in baza Hotl1r<iriiGuvernului fif. 1574 din 26

decembrie 2003. a fost instituita. Comisia nationall1 pentm implementarea ~i realizarea prevederilor

Conventiei-cadru a Organizatiei Naliunilor Unite eu privire la schimbarea climei, precum ~i a

mecanismelor ~iprevederilor Protocolului de la Kyoto. Aceastl1 Comisie cste axaUI.in mod special pe

implementarea prevederilor Protocolului de la Kyoto. protocol care poate fi catalogat drept unul

perimat. intrucat actiunea acestuia este prevAzuH\pami in anul 2012 ~i se refemla cic1ul de evaluare ~i

aprobare a proiectelor de reducere a emisiilor prin intermediul mecanismului de dezvoltare curalA

(CDM - Clean Development Mechanism). in practieA, Comisia nu se mai intrune~te, deoarece

proieete CDM nu se mai elaboreaz1l./implementeaza.. iar pozilia internationall1 a Protocolului de la

Kyoto este preluata de cAtre Acordului de la Paris.

Finalitlitile unna.rite prin promovarea proiectului hotl1rfuii de Guvern sunt:

- Stabilirea componentei Comisiei nationale pentru schimba.ri climatice;

- Aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei nationate;

- Stabilirea prevederilor procesului de adaptare la schimbl1rile c1imatice;

- Stabilirea mecanismului de coordonare a actiunilor de atenuare a schimbm-ilor c1imatice.
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Proiectul hotanirii GuvemuJui ell privire la instituirea mecanismului de coordonare a
activitatilor in domeniul schirnba.rilor c1imatice are urmatorul continut:

-Anexa I - stabile~te componenlo Comisiei no/ianale pen/rtf schimbarile climatice.
-Anexa 2 - stabile~te Regulamentul de activitate al Comisiei na(ionale. Obiectivul Cornisiei

national~ consta in coordonarea la nivel na~ional a activiUlfilor care au ea seop implementarea

prevedenlor Conventiei-cadru a ONU privind schimba.rile climatice ~ia altor tratate intemafionale din

domeni.ul ~chi.mb<1rilorclimatice la care Republica Moldova este parte. Comisia nationaHl asigurn

cadrul mstltuponal pentru realizarea procesului de adaptare la schimbarile climatice, precum ~i de

e1aborare, evaluare ~i aprobare a proiectelor de implementare a actiunilor adccvate de atenuare la

nive! national. Comisia national A va detine mandatul legal din partea Guvernului, pentru a solicita

autoritatilor administratiei publice centrale sa i-a mi1.surile neccsare in vederea implementarii

actiunilor de atenuare ~i adaptare la schimbdrile climatice. Activitatea Comisiei nationale va fi

sustinuta de Comitete tehnice. Acestea vor sustine Comisia nationala prin evaluarea proiectelor de

implementare a actiunilor adecvate de atenuare la nivel national, inclusiv elementele de monitorizare,

raportare ~i verificare in toate fazele ciclului proiectelor. Comisia va fi condusa de catre ministrul

agriculturii, dezvoltarii regionale ~i mediului, iar secretariatul acesteia va fi asigurat de MADRM ~i

IP "Unitatea de implementare a proiecte!or in domeniul mediului". Regulamentul stabile~te drepturile

~i atributiiIor memhrilor comisiei, precum ~i modul de organizare a acesteia.

-Anexa 3 - Regulamentuf cu privire fa mecanismuf intersecloriaf de coordonare a procesufui
de adaplare fa schimbarile climalice, care are scopul instituirii cadrului normativ pentru Iuarea

deciziilor in domeniul adaptarii la schimba.rile climatice, suslinut prin instrumente de planificare,

implementare. monitorizare, raportare ~i evaluare. Acesta stabile~te ca planificarea adaptarii la

schimbarile climatice se face prin intenncdiul Planului sectorial de adaptare (PSA) ~i Planului

national de adaptare (PNA). PSA presupune integrarea masurilor de adaptare in planificarea de

dezvoltare strategica a scctorului. Respectiv, dupa 0 evaluare a vulnerabilitlitilor la schimbarea climei

ale sectoruiui, mi1.surilede adaptare respective vor fi integrate in documentele de politici existente sau

care sunt promovate la moment. Aceasta planificare se face pe 0 perioada de 4 ani. Autoritatea care

introduce mAsunle de adaptare in documentele de politici sectoriale, va informa Comisia nationaHl

despre acestea, iar Comisia, in baza lor ~i in baza masurilor intersectoriale, care se contin in

documente de planificare nationale, va e1abora PNA.ul, care va avea forma unei foi de parcurs.

Autoritatile care implementeazli PSA-uriie vor raporta Comisici nationale privind realizarea masurilor

de adaptare la schimb1iriie climatice, iar Secretariatul va elabora raportul general privind adaptarea

Republicii Moldova la schimba.rile climatice. Acest raport serve~te drept temei pentru raportarea tarii

catre CONUSC. La fel, in baza concluziilor, vulnerabiliHililor ~i prioritatilor noi identificare, sunt

elaborate urmatoarele PSA ~i PNA, ciclul carora constituie 4 ani .

•Anexa 4 - Regulamentuf cu privire fa mecanismul de coordonare a ac{iunilor adecvate de
alenuare fa nivel nalionaf. Scopul acestui Regulament este instituirea cadrului legal ~iinstitutional

pentru desta~urarea procesului de elaborare, evaluare, aprobare, monitorizare, raportare ~i verificare a

actiunilor adecvate de atcnuare la nive! nalional (NAMA). NAMA sunt realizate prin proiecte in acest

domeniu care sunt de 2 tipuri: (I) unilaterale - proiecte administrate ~ifinantate din bugetul de stat

~i/sau alte resurse financiare, care sunt prevl1zute in documentele nationale/sectoriale de planificare ~i

in planurile de finantare aferente stabilite de Guvern; (2) bilaterale - proiecte sustinute financiar de

catre tanle dezvoltate, incluse in Anexa or. I la CON USC, care au ca scop asigurarea asistentei

tehnice, transferului tehnologic ~i de bune practici in domeniu. Al doilea tip de proiecte sunt

obligatoriu supuse inregistn'irii in Registrul NAMA a Secretariatului CONUSC.

Implementarea proicctelor NAMA se realizeazli in dependenta dc tipul proiectului, in 3 etape:

1) Etapa 1 - Propunerea initialti. de proiect NAMA;

2) Etapa 2 - Propunerea completi1 de proiect NAMA;

3) EtapB 3 - Monitorizarea, raportarea ~i verificarea.



Proiectu! Regulamentului descrie activiUitile in cadrul ficdi.rei etape ~i cine este responsabil de

acestea. Ca rezultat al implementArii proiectelor NAMA are loc reducerea emisiilor de gaze ell efect

de sem. Aceasta reducere este calculata ~i verificatii, iar datele obtinute sunt utilizate in elaborarea

inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sem, raportului bienal actualizat ~i comuniciirii

nationale in cadrul CON USC.

4. Fundamentarea cconomico-financiara

Imolementarea prevederilor prezentei hotArari de Gllvern va fi realizatii in limita bUlZ.ctuluide stat.

5. Modul de incorporare a adului in cadrul normativ in vil!oare

Actul normativ propus pentru avizare abrogii prevederile Hotiinlrii Guvemului nr. 1574 din 26

decembrie 2003 despre instituirea Comisiei nationale pentru implementarea ~i realizarea prevederilor

Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la schimbarea c1imei, prccum ~i a

mecanismelor ~i prevederilor Protocolului de la Kyoto (Monitorul Ondal al Republicii Moldova.

2004, or. 6-12, art. 50).

6. A\'izarea si cODsultarea publica a nroiectului

in scopul respectl1rii prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenta in

procesul decizional, proiectul de act nonnative este plasat spre consultare pc pagina oficialii a

Ministerului Agriculturii, DezvoltArii Regionale ~I Mediului www.madrm.gov.md, rubrica:

Transparenta in procesul decizional, sectiunea: Proiecte de documente ~i pe portalul

www.particip.gov.md. Proiectul actului normativ a fost avizat de catre Ministerul Economiei ~i

Infrastructurii. Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul SAnatatii, Mundi ~i Protectiei

Sociale, Ministerul Educatiei, Culturii ~I Cercetarii, Centrol National Anticoruptie, Congresul

AutoriUitilor Locale din Moldova. Proiectul a fost consultat cu societatea civila.

7. ConsultArile expertizei antieoruntie

Proiectul de act normativ a fost supus expertizei anticoruplie (raportul de expertiza anticoruptie or.

EHG20/6570 din 18.06.2020). Recomandarile CNA au fost luate in ealculla definitivarea oroiectului.

8. Consultarile eJ.oertizei iuridice

Proiectul de act normativ a fost supus expertizei juridice de catre Ministerul Justitiei (avizul

nr.04/4051 din 03.06.2020), Obiectiile au fost acceotate si incluse in proiectul actului normativ.

9. Consultarile altor expertize

Conform prevederilor pct.II subpct. 21 lit. a) din Metodologia de analiza a impactului in procesul de

fundamentare a proiectelor de acte nonnative. aprobate prin HotAnlrea Guvemului nr.2312019.

proiectul de act nonnativ a fost avizat pozitiv de catre Cancelaria de Stat (scrisoarea or. 29-01-1440

din 19 februarie 2020).

Ministru Ion PERJU

http://www.madrm.gov.md,
http://www.particip.gov.md.
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