CAIET de SRACINI
Denumirea funcției: Consultant Național în marcarea climatică a bugetului
Denumirea Proiectului: Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea
AND(Autoritate Naţională Desemnată), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului
naţional de angajare cu Fondul Verde pentru Climă(FVC).
Subordonat: Liderului de Echipă, Managerului de Proiect
Durata angajamentului : 10 de zile lucrătoare
Data de începere: august –septembrie 2018
Post de lucru: Chișinău, Moldova
1. Context.
Fondul Verde pentru Climă/Green Climate Fund (FVC/GCF) este un nou fond multilateral, care a
fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice.
Scopul Fondului este de a aduce o contribuție semnificativă și ambițioasă la efortul global de
limitare a creșterii temperaturilor globale la 2 ° Celsius prin acordarea de sprijin țărilor în curs de
dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la
impactul schimbărilor climatice.
Proiectul Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea AND(Autoritate Naţională
Desemnată), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cu FVC
are ca obiectiv fortificarea Autorității Naționale Desemnate (AND) pentru a se angaja cu Fondul
Verde pentru Clima, va contribui la dezvoltarea cunoștințelor și capacităților echipei Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului de a gestiona în mod eficient procesul operațional
al FVC, pentru a comunica eficient cu consiliul și secretariatul Fondului, în scopul accesării
resurselor Fondului. Fortificarea AND va ajuta Moldova să utilizeze cu succes accesul direct la
finanțarea proiectelor FVC.
Resursele proiectului vor fi utilizate pentru angajarea părților interesate și vor consolida
cooperarea dintre instituții, societatea civilă, ONG-uri, asociațiile de femei și mediul academic
pentru a dezvolta o înțelegere clară a priorităților naționale privind schimbările climatice referitor
la suportul oferit de FVC. Angajarea în acest proiect a sectorului privat va fi un domeniu prioritar
al activităților de sensibilizare și de formare în sprijinul pregătirii, care vizează dezvoltarea
capacităților de implementare a proiectelor inovatoare și transformative în întreaga țară.
Finanțarea activităților de climă de către FVC va fi utilizată pentru a sprijini eforturile coerente la
nivel național pentru acțiunile în domeniul climei și pentru dezvoltarea durabilă și va contribui la
dezvoltarea schimbării paradigmei țării ca răspuns la schimbările climatice.
Prin definirea cadrului strategic specific pentru FVC vor fi create condițiile pentru a trece de la
abordarea de proiect la abordări strategice și de programe de țară susținute de către Fond, în
conformitate cu planurile naționale de dezvoltare durabilă. Stabilirea unui mecanism de
coordonare (MC) participativ și bazat pe criterii de gen pentru activitățile legate de FVC pentru

implementarea priorităților de programare ale Republicii Moldova, aliniate la obiectivele
dezvoltării durabile, va permite AND să dezvolte capacitățile părților interesate, în special
potențialele agenții acreditate pentru elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte ale
FVC. AND va îmbunătăți înțelegerea cerințelor de acreditare și de elaborare a proiectelor pentru
Fond și a gradului în care entitățile naționale au îndeplinit cerințele. Agențiile cu potențial de
nominalizare vor primi sprijin în elaborarea propunerilor de finanțare prin intermediul unei
modalități sporite de acces direct.
Cadrul de Monitorizare și Evaluare (M&E) a schimbărilor climatice în Republica Moldova se
bazează pe necesitatea de a monitoriza progresul înregistrat în direcția realizării unei creșteri
economice sustenabile, într-o manieră sectorială. În practică, acest lucru înseamnă că fiecare sector
trebuie să adopte propriile măsuri climatice de succes prin intermediul unei strategii sectoriale. La
nivel practic, acest lucru necesită monitorizarea activității sectoriale pe lângă monitorizarea
impactului agregat asupra economiei Republicii Moldova. Având în vedere natura sa transversală,
planificarea acțiunilor referitor la schimbările climatice va necesita, de asemenea, mobilizarea
resurselor financiare interne și externe, precum și sporirea investițiilor naționale în finanțarea
schimbărilor climatice, atât din surse publice, cât și private. Prin alegerea corelării M&E
cheltuielilor legate de climă cu planificarea bugetară, Moldova poate sprijini integrarea politicii de
combatere a schimbărilor climatice prin procesele bugetare existente.
Implementarea unei abordări de marcare climatică a bugetului (MCB) permite dezvoltarea unui
sistem de urmărire, monitorizare și raportare a cheltuielilor legate de climă fără o revizuire majoră
a sistemului bugetar existent. Sistemul MCB va adăuga coduri bugetare pentru a identifica și
raporta proporția cheltuielilor publice alocate și cheltuite pentru implementarea acțiunilor de
adaptare și atenuare la schimbările climatice. Datele generate de exercițiul de marcare climatica a
bugetului permit o mai bună monitorizare și raportare și sprijină eforturile țării de a răspunde în
mod eficient și sistematic cerințelor de raportare către CONUSC.
Procesul MCB permite guvernelor să ia decizii de investiții informate și să faciliteze o mai bună
integrare a schimbărilor climatice în bugetele naționale și subnaționale prin urmărirea și
monitorizarea alocărilor de resurse relevante pentru climă în sistemul bugetar.
În implementarea sarcinii date este necesar a se ghida de etapele din Ghidul metodologic privind
marcarea climatică a bugetului public național (E. Yovel, Chisinau,2016).
2.
Obiectivul sarcinii este de a contribui la stabilirea unui proces transparent, sistemic și
repetabil, care identifică și prioritizează programe, activități, proiecte legate de climă în cadrul
alocărilor bugetare. Implementarea sarcinii date va fortifica capacitățile Ministerului Finanțelor,
precum și a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ale altor ministere
ramurale de a monitoriza cheltuielile legate de climă, precum și de a asigura progresul în domeniul
schimbărilor climatice , în raport cu obiectivele de dezvoltare a Republicii Moldova și
angajamentele ei internaționale. Acest proces sprijină, de asemenea, elaborarea documentelor
financiare necesare pentru a consolida un cadru de finanțare pentru climă.
3. Atribuții și responsabilități:
a)Elaborarea materialului de instruire , precum și instruirea reprezentanților Autorităților Publice
Centrale privind marcarea climatică a bugetului de stat în raport cu cheltuielile de adaptare la

schimbările climatice și de atenuare a fenomenului respectiv, care vor include , dar nu se vor limita
la:
-

-

tipologia acțiunilor de adaptare și atenuare,
identificarea acțiunilor de adaptare și atenuare,
clasificarea cheltuielilor relevante pentru schimbările climatice,
ponderarea activităților ce țin de schimbările climatice,
stabilirea marcării climatice ca un procedeu separat a cheltuielilor bugetare în funcție de
clasificarea funcțională, clasificarea organizațională și clasificarea economică a Legii
bugetare anuale,
designul procedurii de marcare climatică ajustat la bugetul de stat a Republicii Moldova
Moldovei,
urmărirea finanțărilor climatice parvenită din fondurile extrabugetare,
stabilirea procedurii de marcare climatică ca o procedură anuală aplicată la formarea
bugetului sectorial și național.

b) efectuarea instruirii privind marcarea climatică a personalului ministerial implicat in formarea
bugetului sectorial și național.
Sarcinile conținute în acest regulament sunt destinate să servească ca cerințe minime pentru ca
consultantul național să îndeplinească sarcina. Alte sarcini suplimentare care contribuie la o mai
bună înțelegere a aspectelor cheie pot fi abordate, dacă este necesar.
Livrabile:
Nr
1.

Rezultate

Termenul

Raport de inițiere, inclusiv planul de lucru și abordarea metodologică
care trebuie aplicată în efectuarea sarcinii.
Elaborarea materialelor de instruire pentru modulul de marcare
climatică a bugetului.

August 2018,

3.

Instruirea personalului ministerial privind marcare climatică a
bugetului (MCB) sectorial și național

Septembrie
2018

4.

Raport referitor la execuția sarcinii.

Septembrie,
2018

2.

August septembrie
2018

1. Aranjamente organizatorice
Consultantul va lucra îndeaproape cu echipa Proiectului și va raporta către Liderul de Echipă
Managerul de Proiect.
2. Aranjamente financiare:
Plățile vor fi executate în mai multe tranșe, la prezentarea și aprobarea rezultatelor de către
Liderul de Echipă și Managerul Proiectului.

3. Calificarea expertului.









Studii superioare și cel puțin 5 ani de experiență în domeniul financiar, managementul
financiar , dezvoltare de buget și alte domenii relevante;
Experiență precedentă în elaborarea bugetelor sectoriale și naționale;
Abilități demonstrate de planificare și organizaționale;
Abilități de comunicare și instruire;
Personalitate dinamică și de încredere cu abilități efective de comunicare și socializare;
Abilitatea de a lucra efectiv în diferite echipe în mediul multi-sectorial;
Abilitati excelente de comunicare verbala in limba română. Cunoașterea bună a limbii
engleze şi ruse.
Competență în utilizarea tehnologiilor modern de oficiu (e.g., Word, Excel,) și
comunicare modernă - Internet, e-mail, sistemului de management web, infografică,
statistică accesare pagini web.

Oficiul Schimbarea Climei, MADRM se angajează să diversifice forța de muncă. Femeile, persoanele
cu dezabilități, persoanele care trăiesc cu HIV sunt încurajate să aplice la postul promovat.
Persoanele interesate în apelarea la postul dat vor prezenta
 CV-ul,
 Scrisoarea de Intenție
 Oferta financiară
până la 23 august , 2018 orele17.00, la următoarea adresă:
1. Prin poștă: str. Mitropolit Dosoftei 156A, MD-2004, Chisinau, Oficiul Schimbarea Climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului, oficiul 36
2. E-mail: adapt@clima.md
3. Tel : 022 71 91 31.
Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în Lista scurtă.
Vor fi contactați numai cei selectați în lista scurtă.

