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Prezentarea Manualului Operațional al AND

Mihai Lupu, consultant național; Ala Druță , lider de echipă 

Proiect: Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea  Autorității 
Naționale Desemnate ( AND), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea 
programului de țară de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)

Chișinău, 14 noiembrie, 2019



COOPERAREA ȚĂRILOR CU FONDUL VERDE PENTRU CLIMĂ

Cooperarea Republicii 
Moldova cu Fondul Verde 

pentru Climă 

Instituirea 
Autorității 

Naționale (AND) 
Desemnate sau a 
unui punct focal

Elaborarea 
Programului de 

Țară

Identificarea și 
acreditarea 

entităților de 
către FVC



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Aplicarea Mecanismului de Coordonare la gestionarea
activității Autorității Naționale Desemnate

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de 

coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice
CONSULTĂRI 

PUBLICE

Componența Comisiei naționale pentru schimbările climatice (CNSC);

Regulamentul Comisiei naționale pentru schimbările climatice;

Regulamentul cadrul de adaptare la schimbările climatice;

Regulamentul cu privire la mecanismul de coordonare a acțiunilor adecvate de 

atenuare la nivel național;

Regulamentul cu privire la marcarea climatică a bugetului. 



MECANISMULUI DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Componența CNSC

Președintele Comisiei - Ministru MADRM,

Vicepreședintele Comisiei - Secretar de Stat al MADRM (în domeniul protecției
mediului și resurselor naturale),

Secretarul Comisiei – reprezentantul MADRM sau UIPM

Membrii:

• Secretarul se Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii;

• Secretarul de Stat al Ministerului Finanțelor;

• Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale;

• Reprezentantul Institutului de Energetică al MECC;

• Reprezentantul CALM;

• Reprezentantul instituțiilor de învățământ;

• Doi reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale;

• Doi reprezentanți ai sectorului privat.



MECANISMULUI DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Obiectivul și funcțiile de bază ale CNSC

Obiectivul CNSC - coordonează la nivel național activitățile ce au drept scop implementarea
prevederilor CONUSC și a altor tratate internaționale din domeniul schimbărilor climatice la
care RM este parte.

CNSC are următoarele funcții de bază:

Implementează:

❑mecanismul de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice;

❑mecanismul de monitorizare raportare și verificare/evaluare a activităților în domeniul
schimbărilor climatice.

Coordonează și promovează:

❑implementarea strategiilor în domeniul schimbărilor climatice;

❑elaborarea metodologiilor, manualelor operaționale, ghidurilor și criteriilor de
eligibilitate a proiectelor privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea
fenomenului schimbărilor climatice;

❑implementarea de proiecte și programe în domeniul schimbărilor climatice la nivel
național și sectorial în contextul dezvoltării durabile a țării;

❑planurile naționale și sectoriale de adaptare la schimbările climatice și monitorizează
implementarea lor, etc.



MECANISMULUI DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Constituirea Comitetelor Tehnice

Comisia națională este asistată în activitatea sa de următoarele comitete
tehnice:

❑ Comitetul tehnic pentru adaptarea la schimbările climatice;

❑ Comitetul tehnic pentru atenuarea schimbărilor climatice.

Comitetele tehnice sunt create și funcționează în baza deciziei CNSC.

Comitetele tehnice se constituie din experți cu competențe în
următoarele sectoare: agricol, energetic, transport, industrie, resurse de
apă, deșeuri, forestier, sănătate, precum și din următoarele sectoare
conexe: egalitatea de gen, finanțe , prospecțiuni climatice, vulnerabilitate,
dezvoltare verde, etc

Lista experților comitetelor tehnice este elaborată în baza concursului
organizat de către Comisia națională. Secretariatul Comisiei naționale
publică pe pagina web oficială a Comisiei naționale termenii și condițiile
concursului



ATRIBUȚIILE ȘI ROLUL AUORITĂȚII NAȚIONALE DESEMNATE

1
•Asigură posesiunea strategică a țării 

2
•Convoacă părțile cointeresate

3
•Nominalizează entități cu acces direct la FVC 

4
•Verifică și evaluează propunerile de proiect

5
•Aplică procedura de necontestare 

6 •Monitorizează și evaluează implementarea rezultatelor



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Atribuțiile CNSC în activitatea AND

Conchide asupra notelor de concept sau a propunerilor de proiecte;

Recomandă AND emiterea scrisorilor de susținere și non obiecții;

Aprobă rapoartele privind progresele înregistrate la implementarea
programelor/proiectelor finanțate de FVC.



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Comitetele tehnice sunt create pe lângă CNSC și au drept scop
susținerea activității acestei comisii. Prin prisma atribuțiilor sale
comitetele tehnice susțin și activitatea AND.

Conform Regulamentului Comisiei Naționale pentru Schimbările
Climatice sunt instituite două comitete tehnice și anume:

• CT privind adaptarea la schimbările climatice;

• CT privind atenuarea schimbărilor climatice.

Comitetele tehnice (1)



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Comitetele tehnice (2)

În rezultatul evaluării notelor și propunerilor de
programe/proiecte CT pot lua următoarele decizii:

• Să înainteze rapoarte de evaluare secretariatului CNSC, în
baza cărora se iau decizii privind inițierea elaborărilor
scrisorilor de susținere și non obiecții din partea AND-ului;

• Să solicite prin intermediul AND verificarea informațiilor
suplimentare din partea Entităților Acreditate (EA).
Precizările vor fi solicitate în mod obligatori în cazul în care
sunt atestate următoarele:

- Nota de concept sau propunerea de program/proiect nu este în conformitate
cu prioritățile naționale ale țării, ale strategiilor și planurilor naționale de
acțiuni;

- Nota de concept sau propunerea de program/proiect nu este în conformitate
cu legislația și normativele naționale ale țării.



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Activitatea curentă a AND este condusă de un secretar de stat al MADRM
(Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediu). AND nu deține o
structură de state de personal propriu zisă. Acesta este compusă din
persoane cu funcții publice din cadrul MADRM.

Managementul și membrii AND

Excepție funcțiilor cei revin secretarul de stat cumulează următoarele
atribuții:

Gestionează activitatea AND;
Participă la organizarea ședințelor CNSC, pe subiectele legate de AND și
FVC;
Semnează din numele AND scrisorile de susținere și non obiecții;
Comunică și informează FVC despre rezultatele obținute la
implementarea programelor/proiectelor;
Raportează părților cointeresate despre activitatea AND și realizarea
angajărilor față de FVC;
Exercită alte atribuții care îi revin în conformitate cu regulamentul intern
al AND.



CONTEXTUL DECIZIONAL AL ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
DESEMNATE 

Structura Autorității Naționale Desemnate și relațiile conexe

Guverrnul Republicii Moldova

Fondul Verde

pentru Climă

Autoritatea

Națională

Desemnată

CNSC

Secretariatul

Comisiei

Comitetul 

tehnic pentru 

adaptare

Comitetul 

tehnic pentru 

atenuare

Entități 

acreditate



ETAPELE APROBĂRII PROGRAMELOR/PROIECTELOR

Etapa I Generarea propunerilor de proiecte

Pasul 1 Lansarea Apelului de Propuneri de Proiecte (FVC)

Pasul 2 Diseminarea informației privind lansarea APP (AND)

Pasul 3 Dezvoltarea și depunerea Notelor de Concept (EA)

Pasul 4 Organizarea dezbaterilor publice a NC (EA)

Etapa II Verificarea și evaluarea notelor de concept

Pasul 5 Desemnarea expertizei tehnice a NC (AND)

Pasul 6 Raportul de Evaluare a Notelor de Concept (CT)



ETAPELE APROBĂRII PROGRAMELOR/PROIECTELOR

Etapa III Aprobarea notelor de concept

Pasul 7 Decizia CNSC privind aprobarea NC (CNSC)

Pasul 8 Emiterea scrisorii de susținere (AND)

Pasul 9 Depunerea NC la Fondul Verde pentru Climă (EA)

Etapa IV Dezvoltarea propunerilor de proiecte

Pasul 10 Inițierea dezvoltării Propunerilor de Proiecte (EA)

Pasul 11 Organizarea dezbaterilor publice (EA)

Pasul 12 Depunerea propunerilor de proiecte (EA)



ETAPELE APROBĂRII PROGRAMELOR/PROIECTELOR

Etapa V Verificarea și evaluarea propunerilor de proiecte

Pasul 13 Desemnarea expertizei tehnice (AND)

Pasul 14 Raportul de evaluare a propunerilor de proiecte (CT)

Etapa VI Aprobarea propunerilor de proiecte

Pasul 15 Decizia CNSC privind aprobarea propunerilor de
proiecte (CNSC)

Pasul 16 Emiterea scrisorii non obiecții (AND)



ETAPELE APROBĂRII PROGRAMELOR/PROIECTELOR

Etapa VII Deciziile Fondului Verde pentru Climă

Pasul 17 Analiza și recomandările Secretariatului și a grupului
tehnic consultativ al FVC

Pasul 18 Decizia Consiliului de Administrare al FVC

Pasul 19 Aranjamente juridice

Etapa VIII Aplicarea procedurii de monitorizare și evaluare a proiectelor
finanțate de FVC



ANEXA 1 SCRISOARE DE SOLICITARE A EXAMINĂRII NOTEI DE CONCEPT 
(MODEL)

Autorității Naționale Desemnate
• Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
• Urmare Apelului de Propuneri de Proiecte nr.______în domeniul schimbărilor climatice lansat de 

Fondul Verde pentru Climă, Entitatea Acreditată_______________________________________, cu 
sediul_______________________________________________________________________, 
reprezentată de Doamna/Domnul__________________________________________________, având 
funcția de______________________________, solicită de la Autoritatea Națională Desemnată 
examinarea Notei de Concept cu denumirea_________________________________. Totodată, 
solicităm eliberarea scrisorii de susținere pentru acest program/proiect, în baza următoarelor condiții: 

• tipul finanțării_________________(credit, împrumut, grant, etc.),
• suma solicitată de FVC___________________,
• valoarea contribuției proprie______________, 
• În speranța unui răspuns pozitiv din partea DVS, rămânem disponibili pentru eventualele precizări. 
•

• Cu respect, 
• ____________________(Numele, Prenumele)
• Semnătura____________________
• Data_________________________

ANEXE



ANEXE

ANEXA 2 FISA DE EVALUARE A NOTEI DE CONCEPT

Autoritatea Națională Desemnată

Denumirea programului/proiectului________________________________________________

Denumirea EA sau Beneficiarului___________________________________________________

Domeniul de intervenție (Atenuare, Adaptare)_______________________________________

Direcțiile Strategice privind Managementul Cadru al proiectelor/programelor susținute de 
FVC__________________________________________________________________________

Suma totală a programului/proiectului________________________________USD

Criterii de evaluare aplicați: 

Recomandări                                               DA                                                                 NU



ANEXE

ANEXA 3 SCRISOARE DE SOLICITARE A EXAMINĂRII PROPUNERII DE PROIECT 

(MODEL)

Autorității Naționale Desemnate

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Urmare aprobării Notei de Concept din partea Fondului Verde pentru Climă Entitatea Acreditată cu sediul

_________________________________________________________reprezentată de

Doamna/Domnul___________________________având funcția de ______________________, solicită de la

Autoritatea Națională Desemnată examinarea Propunerii de Proiect cu denumirea

______________________________________.

Totodată, solicităm eliberarea scrisorii non obiecții pentru acest program/ proiect.

În speranța unui răspuns pozitiv din partea DVS, rămânem disponibili pentru eventualele precizări.

Cu respect,

____________________(Numele, prenumele)

Semnătura____________________

Data_________________________



ANEXE

ANEXA 4 FIȘA DE EVALUARE A PROPUNERII DE PROIECT

Autoritatea Națională Desemnată

Denumirea programului/ proiectului________________________________________________

Denumirea EA sau Beneficiarului___________________________________________________

Domeniul de intervenție (Atenuare, Adaptare)_______________________________________

Direcțiile Strategice privind Managementul-Cadru al proiectelor/ programelor susținute de

FVC__________________________________________________________________________

Suma totală a programului/ proiectului________________________________USD

Recomandări DA NU



ANEXE

ANEXA 5 CONȚINUTUL SCRISORII NON OBIECȚII

Mesajul din scrisoarea non obiecții din partea AND-ului va indica obligatoriu
următoarele:

1. Guvernul nu are obiecții față de propunerea de finanțare;

2. Propunerea de finanțare prezentată este în conformitate cu prioritățile
naționale ale țării, a strategiilor și planurilor naționale de acțiuni și că această
coerență a fost urmărită;

3. Propunerea de finanțare prezentată este în conformitate cu legislația și
normativele naționale, precum și a garanțiilor de mediu și sociale ale
Fondului.



ACCESUL LA RESURSELE  FVC/GCF

• Printr-o modalitate participativă la nivel de țară, AND identifică
cadrul strategic prin care va aborda schimbările climatice și va oferi o
supraveghere strategică largă a activităților Fondului în țară.

• Accesul la resursele Fondului pentru realizarea proiectelor /
programelor privind schimbările climatice se va realiza prin entități și
intermediari acreditați la nivel național, regional și internațional.

• Entitățile care solicită acreditarea Fondului pentru a accesa resurse
vor fi evaluate în conformitate cu principiile și standardele fiduciare ale
Fondului, garanțiile sociale și de mediu și politica de gen.
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ENTITĂȚI ACREDITATE



ROLUL ENTITĂȚILOR ACREDITATE LA ACCESAREA 
MIJLOACELOR FINANCIARE ALE FVC

• Entitățile pot trimite propuneri de finanțare prin intermediul entităților
acreditate ale GCF sau pot trece prin acreditare.

• Autoritățile naționale acreditate la FVC prin modalitatea Accesului
Direct al Entităților (DAE).

• Entitățile se evaluează în conformitate cu principiile și standardele
fiduciare , garanțiile de mediu și sociale, și politica de gen.

• Taxele pentru cererea de acreditare vor fi plătite de către entitate
după depunerea cererii.

• După acreditare EA pot apela către FVC cu note conceptuale și
propuneri de proiecte.



Date de contact: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului 
Oficiul Schimbarea Climei 
adapt@clima.md
tel. (022) 719131

mailto:adapt@clima.md

