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Aspecte instituționale în vigoare
Autoritatea Națională Desemnată (AND)
Nivel internațional

Nivel național

Decizia GCF/B.08/45, Anexa AND – Ministerul Agriculturii,
XIII stabilește că țările Dezvoltării Regionale și Mediului
trebuie să identifice AND-ul,
iar acesta trebuie să fie un
minister sau altă instituție
care cunoaște bugetul țării,
politica
economică
și
interconexiunea
lor
cu
prioritățile și planurile de
dezvoltare
în
domeniul
schimbării climei.

Autoritatea Națională Desemnată (AND)
Nivel internațional

Nivel național

Mandatul AND-ului –permite ca AND-ul
să influențeze dezvoltarea și promovarea
unei combinații a politicii economice a
statului, avînd la bază planurile de
adaptare și atenuare la schimbările
climatice, energetica, dezvoltarea
durabilă (economie/societate/mediul
înconjurător) și gestionarea resurselor
naturale.
În cazurile în care această combinație nu
este posibilă, Bordul FVC recomandă ca
AND-ul să elaboreze și să propună
instituirea unui mecanism de
coordonare care ar avea o privire de
ansamblu asupra sectoarelor
enumărate.

MADRM, prin mandatul oferit de
Guvern (HG 695 din 30.08.2017 cu
privire la organizarea și funcționarea
MADRM), nu acoperă toate
domeniile atribuite de către Bordul
FVC ADN-ului.

Prezentul proiect susține MADRM în
procesul de conceptualizare a
mecanismului de coordonare

Abilitățile AND-ului
Cunoaște:

- prioritățile, strategiile și planurile naționale
- necesitățile naționale de atenuare și adaptare
- instituțiile și părțile interesate potențiali
candidați pentru acreditare
- alte mecanisme de finanțare

Capacitatea:

-impulsiona strategiile și planurile naționale de
dezvoltare
-facilita mecanismul de coordonare a procesului
de angajare a țării cu FVC
-menține o comunicare regulată cu FVC
-monitorizare și evaluare a proiectelor
implementate
-interacționeze cu actorii din sectorul privat din
țară

Precondițiile mecanismul de
coordonare interinstituțională
MADRM – nu posedă toate abilitățile listate și nu poate realiza de sine
stătător mandatul atribuit de către FVC.
Atenuarea și adaptarea la schimbarea climei – proces ce depinde de
contribuția a multipli actori interconectați, la diferite nivele de guvernare
Eliberare a scrisorii ”no objection” - proces susținut de un conglometat de
instituții.
Obiectivul specific 1 al Strategiei de adaptare la schimbarea climei – crearea
pînă în anul 2018 a cadrului instituţional în domeniul schimbărilor climatice,
care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la nivel
naţional, sectorial şi local.
În aceste condiții, Bordul FVC recomandă instituirea mecanismului de
coordonare intersectorială, astfel ca acesta să poată realiza mandatul ADNului

Mecanismul de coordonare
interinstituțională
Mecanismul de coordonare (MC) reprezintă cadrul instituţional
pentru luarea deciziilor în domeniul angajării Republicii
Moldova cu Fondul Verde pentru Climă

MC trebuie:

Instituit printr-un act normativ
Constituit din reprezentanți de nivel înalt ai
sectoarelor prioritare de atenuare și
adaptare la schimbarea climei
Susținut de un cadru strategic național de
angajare cu FVC, bazat pe prioritățile de
investiții

Principiile care stau la baza MC
Creat în baza instrumentelor/platformelor/dialogurilor deja
existente în țară
Să aibă suficientă autoritate și competențe pentru a promova
politica economică a statului, avînd la bază planurile de adaptare
și atenuare la schimbărilor climatice, energetica, dezvoltarea
durabilă
Să asigure o abordare intersectorială, incluzînd toate sectoarele
tangențiale, precum şi reprezentanți din partea sectorului nonguvernamental și privat
Să asigure continuitatea și durabilitatea proiectelor promovate

Mecanismul de coordonare propus
Aplică
unitar in
RM
cerintele
FVC

Comisii
tenhnice

Comisie
națională

stabilirea
portofoliulu
i de
proiecte

Condus de
MADRM
Include APC;
APL, ONG,
sect. privat

Mecanismul de coordonare propus
Obiectivul Platformei interministeriale/Comisiei naționale constă în
coordonarea la nivel național a activităților care au ca scop implementarea
prevederilor CONUSC, prin prisma finanțării obținute de la FVC.
Sarcinile platformei
Asigurarea transpatenței și procesului echitabil de selectare a proiectelor
pentru promovarea spre FVC
Asigurarea transparenție procedurii ”no objection”
Coodonarea corelării investițiilor cu prioritățile naționale de reducere a GES
Coordonarea procesului de acreditare a instituțiilor naționale la FVC pentru
acces direct

Structura propusă a MC
AND/MADRM
Comitete tehnice
(atenuare/adaoatre)

Secretariat

MAEIE

Mediu
academic/cercetare

MEI

Sectirul privat

MSPSF

MF

CALM

ONG femei

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE

