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Mecanismul de coordonare

Mecanismul de coordonare intersectorială în raport cu Fondul Verde 
pentru Climă (FVC) reprezintă aspecte organizaționale şi metodologice 
conform cărora este realizat angajamentul țării cu FVC. 

Coordonarea este descrisă ca un proces de organizare a diferitor 
elemente a unui organism complex de persoane sau grupuri, astfel 
încît să le permită a lucra împreună armonios și efectiv. 

Mecanismul de coordonare este un proces continuu care asigură că 
proiectele dezvoltate, pentru a fi applicate la FVC, corespund 
priorităților de dezvoltare ale Republicii Moldova și programului de 
țară, sunt scalabile, replicabile, răspund tuturor criteriilor de investiții 
ale FVC-ului. 



Aspecte organizaționale în vigoare
Autoritatea Națională Desemnată (AND)

Nivel internațional Nivel național

Decizia GCF/B.08/45, Anexa
XIII stabilește că țările
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.

AND – Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului

Reprezentantul oficial al AND-
ului – Secretarul de Stat în 
domeniul protecției mediului și 
resurselor naturale, MADRM 



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), nu 
acoperă toate domeniile atribuite 
de către Bordul FVC ADN-ului.

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



Principiile creării Mecanismului de 
coordonare interinstituțională

Să fie creat în baza instrumentelor/platformelor/dialogurilor deja existente în 
țară, dacă acestea sunt eficiente

Să aibă suficientă autoritate și competențe pentru a promova politica economică a 
statului, avînd la bază planurile de adaptare și atenuare la schimbările 
climatice, energetica, dezvoltarea durabilă și gestionarea resurselor naturale

Să asigure o abordare intersectorială, atît pe orizontală, cît și pe verticală, 
incluzînd toate sectoarele tangențiale, precum şi reprezentanți din partea 
sectorului non-guvernamental, grupurilor de interes deosebit și sectorul privat

Să asigure transparență decizională și monitorizarea alocării surselor FVC conform 
priorităților naționale stabilite în cadrului Programului de țară de angajare cu FVC, 
precum și continuitatea și durabilitatea proiectelor promovate

Să asigure monitorizarea implementării proiectelor în conformitate cu țintele și 
obiectivele stabilite de către țară

Să asigure monitorizarea implementării proiectelor în conformitate cu țintele și 
obiectivele stabilite de către țară



Mecanismul de Coordonare trebuie

- Instituit printr-un act normativ, care va stabili
mandatul legal pe care Guvernul RM il
atribuie.

- 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.



Platforma existentă - Comisia Națională 
pentru Schimbările Climatice 

Hotărîrea de Guvern cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor
climatice – etapa de promovare pentru a fi aprobat în ședință de Guvern

CNSC

Secretariat  
(OSC)

Comitete tehnice 
(atenuare/adapatre)

MAEIE MEI MSPSF MF

Mediu 
academic/cercetare

Sectorul 
privat

CALM
ONG (mediu, 

gender)



Mecanismul de coordonare

Obiectivul Comisiei naționale constă în
coordonarea la nivel național a activităților care au
ca scop implementarea prevederilor CONUSC,
inclusiv 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 emisiilor GES și de adaptare
la schimbările climatice.



Aspecte procedurale ale Mecanismului de 
Coordonare

Componența nominală a Comisiei Naționale:

Președinte – Ministrul ADRM
Vicepreședinte – Secretarul de Stat în domeniul protecției mediului și resurselor naturale 
Reprezentantul Oficiului Schimbarea Climei – secretariatul Comisiei

Membri:
Reprezentanții MAEIE, MEI, MSPSF, MF,
Reprezentantul autorităților publice locale (desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova),
Reprezentantul instituțiilor de învățămînt superior (desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica 
Moldova),
Reprezentantul organizațiilor non-guvernamentale de mediu (desemnat de Consiliul Național pentru 
Participare),
Reprezentantul organizațiilor non-guvernamentale de promovare și apărare a drepturilor femeilor 
(desemnat de Consiliul Național pentru Participare),
Doi reprezentanți ai sectorului privat (desemnați de Camera de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova),
Directorul Institutului de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei.

Frecvența organizării ședintelor Comisiei Naționale – semestrial/la necesitate



Funcțiile Comisiei Naționale în raport 
cu Mecanimsul de coordonare

• Examinează și evaluează  Nota de Concept a 
Proiectului,

• Recomandă AND-ului eliberarea scrisorii de 
susținere a Notelor de Concept,

• Examinează proiectele propuse a fi aplicate 
pentru finanțare la FVC

• Evalurează corespunderea propunerilor de 
proiecte cu prioritățile naționale și Programul de 
țară în raport cu FVC-ul 

• Recomandă AND-ului eliberarea scrisorii ”no-
objection”.



Multumesc pentru atenție


