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Scopul și obiective Proiectului ”Suport pentru 
Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea AND 
(Autorității Naționale Desemnate), elaborarea cadrului 

strategic şi dezvoltarea programului național de 
angajare cu Fondul Verde pentru Climă”.  

Dr. Vasile SCORPAN 

Managerul Oficiului „Schimbarea Climei”, Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova 

4 mai 2018, Chișinău 

ATELIER DE LUCRU 

 
Angajarea Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă și 
identificarea priorităților naționale investiționale  de adaptare la  
și atenuare a schimbărilor climatice.  



Poziţia RM în cadrul Convenției-cadru a Organizației 

Națiunilor Unitr cu privire la schimbarea climei (CONUSC) 
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• RM Parte la CONUSC - 12 iunie 1992.  

• RM Parte la Protocolul de la Kyoto - 13.02.2003. În 

calitatea sa de ţară din non-Anexa I, RM nu are 

angajamente de reducere a emisiilor de GES. 

• RM Parte la Acordul de la Paris la CONUSC, 4 mai 

2017.  



Mecanisme financiare de realizare a obiectivelor 

Acordului de la Paris la CONUSC (I) 
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 Prin Decizia 3 / CP.17 se lansează activitatea  Fondului Verde 
pentru Climă.  

 

 

 În conformitate cu Articolul 11 al CONUSC se decide numirea 
Fondului  Verde pentru Climă ca  entitate operațională a 
mecanismului financiar al Convenției .    

 Se stabilește că  între Conferința Părților și Fondul verde pentru 
climă va fi încheiat un acord pentru a se asigura că acesta este 
responsabil în fața Conferinței Părților și va funcționa sub 
conducerea sa ca să susțină proiecte, programe, politici și alte 
activități în țările în curs de dezvoltare. 

 Se ia act de faptul că Fondul  Verde pentru Climă se va conduce 
de principiile și dispozițiile Convenției. 

 



Mecanisme financiare de realizare a obiectivelor 

Acordului de la Paris la CONUSC (II) 
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 Se solicită Consiliului Fondului să stabilească o procedură 

transparentă „privind lipsa de obiecții “ astfel ca această 

procedură să fie aplicată către AND pentru a asigura 

coerența cu strategiile și planurile naționale privind 

schimbările climatice și să asigure o finanțare directă și 

indirectă eficientă a Fondului Verde pentru Climă  în 

sectorul public și cel privat. 

 Se solicită Consiliului Fondului să aplice o abordare 

echilibrată a alocării resurselor Fondului verde pentru 

climă între activitățile de atenuare de adaptare. 

 



Obiectivele  și principiile Fondului Verde pentru 

Climă.  
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 Fondul va contribui la atingerea obiectivului final al 

Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu 

privire la schimbarea climei.  

 Va contribui la o schimbare de paradigmă spre 

construirea traiectoriilor de dezvoltare cu emisii reduse 

de carbon și rezilienței la schimbările climatice.  

 Aceste obiective vor fi atinse prin sprijinirea țărilor în 

curs de dezvoltare în domeniul reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră și adaptării la schimbările 

climatice.     

 



Un prim pas a Fondului Verde pentru Climă în 

atingerea obiectivelor propuse 
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Suport în stabilirea şi fortificarea AND 
(Autorității Naționale Desemnate), 

elaborarea cadrului strategic şi 
dezvoltarea programului național de 
angajare cu Fondul Verde pentru Climă 



Obiectivele Proiectului ”Suport în stabilirea şi fortificarea AND (Autorității 

Naționale Desemnate), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea 

programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă” pentru 

Republica Moldova (I) 
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 Acordarea suportului pentru Republica Moldova în stabilirea şi 
fortificarea AND(Autoritate Naţională Desemnată),  

 Elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului 
naţional de angajare cu FVC   

 Contribuția la dezvoltarea cunoștințelor și capacităților 
echipei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a  
Mediului de a gestiona în mod eficient procesul operațional al 
FVC,  

 Stabilirea capacităților de comunicare eficientă cu consiliul și 
secretariatul Fondului, în scopul accesării   resurselor Fondului. 

 Capacitatea fortificată a AND  va ajuta Moldova să utilizeze 
cu succes accesul direct la finanțarea  proiectelor GCF. 

 



Obiectivele Proiectului ”Suport în stabilirea şi fortificarea AND (Autorității 

Naționale Desemnate), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului 

național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă” pentru Republica Moldova (II) 
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 Angajarea părților interesate și 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   GCF.  

 Angajarea în acest proiect a sectorului privat în sprijinul 
pregătirii, care vizează dezvoltarea capacităților de 
implementare a proiectelor inovatoare și transformative în 
întreaga țară.  

 Sprijinul eforturilor coerente la nivel național pentru 
acțiunile în domeniul climei și pentru dezvoltarea durabilă 
la dezvoltarea schimbării paradigmei țării ca răspuns la 
schimbările climatice. 
 



Obiectivele Proiectului ”Suport în stabilirea şi fortificarea AND (Autorității 

Naționale Desemnate), elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea 

programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă” pentru 

Republica Moldova (III) 
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 Crearea condițiilor 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. 

 Dezvoltarea 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.  

 Sprijin în elaborarea propunerilor de finanțare prin intermediul unei 
modalități sporite de acces direct. 

 



Componentele Proiectului 
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 Proiectul are două componente cu activitățile 

respective de implementare: 

 

 Componenta 1. Capacitatea AND de a-și consolida 

responsabilitățile legate de FVC și de a implica 

părțile interesate la nivel național. 

 

 Componenta 2.  Dezvoltarea cadrului strategic 

pentru angajarea cu  FVC 

 

 



Activitățile Componentei I 
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 A.1.1 Crearea de capacități a AND pentru a-și îndeplini obligațiile din cadrul 
FVC prin instruirea furnizată AND privind comunicarea cu Secretariatul FVC, 
înțelegerea cerințelor de acreditare, standardele FVC pentru protecția mediului și 
protecția socială. 

 A.1.2.Setarea și operaționalizarea unui Mecanism de Coordonare  la nivel de  
țară, în mod participativ,  sensibil pe  dimensiunea de gen  pentru angajarea 
părților interesate, precum  și a unui proces adecvat de monitorizare și evaluare  
întru  ghidarea și  supravegherea activităților referitoare la FVC, care  asigură 
rezultatele la nivel de  proiect și gestionează riscurile de implementare. 

 A.1.3. Înființarea și operaționalizarea procedurii fără obiecții, ca sistem de 
revizuire a propunerilor pentru asigurarea coerenței cu strategiile și planificarea 
națională privind clima și pentru asigurarea unui acces efectiv la finanțarea FVC. 

 A1.4. Crearea platformei de comunicare on-line pentru discutarea și diseminarea 
materialelor informative și de sensibilizare pentru promovarea, examinarea și 
facilitarea propunerilor de finanțare ale FVC. 

 



Activitățile Componentei II 
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 A2.1. Elaborarea cadrului strategic specific FVC, bazându-se pe 
inventarierea  politicilor, strategiilor, altor documente de planificare 
existente în Republica Moldova. 

 A.2.2 Realizarea unui proces de consultare cu mai multe părți interesate 
pentru identificarea și validarea domeniilor de investiții prioritare în 
domeniul schimbărilor climatice, inclusiv realizarea unor evenimente de 
consultare cu părțile interesate. 

 A.2.3.  Organizarea activității de elaborare a  criteriilor de prioritizare a 
proiectelor / programelor pentru revizuirea participativă a portofoliului 
FVC în Moldova. 

  A.2.4.Identificarea entităților de certificare cu FVC și acordarea de 
sprijin pentru dezvoltarea proiectelor / programelor FVC. 

 A 2.5 Dezvoltarea și formularea programului țării de angajare  cu FVC. 

 A.2.6 Comunicarea și diseminarea materialelor informaționale privind 
elaborarea   programului de  țară privind angajarea cu FVC. 

 



13 Mulţumesc pentru atenţie! 

E-mail de contact: 

 clima@clima.md 

tel/fax 022  23  22  47 


