
Caiet de sarcini 
 
Denumirea funcției: Consultant Național, în elaborarea Sistemului Informațional de 

                                                MRV a activităților în domeniul schimbărilor climatice 

Denumirea Proiectului: Suport  pentru  Procesul  Național  de  Planificare  a  Adaptării 

Republicii Moldova la Schimbările Climatice 

Subordonat: Managerului de Proiect 

Durata angajamentului :     37 de zile pe parcursul perioadei: septembrie –decembrie, 2016 

Data de începere: septembrie, 2016 

Post de lucru: Chișinău, Moldova 
 

 

Date de fond 

 
Economia, populația, și  mediul Republicii Moldova sunt extrem de vulnerabile la variabilitatea 

și schimbarea climei. Potrivit mai multor studii, inclusiv, Comunicării Naționale Doi (CN2) și 

Comunicării Naționale Trei (CN3) a Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CCONUSC) și Raportului Național 

de Dezvoltare Umană (2009/2010 RNDU), se așteaptă că impactul schimbărilor climatice se va 

intensifica, întrucât schimbările de temperatură și precipitații afectează activitatea economică. 

 
Răspunsul la riscurile generate de schimbările climatice necesită un efort coordonat și concentrat 
din partea Guvernului Republicii Moldova. Proiectul cu durata de trei ani, Suport pentru 
Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice, 
susținut de către Agenția de Cooperare pentru dezvoltare a Austriei (ADC) cu finanțare din 
partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al 
Republicii Austria și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Mediului și 
Oficiul Schimbarea Climei este chemat să răspundă la această necesitate. 

 

Scopul global al Proiectului este de a asigura ca Republica Moldova să dispună de un sistem și 

capacități de planificare și bugetare pe termen mediu și lung a acțiunilor de adaptare, cu scopul 

general de a reduce vulnerabilitatea populației și a sectoarelor cheie la impactul schimbărilor 

climatice. Obiectivul principal al Proiectului este de a sprijini Republica Moldova în instituirea 

procesului de elaborare a Planului Național de Adaptare, contribuind la și dezvoltând în 

continuare strategiile și procesele existente de dezvoltare și de a implementa acțiuni prioritare de 

adaptare. 

 
Planul Național de Adaptare (PNA) are la bază Strategia Națională de Adaptare și va fi elaborat 
în cadrul unui proces participativ, actualizat pe dimensiune de gen și participativ. În vederea 
realizării obiectivului proiectului, au fost concepute mai multe activități, implementarea cărora 
va duce la realizarea obiectivelor propuse. 

 
Angajamentul dat va contribui la realizarea Rezultatului 1, care are ca obiectiv  elaborarea, în 
baza necesităților țării, în mod participativ și actualizat pe dimensiune de gen, a mecanismului de 
coordonare a Adaptării la Schimbările Climatice (ASC), a cărui component este Sistemul de 
Monitorizare, Verificare și Raportare a ASC.



 
Obiectiv general: A elabora  Conceptul tehnic al Sistemului Informațional de monitorizare, 
raportare și verificare eficientă  a activităților în domeniul adaptării la  schimbările climatice 
(SIMVR) in conformitate cu necesitățile Mecanismului intersectorial  de Coordonare a adaptării 
la schimbările climatice (ASC). 
 

 

Responsabilitățile principale: 

 
a) A analiza experiența internațională în automatizarea proceselor de Monitorizare, 

Raportare și Verificare (MRV) a activităților în domeniul schimbărilor climatice; 
b) A analiza situația actuală privind coordonarea și monitorizarea implementării măsurilor 

de adaptare la schimbările climatice; 
c) A analiza și prezenta recomandări privind ajustarea cadrului legal existent în domeniu 

pentru a asigura implementarea Sistemului Informațional de monitorizare, raportare și 
verificare a activităților în domeniul schimbărilor climatice; 

d) A elabora conceptul tehnic al Sistemului Informațional de monitorizare, raportare și 
verificare a activităților în domeniul schimbărilor climatice în baza situației actuale; 

e) A identifica potențialele instituții implicate  și responsabilitățile lor  în monitorizarea, 
raportarea și verificarea activităților în domeniul schimbărilor climatice, în baza 
experienței similare ale altor țări; 

f) A propune opțiuni de implementare a Sistemului Informațional de monitorizare, 
raportare și verificare a activităților în domeniul schimbărilor climatice, luînd în 
considerație abordarea inter-sectorială a ASC; 

g) A elabora și prezenta un plan detaliat  de implementare a Sistemului Informațional de 
monitorizare, raportare și verificare a activităților în domeniul schimbărilor climatice; 

h) A identifica riscurile care pot apare în timpul implementării Sistemului Informațional 
de monitorizare, raportare și verificare a activităților în domeniul schimbărilor climatice 
și a propune soluțiile de înlăturare a lor; 

i) A co-raporta activitățile sistemului de MRV al ASC cu necesitățile Mecanismului 
intersectorial  de Coordonare a ASC; 

j) A asigura sinergia de MRV a ASC cu MRV  ale măsurilor de  atenuare a schimbărilor 
climatice și  inventarierea gazelor cu efect de seră. 
 
  

Sarcinile prevăzute au menirea să servească drept cerințe minime pentru Consultantul Național 

de a implementa sarcina. Abordări mai detaliate, care ar putea contribui la o mai bună 

implementare, a activităților specificate, vor fi dezvoltate pe parcursul îndeplinirii sarcinii. 



Livrabilele scontate: 

 

Nr Livrabile Timpul 

Nr. 

zile 

1. 
Raport inițial cu descrierea planului și  abordării metodologice a 
sarcinii. Septembrie, 2016 2 

2. 

Raportul  de analiză a  situației actuale în plan național și 
internațional  de monitorizare, raportare și verificare a activităților 
privind schimbările climatice. Septembrie, 2016 4 

3. 

Raport intermediar privind evaluarea cadrului legal din Republica 
Moldova și propunerile de ajustare a lui  pentru a asigura 
implementarea SI de MRV. Octombrie, 2016 6 

4. 

Versiunea intermediară a conceptului tehnic a Sistemului 
Informațional de monitorizare, raportare și verificare a 
activităților în domeniul adaptării la schimbărilor climatice Octombrie, 2016 11 

5. 

În colaborare cu UMP a  efectuat consultarea și validarea 
Conceptului  SI de MVR al ASC  cu potențialele instituții 
implicate în managementul SI  și incorporarea comentariilor în 
documentul final. Noiembrie , 2016  2 

6. 

Versiunea finală a conceptului tehnic a Sistemului Informațional 
de monitorizare, raportare și verificare a activităților în domeniul  
adaptării la schimbărilor climatice Noiembrie, 2016 7 

7. 

Raport privind planul și riscurile de implementarea a Sistemului 
Informațional de monitorizare, raportare și verificare a 
activităților în domeniul schimbărilor climatice 5 Decembrie, 2016 3 

8. Raport final pe sarcina efectuată. 10, Decembrie, 2016 2 

 Total zile   37 

 

Aranjamente organizaționale 
 
Se preconizează că Consultantul va lucra într-o strânsă cooperare cu omologii naţionali și echipa 
Proiectului şi în mod regulat îi va informa cu privire la progresele realizate. Consultantul va 
activa sub îndrumarea și supravegherea Managerului de Proiect. 

 

Calificări : 

 Studii superioare în domeniul TIC sau domenii conexe;

 Cel puțin 6 de experiență în domeniul consultanței similare și/sau aferente; 
 Experiență în elaborarea conceptelor tehnice pentru sisteme similare; 

 Capacități analitice și conceptuale puternice și abilitatea de a gândi creativ; 

 Experiență demonstrată în pregătirea rapoartelor scrise într-un mod exact și concis; 

 Experiență de lucru cu diferite părți interesate inclusiv autorități publice; 

 Cunoașterea fluentă a limbii române orale și scrise, este de dorit cunoașterea bună a limbii 

engleze și ruse. 



 
Planul de remunerare:  
10% după prezentarea calendarului detaliat de lucru privind angajamentul și aprobarea ulterioară 
a acestuia de PNUD (nu mai târziu de 10 zile după începutul activității);  
40% după prezentarea livrabilelor 2-4;  
40% după prezentarea livrabilelor 5-7; 

10% după prezentarea raportului final al sarcinilor conform CS. 

 
Persoanele interesate vor prezenta CV-ul și Oferta financiară până la orele 17:00, 19 
septembrie, 2016 la următoarea adresă:  
1. Prin poștă: Str. Mitropolit Dosoftei 156A, MD-2004, Chisinau, Oficiul Schimbarea Climei al 
Ministerului Mediului, oficiul 37   
2. E-mail: adapt@clima.md  

3. Fax: 022 23 22 47  

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate. 


