Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării
Republicii Moldova la Schimbările Climatice " are ca scop de a asigura ca
Republica Moldova să dispună de un sistem și capacități de planificare și bugetare
pe termen mediu și lung ale acțiunilor de adaptare, cu scopul de a reduce
vulnerabilitatea populației și a sectoarelor cheie la impactul schimbărilor climatice.
Unul din obiectivele principale ale proiectului este de a sprijini Republica
Moldova în instituirea procesului de elaborare a Planului Național de Adaptare
(PNA), contribuind și dezvoltând strategiile și procesele existente de dezvoltare
și de a implementa acțiuni prioritare de adaptare la schimbările climatice.
Planul Național de Adaptare (PNA) are la bază Strategia Republicii
Moldova de Adaptare la Schimbările Climatice (SRMASC), aprobată de către GM
la 08.10.2014 și este elaborat în cadrul unui proces promovat de țară, participativ
și actualizat pe dimensiune de gen.
Drept instrument de implementare Strategiei de adaptare, PNA contribuie la
stabilirea aranjamentului instituțional, ajustării cadrului politico-regulamentar, a
mecanismului de coordonare a acțiunilor în domeniul schimbărilor climatice,
precum și modul în care se vor raporta progresele realizate în implementare.
Proiectul are o finanțare internațională, donatorul fiind Agenția de
Cooperare pentru dezvoltare a Austriei (ADC/ADA) cu finanțare din partea
Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului
Apelor al Republicii Austria.
Partenerii Proiectului și aranjamentele de implementare :
Oficiul Schimbarea Climei acționează ca implementator și ca parte responsabilă
din numele Ministerului Mediului. Oficiul PNUD Moldova este responsabili de
ghidarea de fond pe parcursul implementării Proiectului.
Rezultatele scontate ale Proiectului și activitățile în implementare:
Rezultatul 1. Cadrul instituțional și de politici pentru procesul de planificare și
bugetare pe termen mediu și lung, pe dimensiune de gen a măsurilor de
adaptare instituit.







Activitatea 1.1. Elaborarea, în baza necesităților țării și în mod participativ a
Planului Național de Adaptare, luând în considerație sectoarele, grupurile,
comunitățile și ecosistemele vulnerabile,actualizat pe dimensiune de gen.
Activitatea 1.2. Integrarea adaptării în planurile prioritare de dezvoltare sectorală a
sectoarelor prioritare:transport și energie.
Activitatea 1.3. Elaborarea documentelor de politici sectoriale și a Planurilor de
Adaptare pentru sectoarele prioritare: sănătate și silvicultură.
Activitatea 1.4. Elaborarea Strategiei de finanțare în vederea asigurării costurilor
prioritare de adaptare.
Activitatea 1.5. Elaborarea Strategiei de comunicare și mobilizare pentru susținerea
planificării pe termen mediu și lung a măsurilor de adaptare.

Rezultatul 2. Capacitățile instituționale și tehnice pentru elaborarea iterativă a
PNA cuprinzător fortificate.





Activitatea 2.1. Instruirea planificatorilor sectoriali în utilizarea de instrumente și
abordări în vederea promovării planificării, bugetării pe termen mediu și lung și
implementării acțiunilor de adaptare.
Activitatea 2.2. Îmbunătățirea disponibilității, managementului, diseminării datelor
și capacitatea de a sprijini planificarea în vederea adaptării.
Activitatea 2.3. Crearea parteneriatelor în vederea susținerii planificării acțiunilor
de adaptare și promovării acestora
Rezultatul 3. Intervențiile de adaptare în sectoarele prioritare implementate,
inclusiv proiectele demonstrative la nivel local în scopul catalizării replicării și
extinderii lor.






Activitatea 3.1. Implementarea pe teren a măsurilor prioritare și inovatoare de
adaptare în cele mai vulnerabile zone/sectoare în cele trei Regiuni de Dezvoltare a
țării.
Activitatea 3.2. Elaborarea intervențiilor strategice de adaptare pentru
implementare în termen mediu și lung.
Activitatea 3.3. Replicarea și extinderea dimensiunilor intervențiilor de adaptare.
Grupurile țintă și beneficiarii Proiectului:








Factorii de decizie și funcționarii publici din Ministerele de ramură (Mediului,
Agriculturii și Industriei Alimentare, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,
Finanțelor, Economiei, Sănătății), Guvernul și Cancelaria de Stat, planificatorii la
nivel raional și local.
ONG-urile și organizațiile comunitare, inclusiv asociațiile de femei și grupuri de
inițiativă comunitare.
Grupurile vulnerabile, cum ar fi băieți și fete, vârstnicii și persoanele cu
dezabilități.
Funcționarii publici și cercetători de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat și
instituțiile academice relevante.
Beneficiarii indirecți includ populația Republicii Moldova, în prezent 3,56
milioane, din care 51,9% femei, 16,2% copii în vârstă de 0-14 ani, 14,8% vârstnici
peste 60 de ani, și de 58,3% locuitorii din mediul rural

