
 

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ 
  

 

NON GOVERNMENTAL 

ORGANIZATION 
 

Membru a Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) 

         Membru al Uniunii Internaţionale de Ştiinţă a Solului (IUSS) 

   Membru a Rețelei ONG-urilor a Facilității Globale de Mediu (GEF) 

Membru al Asociaţiei Mondiale de Conservare a Solului şi Apei (WASWC) 

            Membru a Platformei Naționale a Parteneriatului Estic cu Uniunea Europeană 

         Membru a Comitetului Consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene SUERD 

        Acreditat la Convenţia Naţiunilor Unite privind Combaterea Deşertificării (UNCCD) 
   Acreditat la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) 

 

Nr. 28. 15.07.2021         15 iulie 2021 

  

AVIZ 

la proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetelor tehnice din 

cadrul Comisiei naționale privind schimbările climatice 

 

Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea si functionarea Comitetelor tehnice din cadrul Comisiei 

naționale privind schimbarile climatice (CNSC) este foarte necesar și actual pentru a impulsiona includerea 

aspectelor schimbărilor climatice în planificare, implementare, monitorizare și evaluare a măsurilor de 

reducere a emisiilor gazelor cu effect de seră și de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele 

economiei naționale. 

 

AO BIOS susține prevederile Regulamentului cu luarea în considerație a următoarelor comentarii: 

 

I. Este necesar de armonizat textul din dispozițiile generale cu competențele Comitetelor tehnice. 

Astfel, în dispoziții generale, paragraful 2 se menționează “Comitetele tehnice sunt entitati de lucru 

ale CNSC, create pentru a oferi suport Comisiei în exercitarea functiilor sale de examinare a 

propunerilor dc proiecte si programe in domeniul schimbarilor climatice pentru recomandarea 

finantarii acestora de către partenerii de dezvoltare și fondurile internationale în domeniu precum 

și monitorizarea implementării proiectelor și programelor în domeniul schimbărilor climatice la 

nivel național și sectorial”, iar competențele sunt cu mult mai vaste (Capitolul II, paraful 7): 

1) Acordă suport CNSC în procesul de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a 

Planului Național de Adaptare și Planurile Sectoriale de Adaptare;  

2) Acordă suport CNSC în examinarea propunerilor de proiecte și programe în domeniul 

schimbărilor climatice, precum și in monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor si 

programelor in domeniul schimbărilor climatice la nivel național și sectorial;  

3) Examinează și avizează proiectele de documente de politici și angajamentele naționale în 

domeniul schimbărilor climatice și Rapoartele privind implementarea acestora.  

II. În paragraful 9 considerăm că dacă se prezintă curriculum vitae, în care candidatul include 

informația privind experiența de lucru în domeniu, inclusiv responsabilitățile care le-a avut în 

cadrul diferitor proiecte, atunci copia actului care justifica activitatea sau experiența de lucru în 

unul din sectoarele pentru care candidează. nu este necesară, deoarece cei mai experimentați 

candidați au prestat servicii în multiple companii și în acest caz nu este clar se vor solicita toate, 

sau doar unele copii ale contractelor.  

 

Cu consideratiune, 

  

 

Dr. Valentin Ciubotaru 
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