TERMENI DE REFERINŢĂ
Denumirea postului:
Locaţia:
Proiect:

Consultant naţional în domeniul finanţelor şi economiei de mediu
Chisinau, Moldova
“Planificarea naţională în domeniul biodiversităţii pentru a susţine
implementarea Planului Strategic al CDB 2011-2020 în Republica
Moldova”
Duration of Employment: Iunie 2012 – Decembrie 2013

I. Background
Republica Moldova este parte la Convenţia privind Diversitatea Biologică (CDB) din octombrie 1995
şi a elaborat în 2001 Strategia naţională şi planul de acţiune de conservare a diversităţii biologice
(SNPAB). În perioada 2001 – 2011 au fost elaborate şi raportate către Secretariatul CBD 4 rapoarte
naţionale de implementare a SNPAB. Totodată, la momentul actual SNPAB pentru Moldova este
depăşită. Această versiune a SNPAB nu include un şir de elemente din Scopurile Aichi ale Planului
Strategic CDB şi noile îndrumări ale Conferinţei părţilor. Noul Plan Strategic al CDB, adoptat de
Conferinţa Părţilor (CP-10) din 2010 la Nagoya, abordează în mod clar necesitatea de a actualiza
SNPAB-urile, enunţând în Scopul 17 următoarele: către 2015, fiecare Parte va elabora, adopta un
instrument de politici şi va începe implementarea unei strategii eficiente, participative şi actualizate cu
privire la biodiversitate şi a planului de acţiuni. Proiectul abordează necesităţile ţării de a continua
realizarea obligaţiilor sale asumate în cadrul CDB. Acesta îşi propune drept scop să integreze
obligaţiile Moldovei asumate sub egida CDB în cadrul de planificare sectorială şi dezvoltare naţională
prin intermediul unui proces reînnoit şi participativ de planificare şi strategizare în domeniul
biodiversităţii. Acesta va mai asigura ca valoarea bunurilor şi serviciilor ecosistemelor, cât şi
provocările şi oportunităţile pentru adaptarea şi rezistenţa bazate pe ecosistem să fie luate în
consideraţie în cadrul procesului. Proiectul îşi va atinge obiectivul prin implementarea a trei
componente: (1) Realizarea unui exerciţiu participativ de inventariere cu privire la planificarea
biodiversităţii şi elaborarea ţintelor naţionale în domeniul biodiversităţii drept răspuns la Ţintele
Globale Aichi; (2) Elaborarea SNPAB care să integreze pe deplin noile aspecte ale Planului Strategic
CDB, cum ar fi intercalarea şi fixarea implementării planului în cadrul naţional de dezvoltare, evaluând
serviciile ecosistemelor şi promovând adaptarea şi rezistenţa bazate pe ecosistem; (3) Crearea şi
fortificarea cadrului naţional pentru mobilizarea resurselor, mecanismelor de raportare şi schimb cu
privire la convenţie.
II.

Scopul angajării:

Consultantul va fi responsabil de acordarea serviciilor de asistenta Consultantului internaţional în domeniul

finanţelor şi economiei de mediu în îndeplinirea următoarelor sarcini:
Sarcinile cheie şi responsabilităţile sunt:
 De a acorda asistenţă în identificarea şi evaluarea întregului şir de valori ale serviciilor ecosistemice
cheie din Moldova în baza studiilor locale, naţionale, regionale şi globale existente cu privire la
valoarea ecosistemelor şi a biodiversităţii, inclusiv: valorificarea ariilor protejate, orice alte studii














naţionale cu privire la serviciilor ecosistemice care au fost realizate (de ex. apă, carbon), precum şi
hărţile şi acoperirile globale şi regionale existente ale serviciilor ecosistemice cheie
De a acorda asistenţă pentru identificarea implicaţiilor acestor servicii pentru diferite grupuri de
actori din ţară, inclusiv cei care beneficiază şi plătesc pentru întreţinerea acestor servicii
ecosistemice, precum şi cei care degradează ecosistemele prin intermediul utilizării nedurabile.
De a acorda asistenţă în estimarea şi demonstrarea valorii serviciilor ecosistemice cheie (utilizând
metode potrivite pentru fiecare serviciu), inclusiv valoarea serviciului ecosistemic în contribuirea la
rezistenţa, adaptarea şi atenuarea schimbărilor climaterice; reducerea sărăciei şi susţinerii
mijloacelor de trai.
Când este potrivit, de a acorda asistenţă în identificarea mijloacelor potenţiale de capturare a valorii
serviciilor ţintă ale ecosistemelor, inclusiv prin intermediul politicilor, cum ar fi plata pentru
serviciile ecosistemice şi alte stimulente pozitive.
De a acorda asistenţă în identificarea necesităţilor şi oportunităţilor prioritare de investiţii în
domeniul biodiversităţii în baza SNPAB
De a acorda asistenţă în analiza surselor interne de finanţare a acţiunilor din SNPAB inclusiv i)
ciclul bugetului naţional şi alocaţiile pentru administraţiile publice (ministere), ii) bugetul APLurilor, iii) fonduri naţionale pentru susţinerea dezvoltării şiiv) instrumente fiscale şi economice.
De a acorda asistenţă în analiza surselor externe de finanţare pentru acţiunile din SNPAB inclusiv i)
surse bilaterale, ii) surse multilaterale, iii) bănci regionale de dezvoltare, iv) fundaţii internaţionale
şi organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri).
De a acorda asistenţă în analiza surselor inovatoare de finanţare pentru acţiunile din SNPAB, mai
cu seamă măsurile fiscale ce ţin de: i) dezvoltarea turismului şi infrastructurii (pentru a încuraja
integrarea biodiversităţii în operaţiunile lor), ii) împrumuturi bancare pentru proiecte investiţionale.
De a acorda asistenţă în elaborarea Planul de Acţiuni Integrat de Finanţare a SNPAB rezumând
activităţi concrete necesare pentru a mobiliza finanţare pentru biodiversitate pentru perioada de 10
ani de implementare a SNPAB.

III.

IV.

Experienţă şi abilităţi
• Studii de superioare sau studii mai avansate în finanţe sau economiei axate pe
managementul şi conservarea resurselor naturale, cu preferinţă legate de biodiversitate.
• Minimum 5 ani experienţă în domeniul finanţelor şi economiei axate pe managementul şi
conservarea resurselor naturale, cu preferinţă legate de biodiversitate.
• Cunoaşterea domeniului de conservare şi management a biodiversităţii şi resurselor natural.
• Minimum 5 ani de experienţă în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale cu privire la
resursele naturale, în special în domeniul conservării biodiversităţii.
• Experienţa anterioară de lucru în cadrul proiectelor implementate de Agenţiile de
implementare ale ONU sau alte structuri internaţionale, inclusiv în cadrul proiectelor GEF
va constitui un mare avantaj.
• Abilităţi excelente de analiză, elaborare de rapoarte.
• Abilităţi excelente de comunicare, lucru în grup. Abilităţi de lucru la PC şi de folosire a
internetului.
• Comunicare fluentă în Română, Rusă, Engleză.

Livrabile
Consultantul va acorda asistenţă expertului internaţional la elaborarea şi prezentarea
următoarelor livrabile:

•
•
•
•
•

Studiul privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Moldova pînă la 30 Iunie 2013.
Studiul pentru integrarea biodiversităţii în planurile sectoriale din Moldova pînă la 30 Iunie
2013.
Programul naţional şi cadrul de implementare a SNPAB pînă la 30 Octombrie 2013.
A doua Strategie Naţională şi Plan de Acţiuni în domeniul Conservării Biodiversităţii în
Moldova pentru perioada 2011- 2020 pînă la 31 August 2013.
Mecanismul de schimb de informaţii (CHM), actualizat şi aplicabil pentru Moldova, şi
armonizat cu reţeaua globală CHM a CBD.

Notă: Planul de lucru detaliat şi termenele exacte de prezentare a rapoartelor tematice vor fi
stabilite de comun accord cu Consultantului internaţional şef pentru elaborarea SNBPA şi
Consultantul internaţional în domeniul finanţelor şi economiei de mediu la începutul derulării
activităţii în cadrul proiectului.
V. Aranjamente organizationale
Numarul de zile lucratoare pe durata contractului va constitui: 35 săptămîni (20 săptămîni în 2012 şi 15
săptămîni în 2013).
Consultantul va activa în cadrul Oficiului Biodiversitate de pe lîngă Ministerul Mediului, şi va raporta
managerului proiectului, în baza unui succint raport narativ, despre lucrul efectuat.
VI. Aranjamente financiare
Plata pentru serviciile prestate se va efectua după aprobarea raportului de către managerul proiectului.
Plata se va efectua în lei moldoveneşti conform ratei operaţionale ONU la ziua plăţii.
VII. Conditiile de prezentare a documentelelor
Toţi candidaţii interesaţi sunt rugaţi să prezinte documente solicitate către Oficiul Biodiversitate (pe
adresa electronică: bsapm@dnt.md; sau pe support de hîrtie la adresa: Chişinău, str. Mitropolit
Dosoftei 156a of. 303).
Documente solicitate:
• Scrisoare de intenţie cu indicarea postului de angajare.
• CV (în română sau engleză)
• Oferta financiara (în dolari SUA pentru fiecare zi lucrătoare, inclusiv suma totală)
Termen de prezentare a ofertelor: 15 iunie 2012

