РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

REPUBLICA MOLDOVA
Oraşul Ocniţa
PRIMĂRIA

Город Окница
ПРИМЭРИЯ
DISPOZIŢIE

15 decembrie 2021

nr. 101

Cu privire la instituirea grupului de lucru
responsabil de procesul de elaborare a
planurilor de adaptare la schimbările climatice
În scopul elaborării Planului de Adaptare la Schimbările Climatice a localității , conform art.
29 (2) și 32 (1 ) din Legea Republicii Moldova privind administrația publică locală, nr. 436XVI din 28.12.2006, întru implementarea proiectului ”Procesul național de planificare a
adaptării la Schimbările Climatice în Republica Moldova (PNA-2)” de către PNUD Moldova.
DISPUN:
1.Se instituie grupul de lucru responsabil de procesul de elaborare a planurilor de adaptare la
schimbările climatice, cu specialiști din domeniile de intervenție: transport, resurse energetice,
forestier, agricultură, resurse de apă și sănătate. (Lista nominală se anexează):
2. În activitatea sa grupul de lucru va realiza următoarele competențe :
2.1. Stabilire relațiilor de colaborare cu principalii actori comunitari.
2.2. Colectarea informației pentru elaborarea profilului comunității.
2.3. Participarea în cadrul atelierelor de planificare
2.4. Elaborarea măsurilor și fișelor de proiecte pentru principalele acțiuni din Planul de
Acțiuni
2.5. Organizarea procesului de consultare publică a proiectului planului de adaptare la
schimbările climatice
2.6. Evaluarea și monitorizarea procesului de implementare a planului de adaptare la
schimbările climatice.
3. Se desemnează, Marcel Gîrtopan , viceprimar al or. Ocnița în calitate de coordonator de
planificare, care va colabora cu facilitatorii Business Consulting Institute, privind planificarea,
organizarea și desfășurarea diverselor reuniuni și ateliere de lucru.
4. Dna Axenia Plăcintă , secretar al consiliului va aduce la cunoștința publicului prezenta
dispoziție și va asigura publicarea ei în Registrul de stat al actelor locale .
5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

Primarul or. Ocnița

Victor ARTAMANIUC

Anexă la dispoziția primarului nr. 101 din 15.12.2021

Lista grupului de lucru responsabil de procesul de elaborare a Planului de Adaptare la
Schimbările Climatice
Nr.
Nume, Prenume
d/o
Victor Artamaniuc
1.

Funcția, calitatea
deținută
primar

Anul
nașterii
1961

2.

Marcel Gîrtopan

viceprimar

1984

3.

Dina Scutelnic

contabil-șef

1990

4.

Eujeniu Cușnir

1967

5.

Galina Postovan

consilier local, agent
economic
persoană fizică

6.
7.

Mariana Kostenko
Alina Gîrtopan

persoană fizică
specialist, atragerea
investițiilor

1975
1995

1971

Date de contact
(e-mail, nr de telefon)
067207797
primaria.ocnita@mail.ru
067508667
marcel-energo@mail.ru
067115050
scutelnic.dina@mail.ru
069237448
z-grup@mail.ru
067114920
postovan.galina@mail.ru
067114925
069260424

