
Anexa nr.1
la Hotirirea Guvernului nr.9l2
din 25 iulie 2016

REGULAMtr,NTUL
Consiliului Nafional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabill

I. DISPOZITII GtrNERALE

l. Regulamentul consiliului Nalional de coordonare pentru Dezvoltare
Durabild (in continuare - Regulament) stabilegte , modul de organizare gi
funcfionare a consiliului Nalional de coordonare pentru Dezvoltare Durabild (in
continuare - Consiliu).

2. Consiliul este creat la inifiativa Guvemului Republicii Moldova in
calitate de organ consultativ in domeniul dezvoltdrii durabile, fErd statut de
persoand juridicd, este prezidat de prim-ministru, fiind constituit din membri ai
Guvernului, reprezentanfi ai Cancelariei de Stat, ai mediului academic Ei ai
sectorului asociativ.

3. Consiliul are drept scop coordonarea gi monitorizarea procesului de
adaptare gi integrare a Obiectivelor de dezvoltare durabil5 din Agenda de
Dezvoltare Durabili 2030 in politicile nalionale gi sectoriale de dezvoltare, prin
intermediul grupurilor sectoriale din cadrul ministerelor de resort.

4. Consiliul igi desfEqoard activitatea in conformitate cu prevederile
Constitu{iei Republicii Moldova gi legilor Republicii Moldova, decretelor
Pregedintelui Republicii Moldova, hotdririlor Parlamentului, hotdririlor,
ordonanfelor qi dispozipiilol Guvemului, altor acte normative, tratatelor
intemalionale la care Republica Moldova este parte, precum qi ale prezentului
Regulament.

II. ATRIBUTIILI $I DREPTURILE CONSILIULUI

5. Consiliul exercitd urm6toarele atribufii;
l) asigurd procesul de localizare a Obiectivelor de dezvoltare durabild

incluse in Agenda de Dezvoltare Durabild 2030;
2) asigurd coordonarea gi monitorizarea procesului de adaptare gi

implementare la nivel nalional a fintelor Obiectivelor de dezvoltare durabild;
3) coordoneaz[ procesul de evaluare a eficienfei, eficacitd{ii qi irnpactul

localizdrii Obiectivelor de dezvoltare durabild in documentele nationale de
politici;
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Consiliului;
3) s6 inainteze, conform atribuliilor, propuneri de perfectionare a actelor

ii revin, decizii pentru autoritdlile
autoritetile administr-afiei publice

informind in scris Consiliul despre

rezultatele examindrii.
T.FiecaremenrbrualConsiliuluipoates6includdochestiunepeordinea

de zi a gedinfei ordinare sau extraordinare' prin informatea in prealabil a

Secretariatului Consiliului.

III. ORGANIZAREA ACTIVITATII CONSILIULUI

8'insubordineaConsiliuluiacliveazlgrupurilesectorialecreateincadrul
fi ecdrei autoritd{i publice vizate'

g'$edinleledelucrualeConsiliuluiseconvoaciinmdsuranecesitdlilor'
dar cel pulin o datd Ia Ease luni'

de subdiviziunea
I Ll. Lucrarlle

responsabild de coo ancelariei de Stat'

din cadrul cdreiava
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dezvoitare in veclerea sporirii nivelului de

^^ner 1or de dezvoltare durabil[ din Agenda de

il tuturor actorilor din societate gi realizdrii

acestor obiective in Republica Moldova;

5) aprobd comPonenla grup

autoritelilor publice care participd

concepliilor qi strategiiior sectoriale

sectoriale aprobate la nivel guvernamen

asumate la nivel nalional qi intemalion

dezvoltale durabilS.

6. Pentru alingerea obiectivelor 9i indeplinirea atribu{iilor sale de bazE

stabilite in prezentul Regulament, Consiliul are. urmdtoarele drepturi:

1) s[ atragd in-uciivitotea sa experli pentru acordarea asisten{ei' in

confonnitate cu atribuliile ce ii revin;

2)sSsoliciteautoritdliloraclministralieipublicecentraleqilocale,precum
gi altorinstitulii, confonn competenfelor, informa{ia necesarb pentru activitatea

norrnatlve;
4) sd adopte, potrivit atribu{iilor ce

reDrezentate in Consiliu, decizii pe care

centrale qi locale urmeazd sb le exautineze,



Anexa nr,2
a Hotdrirea Guvernului nr'912

din 25 iulie 2016

COMPONENTANOMINALA
a Consiliului Na{ional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabili

Filip Pavel - Prim-ministru al Republicii Moldova, preqedinte

al Consiliului
Calmic Octavian - viceprim-ministru, ministru al economiei,

vicepreqedinte al Consiliului
Membrii Consiliului:

Galbur Andrei - viceprim-ministru, ministru al afacerilor exteme

gi integr6rii europene

B6lan Gheorghe - viceprim-ministru
Armaqu Octavian - ministru al finanlelor
Cebotari Vladimir - ministru al justiliei

Grama Eduard - ministru al agriculturii gi industriei alimentare

Grigorag Stela - ministru al muncii, protec{iei sociale 9i familiei

Glavan Ruxanda - ministru al sdnltlfii
Fusu Corina - ministru al educaliei

Munteanu Valeriu - ministru al mediului
Bitca Vasile - ministru al dezvoltarii regionale 9i construcliilor

Chirinciuc Iurie - ministru al transporturilor qi infrastructurii
drumurilor

Botnari Vasile - ministru al,tehnologiei informa{iei 9i
comunlca[rlor

Jizdan Alexandru - ministru al afacerilor inteme

$alaru Anatolie - ministru al apSrlrii
Babuc Monica - ministru al culturii
Zubcu Victor - ministru al tineretului 9i sporfului

Duca Gheorghe - pregedinte al Academiei de $tiinle a Moldovei

Vlah Irina - guvemator (Ba;can) al UTA Gdgduzia (Gagauz-

Yeri)

Copaci Tudor - secretar general al Guvemului i

Palii Lilia - consilier principal de stat al Prim-ministrului

Cioclea Sergiu - guvernator al Bdncii Na{ionale a Moldovei

Valcov Vitalie - director general al Biroului Nafional de

Statisticd \

Turea Valeriu - 9ef al Biroului pentru rela{ii cu diaspora,

Cancelaria de Stat ;

Belostecinic Grigore - rector al Academiei de Studii Economice din I
Moldova
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Badan Tatiana - pregedinte al Congresului Autoritaflor Locale
din Moldova

Budza Oleg - preqedinte al Confederafiei Nationale a

Sindicatelor din Moldova
Cerescu Leonid - pregedinte al Confedera[iei Nalionale a

Patronatului din Republica Moldova
Glirgcenco Oxana - gef adjunct interimaril Direcfiei generale

coordonarea politicilor, asistenfei externe 9i
reforma administraliei publice centrale a

Cancelariei de Stat. secretar al Consiliului
Observatori:

Kremer Alex - director al Bdncii Mondiale in Moldova

Gercheva Dafina - coordonator rezident al ONU in Republica
Moldova

Fonari Antonila - preqedinte al Consiliului Nafional al ONG-urilor
din Moldova ) rcprezerLtarfi al Subregiunii Marea

Neagrd gi Balcani ln Parteneriatul OSC pentru

Efi cacitatea Dezvolt6rii
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