
Seminarul de prezentare BUR-2. Marți, 26 martie 2019, Hotelului Radisson Blu Leogrand 

str. Mitropolit Varlaam 77, mun. Chișinău, Republica Moldova

Angajamentele Republicii Moldova în calitate de 

Parte semnatară a Convenției-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite cu privire la 

schimbarea climei (CONUSC). 

Vasile SCORPAN, managerul Oficiului Schimbarea 

climei, al Instituției Publice ”Unitatea de 

Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” 

(IP ”UIPM”), MADRM.



Scurt istoric asupra CONUSC.

1. În 1990 Asambleia generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite
a creat un Comitet Interguvernamental de Negocieri
(Intergovernmental Negotiating Committee) pentru
negocierea şi elaborarea obiectivelor unei Convenţii cadru
privind Schimbarea Climei (CONUSC).

2. la 9 mai 1992 la New York a fost aprobat textul CONUSC.

3. Semnarea Convenţii a avut loc în două etape. (i) Prima
etapă de semnare (4-14 iunie 1992) a fost deschisă pe
parcursul lucrărilor Conferinţei Naţiunilor Unite asupra
Mediului, care a avut loc la Rio de Janeiro în perioada 3-14
iunie 1992. (ii) A două etapă destinată semnării Convenţiei
a durat de la 20 iunie 1992 până la 19 iunie 1993 şi a fost
coordonată de către Cartierul General al Naţiunilor Unite.
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Articolul 2. Obiectivul final al prezentei convenţii este de 
a stabiliza, concentraţiile de gaze cu efect de seră în 
atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare 
antropică periculoasă a sistemului climatic (“sistem 
climatic” înseamnă ansamblul atmosferei, hidrosferei, 
biosferei şi geosferei şi interacţiunea lor). 

Se va conveni să se atingă acest obiectiv într-un interval 
de timp suficient pentru ca (i) ecosistemele să se poată 
adapta natural la schimbările climatice, (ii) pentru ca 
producţia alimentară să nu fie ameninţata, iar 
dezvoltarea economică să se poată desfăşura în mod 
durabil. 

OBIECTIVELE CONVENŢIA-CADRU A ORGANIZAŢŢIEI 

NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA 

CLIMEI



• La COP 3 (Kyoto, 1997) a fost adoptat Protocolul de la Kyoto, care 

reprezintă un instrument de aprofundare a angajamentelor Părţilor 

în cadrul Convenţiei, prin obligarea ţărilor industrial dezvoltate şi 

celor cu economia în tranziţie (în total 37 de ţări industrial 

dezvoltate şi UE) incluse în Anexa I a Convenţiei să reducă în 

perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2012 (prima perioadă de 

angajament a Protocolului de la Kyoto) emisiile totale de GES direct 

cu cel puţin 5%, în comparaţie cu emisiile înregistrate în anul 1990. 

• Republica Moldova ca ţară neinclusă în Anexa I a Convenţiei, RM 

nu a avut angajamente de reducere a emisiilor de GES în prima 

perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto.

• Protocolul de la Kyoto a intrat în vigoare pe 16 februarie 2005

Protocolul de la Kyoto la CONUSC



• La COP 13 (Bali, 2007) a fost adoptat Planul de acţiune de la Bali.  Ţările 

în curs de dezvoltare au convenit pentru prima dată să elaboreze şi să 

implementeze acţiuni de atenuare adecvate la nivel naţional (engl.: NAMA 

– National Appropriate Mitigation Actions), în contextul dezvoltării durabile, 

sprijinite prin intermediul transferului tehnologic, finanțării adecvate şi 

acțiunilor de consolidare a capacităţilor.

• La COP 15 (Copenhaga, 2009) a fost aprobată și a fost propusă spre 

implementare o declaraţie politică adoptată în sprijinul limitării încălzirii 

globale cu nu mai mult de 2°C comparativ cu nivelul preindustrial, în 

contextul echităţii şi dezvoltării durabile. 

• Această declarație a primit denumirea de Acordul de la Copenhaga și 

reafirmă aspectele de dezvoltare în contextul  schimbărilor climatice, 

inclusiv prin intermediul implementării Strategiilor de Dezvoltare cu Emisii 

Reduse (engl.: LEDS – Low Emissions Development Strategies).

Decizii CONUSC (I)



Republica Moldova s-a asociat Acordului de la Copenhaga în luna 

ianuarie 2010 şi a prezentat un obiectiv de reducere a emisiilor, care 

este specificat în anexa nr. II a acestui Acord. 

Ținta acțiunilor de atenuare a RM în cadrul acestui Acord o constituie 

„reducerea cu nu mai puţin de 25% faţă de anul de referinţă (1990) a 

nivelului total naţional al emisiilor de GES către anul 2020, prin punerea 

în aplicare a mecanismelor economice axate pe atenuarea schimbărilor 

climatice la nivel mondial, în conformitate cu principiile şi prevederile 

CONUSC".

Această ţintă a fost prezentată fără a indica acţiuni specifice de 

atenuare adecvate la nivel naţional, identificate şi cuantificate, și fără 

clarificări suplimentare cu privire la sprijinul necesar atingerii acesteia. 

Concomitent, se recunoaşte că pentru atingerea acestei ţinte va fi 

nevoie de un sprijin semnificativ financiar, tehnologic şi de consolidare 

a capacităţilor, care poate fi oferit prin intermediul mecanismelor 

CONUSC.

Decizii CONUSC (II)



• La COP 16 (Cancun, 2010) a fost adoptat Acordul de la Cancun, care încurajează 

ţările în curs de dezvoltare să pregătească LEDS-uri în contextul dezvoltării 

durabile şi să întreprindă NAMA. Prin Acordul de la Cancun „se conştientizează că 

stoparea schimbărilor climatice necesită o schimbare de paradigmă spre 

construirea unei societăţi cu emisii reduse de carbon, care oferă oportunităţi 

substanţiale şi asigură o creştere economică continuă şi o dezvoltare durabilă".

• A fost stabilită, de asemenea, periodicitatea de elaborare a comunicărilor naţionale 

ale ţărilor neincluse în Anexa I (Decizia 1/CP.16). În conformitate cu aceasta, ţările 

neincluse în Anexa I urmează să prezinte Secretariatului CONUSC, odată la patru 

ani Comunicările Naţionale (CN), respectiv odată la doi ani Rapoartele Bienale 

Actualizate (RBA), care să conţină rezumat sau ca o  anexă tehnică separată un 

Raport Naţional de Inventariere (RNI), componentă a inventarului, care să prezinte 

detaliat şi transparent modalitatea de parcurgere a procedurii de realizare a 

inventarului naţional al emisiilor antropice de GES rezultate din surse sau din 

reţinerea prin sechestrare a CO2, incluzând informaţii privind tendinţele emisiilor, 

categoriile-cheie, datele privind activitatea, factorii de emisie, metodele de 

estimare, asigurarea şi controlul calităţii, incertitudinile, recalculările şi 

îmbunătăţirile prevăzute, pentru fiecare categorie de sursă sau sechestrare inclusă 

în inventarul naţional.

Decizii CONUSC (III)



• La COP 17 (Durban, 2011) a fost adoptat Ghidul privind 

elaborarea şi raportarea către CONUSC a Rapoartelor Bienale 

Actualizate ale ţărilor neincluse în Anexa I (Decizia 2/CP.17 şi 

Anexa III la această decizie). 

• În conformitate cu capacităţile existente la nivel naţional şi nivelul 

de suport internaţional obţinut pentru raportare, ţările neincluse în 

Anexa I urmau să prezinte Secretariatului CONUSC către sfârşitul 

lunii decembrie 2014, primul Raport Bienal Actualizat. 

• Acesta urmează a fi elaborat cu o periodicitate de doi ani, şi 

raportat Secretariatului CONUSC ca un document de sine stătător, 

sau ca un rezumat al unor părţi din Comunicările Naţionale, în 

cazul în care anul de raportare a acestora coincide. 

Decizii CONUSC (IV)



• La COP 19 (Varşovia, 2013), Părţile au convenit să comunice 

contribuţiile naţionale determinate intenţionate (CNDI) (engl.: INDC 

– Intended National Determined Contributions) (Decizia 1/CP.19), 

care au fost incluse în noul Acord Climatic 2015 considerat şi 

aprobat la COP 21 (Paris, 2015) şi care acoperă o nouă perioadă 

de angajament (1 ianuarie 2021–31 decembrie 2030) privind 

reducerea emisiilor de GES. 

• De asemenea, la COP 19 (Decizia 21/CP.19) a fost aprobat Ghidul 

general privind procedurile domestice de măsurare, raportare şi 

verificare a acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional a ţărilor 

în curs de dezvoltare. 

• Acest Ghid oferă un fundament solid pentru noul Acord Climatic 

2015 de la Paris.

Decizii CONUSC (V)



Decizii CONUSC (VI)

La ce-a de-a 21 Conferință a Părților a fost aprobat Acordul de la Paris (Decizia 1/CP.21).  

1. Prezentul Acord, în îmbunătățirea implementării Convenției, inclusiv a 

obiectului său, are ca scop consolidarea reacției globale la amenințarea schimbărilor 

climatice, în contextul dezvoltării durabile și eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv 

prin:

(a) Menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelele 

pre-industriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1.5°C 

peste nivelele pre-industriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ 

riscurile și impacturile schimbărilor climatice;

(b) Creșterea abilitățiii de adaptare la impacturile adverse ale schimbărilor 

climatice și încurajarea rezistenței la schimbările climatice și dezvoltarea cu  emisii 

reduse de gaze cu efect de seră, într-un mod ce nu amenință producția; și

(c) Armonizarea fluxurilor financiare cu o evoluție către un nivel redus a emisiilor de 

gaze cu efect de seră și  o dezvoltare rezistentă la schimbări climatice.

2. Prezentul Acord va fi implementat pentru a reflecta echitatea și principiul 

responsabilităților și capacităților comune dar diferite, în lumina diverselor circumstanțe 

naționale.



HOTARIREA PARLAMENTULUI REPUBLICII
MOLDOVA pentru ratificarea Conventiei-cadru a
Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la schimbarea
climei nr.404-XIII din 16.03.95. Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.23 din 27.04.1995

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la
Conventia-Cadru a Organizatiei Natiunilor Unite cu
privire la schimbarea climei nr. 29-XV din 13.02.2003.
Monitorul Oficial al R.Moldova N 48 din 18.03.2003.

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA pentru ratificarea
Acordului de la Paris Nr. 78 din 04.05.2017. Publicat
: 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170 art Nr :
282

Republica Moldova ca Parte la  CONVENŢIA-CADRU A 

ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA 

SCHIMBAREA CLIMEI



STRUCTURA RAPORTULUI BIENAL ACTUALIZAT 

CERUT DE CONVENȚIE

În confrormitate cu Decizia 2/CP.17 Raportul Bienal Actualizat trebue să 

reflecte următoarele aspecte:

a) informații privind condițiile naționale și mecanismele naționale legate de 

pregătirea în permanență a acestuia;

(b) Inventarul național al emisiilor antropice provenite din surse și

eliminarea prin sechestrări a tuturor gazelor cu efect de seră (GES) care nu 

sunt controlate de Protocolul de la Montreal;

c) informații privind acțiunile de atenuare și impactul acestora;

(d) dificultăți și lacune, precum și necesitățile legate de capacitățile financiare 

și tehnice, inclusiv o descriere a sprijinului necesar și care a fost primit;

(e) informații privind nivelul de sprijin primit pentru a permite întocmirea și 

prezentarea rapoartelor bienale, conținând informații actualizate;

f) informații privind măsurarea, raportarea și verificarea datelor la nivel 

național;

(g) orice alte informații care, în opinia unei părți care nu este inclusă în anexa 

I, sunt relevante pentru atingerea obiectivului convenției și pot fi incluse în 

raportul său bienal care conține informații actualizate.



Raportarea şi diseminarea informaţiei

• Rapoartele Naţionale de Inventariere (sunt compilate 
periodic din 2005, începând cu anul 2014 periodicitatea de 
elaborare este odată la 2 ani)

• Rapoartele Bianuale Revăzute (începând cu anul 2014 
periodicitatea de elaborare este odată la 2 ani;

• Toate rapoartele menţionate mai sus sunt disponibile on-
line pe paginile web ale Secretariatului CONUSC, respectiv pe 
pagina web a Oficiului Schimbarea Climei; 
https://unfccc.int/documents/192185

• Informaţia privind emisiile naţionale de GES este 
disponibilă on-line, atât în format .pdf, cât şi .xls pe pagina web 
a Secretariatului CONUSC. 



• Cu referinţă la ţările neincluse în Anexa I, la COP 17 de la Durban 

(Decizia 2/CP.17 şi Anexa IV la aceasta) a fost aprobată înfiinţarea 

procesului de consultare internaţională şi analiză (engl.: ICA –

International Consultation and Analysis). 

• Acest proces este constituit din 2 etape: 

i. evaluarea tehnică a Rapoartelor Bienale Actualizate (RBA); 

şi 

ii. facilitarea unui schimb de opinii între Părţile semnatare ale 

CONUSC vizavi de conţinutul RBA şi rezultatele evaluării 

tehnice. 

• Procesul de consultare internaţională şi analiză are ca scop sporirea 

transparenţei şi responsabilităţii faţă de informaţia raportată de către ţările 

neincluse în Anexa I în RBA. 

• Evaluarea tehnică este iniţiată în termen de 6 luni din momentul raportării 

oficiale a RBA Secretariatului CONUSC şi este realizată de către o echipă 

de experţi tehnici (Team of Technical Experts).

Evaluarea tehnică internațională a Rapoartelor

Bienale Actualizate
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ţ ţ

E-mail de contact:

clima@clima.md

tel. 022 23 22 47 

mailto:clima@clima.md

