
 EU4Climate helps governments in the six EU Eastern Partner countries 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine 
to take action against climate change. It supports countries in implementing 
the Paris Climate Agreement and improving climate policies and legislation. 

Its ambition is to limit climate change impact on citizens lives and make 
them more resilient to it. EU4Climate is funded by the European Union and 

implemented by the United Nations Development Programme. 
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CONTEXTUL PROIECTULUI EU4CLIMATE  

Cele șase țări ale Parteneriatului Estic (PE) al Uniunii Europene (UE) - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Republica Moldova și Ucraina - se confruntă cu deficit de apă și energie și cu un spectru larg 

de catastrofe geofizice legate de climă. În condițiile unor dezastre meteorologice mai frecvente și mai 

severe, populația rurală și urbană din toată subregiunea poate să devină mai vulnerabilă, în timp ce 

costurile globale de adaptare vor crește cardinal. 

Țările din PE produc doar 1,17 la sută din emisiile de carbon din lume, însă, în medie 80% din 

aprovizionarea cu energie provine din combustibili fosili, iar economia țărilor din această regiune e 

caracterizată de niveluri ridicate de intensitate a energiei și de ineficiență energetică. Schimbarea climei 

va agrava presiunea actuală asupra resurselor naturale și ecosistemelor. 

Provocarea regiunii va fi trecerea la un model de dezvoltare cu emisii reduse de carbon, protejând, în 

același timp, oamenii de consecințe catastrofale ale schimbărilor climatice și de dezastre. Tranziția la o 

economie cu emisii reduse de carbon, eficientă din punct de vedere al resurselor, necesită o schimbare 

fundamentală în tehnologii, energie, economie, finanțe și, în final, în societate, în ansamblu. Pentru UE 

și țările PE aceasta oferă oportunități importante, în special în materie de transformare economică, locuri 

de muncă și creștere. 

În contextul descris mai sus, proiectul EU4Climate își propune să fortifice acțiunile climatice în  țările, 

care sunt integrate în PE al UE. Obiectivul este de a susține dezvoltarea și realizarea politicilor legate de 

climă, care contribuie la emisii reduse și dezvoltare rezilientă în aspect climatic, în conformitate cu 

obiectivele Acordului de la Paris privind schimbarea climei. Inițiativa se bazează pe realizări importante 

ale programelor de cooperare anterioare, cum ar fi UE ClimaEast, care a sprijinit eforturile de atenuare 

a schimbărilor climatice și de adaptare în țările PE și care s-a finalizat în 2017. Domeniul de aplicare al 

inițiativei a fost definit în cooperare cu toate țările partenere. 

În general, EU4Climate constă din următoarele componente: (i) implementarea și actualizarea CND-

urilor; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse până la jumătatea secolului 

(LEDS); (iii) introducerea sau consolidarea unor cadre robuste de monitorizare, raportare și verificare a 

emisiilor (MRV); (iv) alinierea la acquis-ul UE; (v) integrarea climei în alte sectoare, conștientizarea 

interinstituțională și ghiduri sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) investiții 

climatice; și (vii) planificarea adaptării. În cadrul Atelierului se va aborda prima componentă a 

domeniului de aplicare al proiectului EU4Climate. 

ACORDUL DE LA PARIS ȘI CONTRIBUȚIILE NAȚIONALE DETERMINATE 

Acordul de la Paris privind schimbarea climei a fost adoptat în cadrul Conferinței Părților la CONUSC 

din decembrie 2015 și a intrat oficial în vigoare la 4 noiembrie 2016. Acordul de la Paris este primul 

acord universal și obligatoriu din punct de vedere juridic privind clima, în care s-a stabilit un plan de 

ghida lumea spre evitarea schimbărilor climatice periculoase prin limitarea încălzirii globale la „mult 

sub 2°C”. De rând cu Agenda 2030 și Cadrul Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, Acordul de 

la Paris oferă o oportunitate fără precedent de a crea o abordare de dezvoltare integrată spre economii 

reziliente incluzive, cu o amprentă zero de carbon până în 2100. 

Acordul de la Paris se bazează pe rapoarte din partea a 192 de țări privind angajamentele climatice 

naționale cunoscute sub denumirea de contribuții naționale determinate intenționate (CNDI-uri), care 

devin contribuții obligatorii la nivel național (CND-uri) atunci când țară ratifică Acordul de la Paris. 

CND-urile reflectă ambiția țărilor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES), luând în 

considerație circumstanțele și capacitățile interne, iar majoritatea țărilor au inclus și obiective de 

adaptare. Intrarea în vigoare a Acordului de la Paris la numai 11 luni de la adoptarea sa oficială 

semnalează importanța acordată CND-urilor pentru abordarea schimbărilor climatice. 



 
Totuși, angajamentele actuale se situează sub obiectivul de 2°C. Oamenii de știință susțin că Părțile nu 

sunt pe cale de a-și atinge obiectivele climatice și, chiar dacă le-ar atinge, încălzirea globală s-ar putea 

ridica oricum la 3°C până în 2100. 

În conformitate cu prevederile Acordului de la Paris, se anticipă ca țările vor prezenta CND-uri 

actualizate și mai ambițioase la fiecare cinci ani. Prin urmare, se prevede că CND-urile vor deveni 

viziunea principală, prin care politicile și acțiunile naționale, subnaționale și sectoriale privind 

schimbările climatice vor fi aliniate la prioritățile naționale de dezvoltare și la Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă (ODD-uri). 

UE, PNUD și alți parteneri au sprijinit țările în pregătirea CNDI-urilor în anticiparea Acordului de la 

Paris, care a inclus sprijin tehnic și financiar direct către țări prin intermediul Programului de Consolidare 

a Capacităților cu Emisii Reduse (LECB) și a proiectului Sprijin pentru țările în curs de dezvoltare pentru 

Contribuții Naționale Determinate. PNUD a organizat, de asemenea, Dialoguri tehnice globale și 

regionale în colaborare cu CONUSC și alți parteneri de dezvoltare pentru a constitui capacități tehnice 

și a realiza schimb de experiență cu privire la formularea și implementarea CND-urilor. Mai recent, prin 

inițiativa “Climate Promise” („Promisiunea climatică”) a PNUD anunțată la Summit-ul climatic al ONU 

din 2019 se ia angajamentul de a susține 100 de țări la nivel global în îmbunătățirea CND-urilor, cu 

includerea unor ambiții sporite demonstrate. 

OBIECTIVUL ATELIERULUI  

Atelierul este organizat în cadrul asistenței oferite de proiectul EU4Climate Guvernului RM în 

formularea unei CND actualizate în conformitate cu decizia 1/CP.21 „Adoptarea Acordului de la Paris”1, 

decizia 4/CMA.1 „Ghid  adițional în legătură cu secțiunea Atenuare a deciziei 1/CP.21”, decizia 

9/CMA.1 „Ghid adițional în legătură cu comunicarea adaptării, inclusiv ca o secțiune a contribuțiilor 

naționale determinate, menționate la articolul 7, alineatele 10 și 11 din Acordul de la Paris” și decizia 

18/CMA.1 „Modalități, proceduri și ghiduri pentru cadrul de transparență pentru acțiune și suport 

menționat în articolul 13 din Acordul de la Paris” 2. 

Obiectivul atelierului este de a efectua consultări publice cu părțile interesate pertinente (sectorul public, 

comunitatea experților și societatea civilă) cu privire la versiunea de proiect actualizată a Contribuției 

Naționale Determinate (CND) a RM la Acordul de la Paris. 

Implicarea părților interesate în discuțiile asupra priorităților naționale privind combaterea schimbărilor 

climatice este crucială pentru a asigura că preocupările lor sunt luate în considerare și abordate în mod 

adecvat în CND actualizată.  

Implicarea activă în procesul de consultări a reprezentanților cu diferite domenii de expertiză și 

cunoștințe poate contribui la îmbunătățirea calității versiunii proiect a CND actualizate. 

Rezultatele principale anticipate ale atelierului consultativ sunt:  

(i) Obiectivele, țintele și prioritățile naționale de combatere a schimbărilor climatice stabilite în 

CND actualizată sunt discutate și validate de părțile interesate; 

(ii) Comentariile părților interesate vor fi considerate pentru abordare și încorporare în versiunea 

finală a proiectului CND actualizate a Republicii Moldova. 

  

 
1 Decision 1/CP.21 ‘Adopting of the Paris Agreement’ <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf>. 
2 Decisions 4/CMA.1 ‘Further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21’, 9/CMA.1 ‘Further guidance in relation to the adaptation 

communication, including, inter alia, as a component of nationally determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the Paris 

Agreement’ and 18/CMA.1 ‘Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13  of the 

Paris Agreement’ <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf>.  

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf


 
AGENDA ATELIERULUI CONSULTATIV 

Interval Sesiuni 

8.30 – 09.00 Înregistrarea participanților și cafea de bun venit 

09.00 – 09.30 

 

Cuvânt de deschidere  

• Dl. Dorin ANDROS, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

• Dl. Gintautas BARANAUSKAS, Șef Adjunct Secția Operațiuni, Delegația UE în 

Republica Moldova 

• Dna Andrea Cuzyova, Rezident Reprezentativ Adjunct, PNUD Moldova 

Moderator: Dl. Marius Taranu, Coordonator Național, Proiectul EU4Climate, PNUD 
Moldova 

09.30 – 10.00 Prezentarea proiectului EU4Climate.  

Prezentarea unui rezumat cu privire la „Promisiunea climatică” a PNUD anunțată la 

Summit-ul ONU pentru climă din 2019. 

Dl. Marius Taranu, Coordonator Național, Proiectul EU4Climate, PNUD Moldova 

10.00 – 10.30 Prezentarea unor bune practici internaționale în elaborarea și actualizarea 

Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris privind schimbarea climei. 

D-na Elisabeth KAMPEL, Consultant Internațional, Proiectul EU4Climate   

10.30 – 11.00 Pauză de cafea 

11.00 – 11.40 Prezentarea componentei atenuare a CND actualizate a Republicii Moldova la Acordul 

de la Paris privind schimbarea climei 

- Metodologia aplicată și abordarea utilizată pentru revizuirea componentei Atenuare 

a CND 

- Informație despre punctul de referință 

- Calendar de implementare 

- Domenii de aplicare și cuprindere 

- Procese de planificare 

- Ipoteze și abordări metodologice 

- Angajamente echitabile și ambițioase, având în vedere circumstanțele naționale 

- Realizarea obiectivului Convenției, cum este prevăzut în articolul 2 

- Cadrul politicilor de atenuare. 

Dl. Ion COMENDANT, Lider al Echipei Atenuare, Oficiul Schimbarea Climei, MADRM   

11.40 – 12.10 Discuții  

Obiectivele, țintele și prioritățile de atenuare a schimbărilor climatice din CND actualizată 
sunt discutate și validate de părțile interesate pertinente (sectorul public, comunitatea 

experților și societatea civilă) 

Moderator: Vasile SCORPAN, Manager al Oficiului Schimbarea Climei, MADRM 



 
Interval Sesiuni 

12:10 – 12:50 Prezentare a componentei adaptare a CND actualizate a Republicii Moldova la Acordul 

de la Paris privind schimbarea climei 

 Metodologie și abordare aplicate pentru revizuirea componentei Adaptare a CND 

 Adaptarea la schimbarea climei. Viziune strategică și obiectiv, sprijinirea 

aranjamentelor instituționale și al cadrului de politici 

 Scenariile schimbării climei, impactul, riscurile și vulnerabilitățile asociate cu 
acestea 

 Priorități naționale și sectoriale de adaptare la schimbarea climei 

 Implementarea adaptării la schimbarea climei, nevoi de susținere și acordarea de 
susținere 

 Implementarea planurilor și acțiunilor de adaptare 

 Bariere, provocări și lacune legate de planificarea și implementarea adaptării la 

schimbarea climei 

 Sistem de monitorizare și evaluare a adaptării la schimbarea climei 

D-na Ala DRUTA, Lideră a Echipei Adaptare, Oficiul Schimbarea Climei, MADRM   

12:50 – 13:20  Discuții  

Obiectivele, ținte și priorități de adaptare la schimbarea climei din CND actualizată sunt 

discutate și validate de părțile interesate pertinente (sectorul public, comunitatea experților și 
societatea civilă) 

Moderator: Vasile SCORPAN, Manager al Oficiului Schimbarea Climei, MADRM 

13:20 – 13:30 Cuvânt de încheiere și pașii următori  

Vasile SCORPAN, Manager al Oficiului Schimbarea Climei, MADRM  

Marius TARANU, Coordonator Național al Proiectului EU4Climate în Republica Moldova 

13.30 – 14.30 Prânz 

 


