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• Art. 12 - Comunicare de informaţii privind aplicarea 

1. Conform art. 4 paragraful 1, fiecare parte comunica conferinţei părţilor, 
prin intermediul secretariatului, elementele de informare de mai jos: 

a) un inventar naţional al emisiilor antropice, pe surse, si al absorbţiei, 
prin absorbanţi pentru toate gazele cu efect de seră, ne reglementate 
prin Protocolul de la Montreal, în măsura în care mijloacele îi permit 
aceasta, utilizând metode comparabile asupra cărora conferinţa părţilor 
cade de acord şi a căror utilizare o va încuraja; 

b) o descriere generală a masurilor pe care aceasta le ia sau 
intenţionează să le ia pentru a aplica convenţia; 

c) orice altă informaţie pe care partea o considera utilă pentru a atinge 
obiectivul convenţiei şi potrivită pentru a exprima în comunicarea sa, în 
măsura posibilului, date utile determinării tendinţelor emisiilor antropice 
in lume. 

MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  CONUSC



Art. 4 (p. 1) şi Art. 12 (p. 1 şi 4) ale CONUSC prevăd din
partea Părţilor semnatare ale Convenţiei angajamente de
inventariere şi reducere a emisiilor de GES, inclusiv prin:

– elaborarea, actualizarea periodică şi publicarea inventarelor
naţionale ale emisiilor antropice de GES;

– elaborarea şi realizarea de programe naţionale, care conţin
măsuri de atenuare a schimbărilor climatice prin diminuarea
emisiilor de GES;

– încurajarea şi susţinerea transferului de tehnologii,
practicilor şi procedeelor ce permit controlul, reducerea sau
prevenirea emisiilor antropice de GES;

– încurajarea gospodăririi durabile, conservarea şi
consolidarea captatorilor gazelor cu efect de seră, în
special a pădurilor.

MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  CONUSC
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Decizia 17/СР.8

STRUCTURA  COMUNICĂRII  NAŢIONALE  (I)

1. ÎNTRODUCERE.

A. Scopul.

B. Spectrul problemelor.

2. CIRCUMSTANŢE  NAŢIONALE.

3. INVENTARUL  NAŢIONAL  AL  GAZELOR  CU  EFECT  DE  SERĂ.

A. Metodologia.

B. Raport despre inventar.

4. MĂSURILE  APROBATE SAU  PLANIFICATE  ÎN  SUPORTUL 
IMPLEMENTĂRII  CONVENŢIEI. 

A. Măsuri adecvate de adaptare la noile condiţii de mediu.

B. Măsuri de atenuare a impactului schimbărilor climatice. 

MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  

CONUSC. Comunicarea Națională (I). 
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STRUCTURA  COMUNICĂRII  NAŢIONALE  (II)

5. ALTĂ  INFORMAŢIE  CE  SE  REFERĂ  LA  ÎNDEPLINIREA  
OBIECTIVELOR  CONVENŢIEI.

A. Transferul de tehnologii.

B.  Cercetări şi observaţii sistematice.

C.  Instruirea, pregătirea cadrelor şi informarea publicului.

D.  Fortificarea capacităţilor.

E.  Reţele şi baze de date. 

6. LIPSURI  ŞI  BARIERE. NECESITĂŢI FINANCIARE  ŞI  TEHNICE  
DE  FORTIFICARE  A  CAPACITĂŢII. 

7. PREZENTAREA. 

MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  

CONUSC. Comunicarea Națională (II). 



MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  CONUSC. 

Comunicarea Națională și Raportul Bianual Reactualizat 



MODALITĂȚI  DE  RAPORTARE  CĂTRE  CONUSC. 

Raportul Bianual Reactualizat 

• Prin decizia 2 / CP.17, Părțile au adoptat adoptă liniile directoare pentru 

pregătirea Raportului Bianual Reactualizat (BUR) pentru Părțile care nu sunt 

incluse în anexa I la convenție.

Aranjamente instituționale cuprind aspectele de procedură, legal și cadru 

instituțional necesar pentru a finaliza raportările naționale, inclusiv Raportul 

Buanual Reactualizat și Comunicările Naționale .

• Aranjamentele instituționale pot ajuta părțile:

- Să îndeplinească cerințele de raportare;

- Consolidarea în continuare a capacităților naționale și să asigure durabilitatea 

raportării;

- Să informeze responsabilii politici naționali și internaționali la diferite niveluri.

• Având în vedere caracterul interdisciplinar al schimbărilor climatice, 

pregătirea RBR și Comunicărilor Naționale poate consolida procesul general de 

elaborare a politicilor climatice naționale schimbările prin:

- Consolidarea coordonării;

- Sensibilizarea între diferite (de exemplu sindicate), publice și private (de 

exemplu, comisii interministeriale) instituții;
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Comunicarea Națională și Raportul Bianual Reactualizat 

Este esențial ca, în funcție de circumstanțele sale naționale și capacități

o țară stabilește aranjamente instituționale durabile pentru a permite 

dezvoltarea regulată a RBR în mod continuu.

• Aranjamentele instituționale durabile ar trebui să cuprindă următoarele 

etape principale:

- Planificare:
• Numește echipe, să identifice organizațiile care contribuie;

• Stabilirea unor mecanisme de coordonare, de acord cu un proces de 

aprobare;

• Se determină alocarea de finanțare.

- Mod de preparare:
• Țineți primele reuniuni de coordonare, să consulte părțile interesate și 

să stabilească de comun acord un calendar precum și etapele de 

perfectare;

• Supraveghea calendarului și etapelor;

• Colectarea și validarea datelor relevante.



Mulţumesc pentru atenţie
Pentru contact:

E-mail: clima@clima.md şi/sau
v.scorpan@yahoo.com

tel/fax:(+373 22) 23 22 47

URMĂTORII    PUTEM   FI    NOI !  


