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Poziţia RM în cadrul CONUSC 

• RM a aderat la CONUSC la 12 iunie 1992, Convenţia fiind 

ratificată de Parlament RM pe 16 martie 1995.  

• Protocolul de la Kyoto a fost ratificat de către RM pe 13.02.2003. 

În calitatea sa de ţară din non-Anexa I, RM nu are angajamente de 

reducere a emisiilor de GES. 

• RM s-a asociat Acordului de la Copenhaga pe 29.01.2010, cu o 

ţintă ambiţioasă de reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 

(GES), care specifică: “către anul 2020, urmează a fi atinsă o 

reducere a emisiilor naţionale totale de GES, cu numai puţin de 

25% comparativ cu nivelul anului de bază (1990), prin 

implementarea unor mecanisme economice globale axate pe 

atenuarea schimbărilor climatice, în conformitate cu principiile şi 

prevederile CONUSC”. 

• 4 mai 2017 Republica Moldova a aderat la Acordul de la Paris la 

CONUSC(Legea nr. 78) 

 



Scopul final al CONUSC 

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 ecosistemele să se poată adapta 
natural la schimbările climatice, pentru ca producţia 
alimentară să nu fie ameninţata, iar dezvoltarea economică 
să se poată desfăşura în mod durabil.  



Scopul final al Acordului de la Paris 

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:  
- 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; 

  
- Creșterea abilitățiii de adaptare la impacturile adverse ale schimbărilor 

climatice și încurajarea rezistenței la schimbările climatice și dezvoltarea cu  

emisii scăzut de gaze cu efect de seră, într-un mod ce nu amenință producția;  

  
- Armonizarea fluxurilor financiare cu o evoluție către un nivel scăzut de 

emisii de gaze cu efect de seră și  o dezvoltare rezistentă la schimbări 

climatice. 
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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 



Angajamentele de raportare a RM în cadrul 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. 

Raportarea acestor activități se înfăptuiește prin 
intermediul Comunicărilor Naționale, Rapoartelor 
Naționale de inventariere și Contribuției Naționale 
Determinate.  



Republica Moldova în cadrul CONUSC – scurtă 

incursiune istorică privind raportarea.  

1. Prima Comunicare Naţională a RM către CONUSC a 
fost prezentată la COP 6 (Haga, Olanda) pe 13 
noiembrie 2000.  

2. Comunicarea Naţională Doi şi Raportul Naţional de 
Inventariere pentru perioada 1990-2005 au fost 
prezentate oficial către Secretariatul CONUSC pe 27 
ianuarie 2010.  

3. Comunicarea Naţională Trei a fost expediată oficial 
Secretariatului CONUSC pe 20 ianuarie 2014.  

4. Comunicarea Națională patru a fost acceptată de către 
Secretariatul CONUSC la 9 februarie 2018. 

 

 

 

 

 



Comunicările naționale a R.M.  



Comunicările naționale a R.M.  



COMUNICAREA NAȚIONALĂ PATRU A R.M.  

Comunicarea națională patru a R.M. a fost 

elaborată în cadrul Proiectului: UNEP/GEF 

„Republica Moldova: ”Activități privind pregătirea 

celei de a patra comunicări naționale și primului 

raport bienal actualizat către Convenția-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite cu privire la 

schimbarea climei”, implementat de către 

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului prin intermediul Ofciului ”Schimbarea 

climei”. Perioada de implementare 2014-2017.  
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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).  



 

            Mulţumesc pentru atenţie  ! 

E-mail: clima@clima.md 

mailto:clima@mediu.gov.md
mailto:clima@mediu.gov.md
mailto:clima@mediu.gov.md
mailto:clima@mediu.gov.md


URMĂTORII    PUTEM   FI    NOI !   


