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Perspectivele internaţionale 

De ce ne punem scopul de a reduce emisiile GES? 
 
 Fără un angajament global, nu va fi posibilă atingerea ţintei de 

evitare a creşterii de temperatură  cu 2oC 
 Planul de acţiuni de la Bali (2007):  Părţile au convenit să pună 

anumite scopuri şi ţinte clare ţărilor dezvoltate şi NAMAs 
pentru ţările în dezvoltare  
→ S-a ajuns la un acord de a crea un registru special pentru 
NAMAs şi o raportare bienală a acestora 
 

 Green Climate Fund: Ţările vor elabora programe şi planuri de 
finanţare bazate pe strategiile naţionale de dezvoltare şi cele 
de schimbare climatică. (incl.: LEDS, NAMAs şi NAPs) 



Perspectiva naţională 

Pentru ţări în dezvoltare precum Republica Moldova, acţiunile de 
atenuare trebuie privite în contextul dezvoltării sociale şi 
economice inclusiv strategia de eradicare a sărăciei. 
 

De ce totuşi tindem să reducem emisiile GES? 
 
 Reduceri de costuri: Fiecare $1 adiţional investit într-un echipament electric 

mai eficient, receptoarele şi clădirile evită un consum de peste $2 din consumul 
de electricitate (IEA, 2006) 
 Securitatea: Atenuarea schimbărilor climatice pot duce la o mai mare 
securitate energetică şi la o elasticitate sporită faţă de creşterile bruşte ale 
preţului la energie 
 Sectorul privat: Va fi atras de noile tehnologii şi de oportunităţile de investire 
 Starea generală de sănătate: Se va îmbunătăţi  (mai puţini poluanţi 
aeropurtaţi) 
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Informaţii despre proiect 

Republica Moldova este una din cel
în programul  

-o 
 

PNUD Moldova 

mediului al Republicii Moldova 

 

Bugetul total al proiectului: USD 642,000  

USD 23,000 

Perioada de implementare: 30 luni,  

Aprilie 2014  Septembrie 2016  



Partenerii de proiect şi aranjamente 
de implementare 

 Oficiul de  al PNUD  Global Support Unit  vor fi 
responsabile de ghidarea   conducerea  în timpul 

 proiectului. 

 

 Oficiul Schimbarea Climei va  în calitate de parte 
, în numele Ministerului Mediului. 

 

 Proiectul va fi implementat în cadrul mecanismului  de 
implementare (MNI)  gestionat în conformitate cu 

 Approach to Cash  (HACT).  

 



Scopul proiectului şi rezultatele principale… 

Domeniul de aplicare a proiectului este de a spori capacitățile instituționale de a 
oferi mecanisme adecvate de sprijin și coordonare atunci când gestionarea 
riscurilor climatice, pentru a consolida cunoștințele tehnice, în scopul de a 
înțelege mai bine și de a face uz de informații climatice, și creșterea a accesului la 
date relevante și la date pentru planificare și procesul de luare a deciziilor. 

Obiectivele stabilite ale proiectului: 
I. Sistemul național de consolidat pentru pregătirea inventarelor de emisii de 

GES stabilite la nivel național  
II. Formularea NAMAs în contextul priorităţilor naţionale de dezvoltare şi 

suportul implementării strategiilor LEDS  
III. Crearea sistemelor MRV pentru a susţine implementarea şi evaluarea 

NAMAs şi LEDS 
Realizate prin:  
 Sistemul naţional de inventariere a emisiilor GES 
 Strategiile de dezvoltare cu emisii reduse (LEDS) 
 Acţiunile de atenuare la nivel naţional (NAMAs) 
 Sistemul de măsurare, raportare şi verificare (MRV)  
 Acţiuni de atenuare în industrie. 



Componenta 1: NIS 

Sistemul național de consolidat pentru pregătirea inventarelor de 
emisii de GES stabilite la nivel național  

Componenta aceasta va facilita stabilirea unui sistem care va asigura 
durabilitatea şi continuitatea inventarierii GES.  

Rezultatele majore aşteptate: 

 Un act juridic pentru înfiinţarea sistemului naţional de 
inventariere  

 Un manual de proceduri în domeniul dezvoltăroo inventarierii  

 Plan de asigurare a calităţii/control al calităţii 

 Revizuirea rapoartelor  NIR (Capitolele energie şi cele legate de 
utilizarea terenurilor şi împăduririi LULUCF) 

 Traininguri tematice pe Energie şi LULUCF 

 Arhivarea şi sistemul de management al datelor 

 

 

 

 



Componenta 2: NAMAs 

Formularea NAMAs în contextul priorităţilor naţionale de dezvoltare şi 
suportul implementării strategiilor LEDS   
Scopul componentei este de a sprijini Republica Moldova pentru a elabora, 
implementa și evalua NAMA, în conformitate cu prioritățile stabilite în 
conformitate cu LEDS. 
Rezultatele principale: 

 Fișe informative scurte NAMAs bazate pe NCs și studiile TNA 
 Analiza scenariului de emisii al acțiunilor de atenuare selectate  
 Analiza cost-beneficiu al scenariilor de atenuare alese 
 Analiza impactului asupra dezvoltării durabile a acțiunilor de atenuare 

selectate  
 Pregătirea unei propuneri detaliate NAMA  
 Identificarea surselor potenţiale de finanţare pentru  

implementarea NAMA 
 Toate cele de mai sus susținute de consolidare a capacităților                      

(ateliere de lucru, creșterea gradului de conștientizare, 
 pe formarea de locuri de muncă, etc.)  



Componenta 3: Sistemul MRV 

Crearea sistemelor MRV pentru a susţine 
implementarea şi evaluarea NAMAs şi LEDS   

Scopul componentei este de a sprijini capacitatea tehnică 
și instituțională pentru crearea unui sistem MRV pentru 
NAMA și LEDS propuse. 

Rezultatele de bază: 

 Sisteme de raportare pentru NAMAs selectate 
(instituţii, proceduri) create/stabilite 

 Verificarea datelor raportate ((instituţii, proceduri) 

 Toate cele menţionate mai sus sprijinite de o 
consolidare a ateliere de lucru, creșterea gradului de 
conștientizare, pe formarea de locuri de muncă, etc.)  



Beneficiarii proiectului 

acestuia: 

 Guvernul RM pentru  



 



indicatorilor ODM; 



specifice de GES; 

 ; 

 etc. 



Structura organizatorică a proiectului 

Senior Project 

Manager 

(CCO) 

Project Board 

Senior Beneficiaries 

(incl. MoEcon, MoFin, MoAFI, 

MoT, National Bureau of 
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Executive 
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UNDP CO 

Project Assurance 

(UNDP) 

Structura proiectului 

TEAM WG 1 

GHG Inventories 

Team Leader 

International/National  

Experts 

 

TEAM WG 3 

MRV System 

Team Leader 

International/National  

Experts 

 

TEAM WG 2 

NAMAs development 

Team Leader 

International/National Experts 

 

Project Support 

- Senior Team Leader / Coordinator 

(Project Manager) 

- Accountant/Finance Ass. 

- Admin Assistant 

Consiliul Consultativ Tehnic  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 

Agenția de Eficiență Energetică, Institutul de 

Energetică al AȘM, Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecție a Solului "Nicolae Dimo", 

Cercetări și Amenajări Silvice Institute, 

Universitatea Tehnică din Moldova, Camera de 

Comerț și Industrie (sectorul privat ), ONG-uri, 

reprezentanți ai proiectelor de asistență tehnică 

legate de proiect 



 

 
 

 

Date de contact: 

Sergiu UNGUREANU  

Manager, LECB Project  

Climate Change Office 

Tel/Fax. 022232247  

mitigation@clima.md   

mailto:mitigation@clima.md

