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Raportarea către CONUSC 

• “Ghidul pentru elaborarea comunicărilor naţionale 
ale ţărilor neincluse în Anexa I” a fost aprobat prin 
Decizia 17/CP.8 la New Delhi în anul 2002.  

• Prin Decizia 1/CP.16 la Cancun în anul 2010 a fost 
stabilită periodicitatea de elaborare a CN ale ţărilor 
neincluse în Anexa I (o dată la 4 ani). 

Comunicările Naţionale 
(CN) 

• „Ghidul privind elaborarea şi raportarea către 
CONUSC a RBA ale ţărilor neincluse în Anexa I” a 
fost aprobat în anul 2011 la Durban prin Decizia 
2/CP.17 (Anexa III). 

• Decizia 1/CP.16  a stabilit periodicitatea de 
elaborare a RBA ale ţărilor neincluse în Anexa I (o 
dată la 2 ani). 

Rapoartele Bienale 
Actualizate (RBA) 

• Decizia 1/CP.16 a stabilit că RBA urmează să 
conţină sub forma unui rezumat sau printr-o Anexă 
tehnică, 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.  

Rapoartele Naţionale de 
Inventariere (RNI) 



Mandatul pentru evaluarea tehnică a inventarului naţional 

Evaluarea tehnică a RBA în cadrul CONUSC 

• Prin Decizia 2/CP.17 (Anexa IV), a fost aprobată înfiinţarea procesului 
de consultare internaţională şi analiză (engl.: ICA – International 
Consultation and Analysis).  

• Acest proces este constituit din două etape: 

• (i) evaluarea tehnică a RBA şi informaţiei incluse în acesta, inclusiv 
a inventarului naţional de GES; 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 în RBA 
de către ţările neincluse în Anexa I a Convenţiei.  

• Evaluarea tehnică este iniţiată în termen de 6 luni din momentul 
raportării oficiale a RBA către Secretariatul CONUSC şi este realizată 
de către o echipă independentă de experţi tehnici (engl.: TTE -Team 
of Technical Experts). 



Obiectivul evaluării tehnice a inventarului naţional 

Evaluarea tehnică urmează să: 

• Asigure într-o manieră de facilitate, non-confruntare, deschisă şi 
transparentă, o evaluare tehnică obiectivă şi comprehensivă a aspectelor 
ce ţin de elaborarea inventarului naţional de gaze cu efect de seră şi 
implementarea Convenţiei în Republica Moldova;  

• Examineze într-o manieră obiectivă şi transparentă dacă informaţia 
cantitativă şi calitativă raportată în Raportul Naţional de Inventariere / 
Raportul Bienal Actualizat / Comunicarea Naţională, este în corespundere 
cu cerinţele de raportare expuse în Deciziile 17/CP.8 şi 2/CP.17; 

• Promoveze prezentarea de către RM a inventarului naţional într-o 
manieră consistentă, transparentă, comparabilă, corectă şi completă; 

• Promoveze consistenţa informaţiei ce se conţine în Raportul Naţional de 
Inventariere / Raportul Bienal Actualizat / Comunicarea Naţională; 

• Asiste RM în raportarea informaţiei şi implementarea angajamentelor în 
cadrul Convenţiei, asigurând astfel că Conferinţa Părţilor va dispune de 
informaţie credibilă privind implementarea Convenţiei. 



  Evaluarea tehnică urmează să: 

Stabilească cât de completă şi conformă este informaţia inclusă 
în Raportul Naţional de Inventariere / Raportul Bienal Actualizat, 
faţă de cerinţele de raportare expuse în Deciziile 17/CP.8 şi 
2/CP.17 

Examineze consistenţa informaţiei considerate în inventarul 
naţional a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Scopul evaluării tehnice 



Focusul evaluării tehnice 

 
 Chestiunile considerate în Raportul de evaluare 

urmează să fie identificate sub aspectul 

• Transparenţei informaţiei 

• Caracterului complet al inventarului 

• Conformităţii faţă de cerinţele de raportarea a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, după cum sunt stabilite în 
Deciziile 17/CP.8 şi 2/CP.17 

 
 



Simularea exerciţiului de evaluare tehnică a inventarului naţional 

• În cadrul Proiectului “Programul de fortificare a 
capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de 
carbon – Republica Moldova”, implementat de către 
PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul „Schimbarea 
Climei”, susţinut financiar de UE, precum şi de către 
Guvernele Germaniei şi Australiei, este realizată o 
simulare a exerciţiului de evaluare tehnică, dar şi un 
exerciţiu de asigurare a calităţii (QA) inventarului 
naţional de GES, astfel  

în perioada 26-29 octombrie 2015, va fi evaluat 
sectorul 5 „FTSCFTS” de către un evaluator 
internaţional din România; iar  

în perioada 2-5 noiembrie 2015, va fi evaluat 
sectorul 1 „Energie” de către un evaluator 
internaţional din Federaţia Rusă.  



Sarcinile evaluatorului internaţional independent 

 

 Compararea informaţiei incluse în RNI/NIR (publicaţie separată,  Anexă 

tehnică la Raportul Bienal Actualizat) cu cerinţele de raportare stabilite în 

Deciziile 17/CP.8 şi 2/CP.17; 

 Evaluarea tehnică a inventarului naţional într-o manieră de facilitate, non-

confruntare, deschidere şi transparenţă;  

 Pregătirea unui Raport de evaluare tehnică a inventarului naţional, în 

care să fie identificate potenţiale probleme sub aspectul raportării informaţiei 

incluse în inventarul naţional, respectiv, în care să fie formulate recomandări 

şi propuneri de îmbunătăţire a calităţii inventarului naţional în următoarele 

cicluri de inventariere, inclusiv în contextul tranziţiei benevole de la Ghidul 

IPCC Revăzut 1996, GBP (IPCC 2000) şi GBP LULUCF (IPCC 2003) la 

Ghidul IPCC 2006. 

 

 



Raportul de evaluare tehnică 

Raportul de evaluare urmează să fie structurat 
după cum urmează: 

• Scurt rezumat al sectorului evaluat, sub aspectul 
caracterului complet, consistenţei şi transparenţei 
informaţiei prezentate; 

• Categoriile-cheie: o evaluare detaliată a procesului 
de inventariere pentru categoriile-cheie, descrierea 
potenţialelor probleme, sugestii şi/sau recomandări 
privind soluţionarea acestora; 

• Concluzii finale, recomandări privind îmbunătăţirea 
calităţii inventarului, inclusiv sub aspectul 
transparenţei şi comparabilităţii, caracterului complet 
şi consistenţei în timp a inventarului naţional. 



Evaluatorul internaţional şi echipa naţională sectorială 

• Evaluatorul internaţional pentru sectorul 5 „FTSCFTS” – dl. Viorel Blujdea 

(ICAS Bucureşti, România). 

• Echipa naţională sectorială în domeniul inventarierii emisiilor/sechestrărilor de 

GES de la Sectorul 5 „FTSCFTS”: 

Consultantul Domeniul de expertiză / Categoria de surse şi/sau sechestrare 

Ion Talmaci Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS Chişinău). Vicedirector tehnic.  

Lider de sector „FTSCFTS”. Responsabil pentru Categoria 5A „Terenuri silvice”. 

Victor Sfeclă Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Vice-decan, Facultatea de horticultură. Lector 

superior la Catedra Silvicultură și Grădini Publice. Consultant naţional responsabil pentru 

Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate” (5B1.1 „Terenuri acoperite cu vegetaţie 

lemnoasă”). 

Valerian Cerbari Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”. Şeful Secţiei 

Pedologie. Consultant naţional responsabil pentru Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate 

(5B1.2 „Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile minerale”). 

Tamara Leah Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”. Vice-director 

ştiinţific. Consultant naţional responsabil pentru Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate 

(5B1.2 „Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile minerale”). 

Aliona Miron Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Secretar ştiinţific. Consultant naţional 

responsabil pentru Categoria 5C „Pajişti”. 



Suport necesar din partea echipei naţionale 

Suportul din 
partea experţilor 

naţionali este 
critic, pentru ca 

evaluarea tehnică 
să devină 

benefică pentru 
ţară 

Cooperare – 
deschidere şi 
transparenţă 

Prezentări 
clare şi 

focusate 

Înţelegerea 
mandatului 

pentru 
evaluarea 

tehnică 
 

Împărtăşirea 
cunoştinţelor 

despre 
circumstanţele 

naţionale 
specifice 

Răbdare  

în a 
răspunde la 
numeroase 

întrebări 

Flexibilitate – 
fiţi gate pentru 

întrebări de 
clarificare 

adiţionale pe 
durata evaluării 

tehnice 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

Succes şi o săptămână cât mai 

productivă! 

 


