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Aranjamente instituţionale şi legale 

• Ministerul Mediului (MM) al Republicii Moldova (RM) este 

autoritatea de stat responsabilă de elaborarea şi promovarea 

politicilor şi strategiilor statului în domeniul protecţiei mediului, 

utilizării raţionale a resurselor naturale şi conservării biodiversităţii.  

• În numele Guvernului, MM este responsabil pentru implementarea 

tratatelor internaţionale de mediu la care RM este Parte, inclusiv a 

CONUSC - reprezentantul MM deţine şi funcţia de Punct Focal al 

CONUSC.  

• În vederea implementării şi realizării prevederilor CONUSC, 

precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto 

(PK), prin Ordinul nr. 21 din 11.02.2004 pe lângă Ministerului 

Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (reorganizat în 

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, iar ulterior în Ministerul 

Mediului), a fost instituit Oficiul „Schimbarea Climei” (OSC).  

 



Sarcinile Oficiului „Schimbarea Climei” 

Sarcinile principale ale OSC au fost stabilite după cum urmează:  
(a) acordarea de asistenţă instituţiilor administraţiei publice centrale şi 

locale, instituţiilor academice şi ONG în activităţile implementate şi 
promovate de către RM în cadrul CONUSC şi PK;   

(b) implementarea programelor şi proiectelor în domeniul „schimbarea 
climei”, care presupun activităţi de felul celor listate mai jos:  

• evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pregătirea 
rapoartelor naţionale de inventariere;  

• elaborarea şi implementarea activităţilor de atenuare a emisiilor de 
GES;  

• elaborarea şi implementarea măsurilor privind adaptarea la schimbarea 
climei;  

• evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra componentelor 
biologice şi socio-economice ale ţării;  

• cooperarea, promovarea şi implementarea activităţilor şi proiectelor 
CDM/MDN în cadrul Protocolului de la Kyoto;  

• implementarea şi facilitarea activităţilor de conştientizare şi informare a 
societăţii civile, a specialiştilor şi factorilor de decizie asupra 
problemelor ce ţin de schimbările climatice etc.  

 



Rolul Oficiului „Schimbarea Climei” 

• Rolul Oficiului „Schimbarea Climei” este specificat, de 

asemenea, în HG nr. 141 din 24.02.2014 privind crearea 

sistemului de statistică energetică. Astfel, în capitolul 2.1. 

alineatul 3(h), este specificat faptul că Oficiul „Schimbarea 

Climei” al MM este responsabil de elaborarea inventarelor 

naționale a emisiilor de GES direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC 

și SF6) și indirect (NOx, CO, NMVOC și SO2), provenite din 6 

sectoare (energie, procese industriale, solvenți și alte utilizări 

ale produselor, agricultură, FTSCFTS și deșeuri). 

• De la creare şi până în prezent, Oficiul „Schimbarea Climei” a 

fost şi rămâne responsabil pentru activitățile legate de 

pregătirea Comunicărilor Naționale, iar începând cu anul 2014, 

de asemenea şi pentru pregătirea Rapoartelor Bienale 

Actualizate ale RM către CONUSC. 



Cele mai recente rapoarte naţionale ale RM 

prezentate către CONUSC 



Aranjamente instituţionale şi legale 

Furnizorii de informaţii: 
 

Biroul Naţional de Statistică 

Ministerul Economiei, UATSN  

Întreprinderile de stat, 

municipale şi private 

Serviciul Vamal, Ministerul 

Finanţelor   

Autoritatea Aeronautică 

Civilă a RM 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

Agenţia “Moldsilva”, 

Ministerul Mediului  

 
Inspectoratul Ecologic de 

Stat, Ministerul Mediului  

Oficiul Schimbarea Climei,  

entitatea naţională responsabilă de elaborarea CN, RBA, RNI 

precum şi de compilarea  

Inventarelor naţionale de GES 

Activităţi de control a calităţii şi asigurare a calităţii (QA/QC):  

 

1) Institutul de energetică al AŞM –  sectorul energetic; 

2) Universitatea Tehnică din Moldova –  procesele industriale 

şi solvenţii; 

3) Institutul de pedologie, agrochimie şi protecţie a solului 

„N. Dimo”– sectorul agricol; 

4) ICAS, Agenţia “MOLDSILVA” – sectorul forestier; 

5) Inspectoratul Ecologic de Stat – sectorul deşeuri. 

 

Ministerul Mediului (MM),  

Punct Focal CONUSC,  

entitatea naţională responsabilă de raportarea către 

CONUSC a CN, RBA, RNI şi Inventarelor naţionale de GES  

Conferinţa Părţilor Semnatare a Convenţiei (COP), 

Convenţia-cadru ONU privind schimbarea climei (CONUSC) 

  

 

 

 
  

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Asociaţiile industriale 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 



Sarcinile echipei naţionale de inventariere  

 În cadrul Oficiului „Schimbarea Climei”, echipa de 
inventariere (compusă din coordonatorul inventarului şi 
consultanţii naţionali) este responsabilă pentru: 

• evaluarea emisiilor după categorii de surse şi 
sechestrărilor după categorii de stocare,  

• analiza categoriilor cheie,  

• activităţile de verificare şi control al calităţii 
inventarului,  

• analiza incertitudinilor,  

• documentarea şi arhivarea informaţiei asociate cu 
procesul de pregătire a inventarului naţional al 
emisiilor de GES,  

• elaborarea Rapoartelor Naţionale de Inventariere, şi 
Capitolelor 2 „Inventarul Naţional de GES” din 
Rapoartele Bienale Actualizate şi Comunicările 
Naţionale. 



Sarcinile Coordonatorului naţional 

Coordonatorul inventarului dirijează procesului de pregătire a 

inventarului naţional a emisiilor de GES, fiind responsabil de:  

• supravegherea procesului de evaluare a emisiilor după 

categorii individuale de surse şi sechestrărilor după categorii 

individuale de stocare,  

• realizarea analizei categoriilor cheie,  

• interpretarea rezultatelor analizei incertitudinilor,  

• coordonarea activităţile de verificare şi control a calităţii,  

• arhivarea materialelor utilizate în procesul de pregătire a 

inventarului,  

• sinteza rapoartelor sectoriale, în baza cărora este compilat 

Raportul Naţional de Inventariere, respectiv Capitolele 2 

„Inventarul Naţional de GES” din RBA şi CN. 



Sarcinile echipei naţionale de inventariere 

• Experţii naţionali sunt responsabili pentru procesul de evaluare 

a emisiilor după categorii individuale de surse şi sechestrărilor 

după categorii individuale de stocare, precum şi la nivel 

sectorial.  

• Experţii naţionali şi liderii de echipe sunt responsabili pentru 

elaborarea capitolelor sectoriale din RNI (Sectorul 1 „Energie”, 

Sectorul 2 „Procese industriale”, Sectorul 3 „Utilizarea 

solvenţilor şi altor produse”, Sectorul 4 „Agricultura”, Sectorul 5 

„FTSCFTS” şi Sectorul 6 „Deşeuri”).  

• De asemenea, ei deţin responsabilităţi asupra procesului de 

colectare a datelor de activitate, aplicării arborilor de decizii în 

vederea selectării metodelor de evaluare şi factorilor de emisie 

potriviţi, evaluării incertitudinilor emisiilor provenite de la 

categorii individuale de surse sau sechestrare, precum şi pentru 

luarea măsurilor de corecţie, ca răspuns la activităţile de 

verificare, control al calităţii şi asigurare a calităţii.  



Instituţionalizarea procesului de raportare 

 În scopul implementării şi realizării prevederilor Strategiei de mediu pentru 
anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia 
(Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014), în special cu referire la:  

 Obiectivul specific 1 „Asigurarea condiţiilor de bună guvernare şi 
eficientizare a potenţialului instituţional şi managerial în domeniul 
protecţiei mediului pentru atingerea obiectivelor de mediu”,  

 Direcţia de acţiune 3 „Asigurarea reformei instituţionale în sectorul de 
mediu”,  

 Acţiunea 27 „Instituţionalizarea funcţiilor de protecţie a fondului 
forestier, solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice în cadrul 
sistemului de protecţie a mediului”)  

pe parcursul anului 2016 este preconizată instituirea prin Hotărîre de Guvern 
a Sistemului naţional de raportare către CONUSC (SNR-CONUSC); 

 Prin Hotărîrea de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea SNR-
CONUSC se va aproba concomitent: 

 Regulamentul privind organizarea și funcționarea SNR-CONUSC, 
conform anexei nr. 1; şi 

 Lista instituțiilor ce fac parte din SNR-CONUSC, conform anexei nr. 2. 

 



Instituţionalizarea procesului de raportare (continuare) 

 SNR-CONUSC va reglementa totalitatea aspectelor de natură 

instituţională şi procedurală în scopul estimării nivelului 

emisiilor antropice de GES rezultate din surse sau din reţinerea 

prin sechestrare a dioxidului de carbon, al raportării, precum şi 

al arhivării şi stocării informaţiilor cuprinse în inventarul naţional 

al emisiilor de GES.  

 SNR-CONUSC va reprezenta un sistem de colectare, 

procesare şi prezentare corespunzătoare a datelor şi 

informaţiilor necesare elaborării inventarului naţional al emisiilor 

de GES reglementate de CONUSC, PK şi deciziile 

subsecvente. 

 Datele privind activitatea şi indicatorii, parametrii şi factorii de 

emisie necesari estimării emisiilor antropice de GES, sunt 

menţionate în Anexele 1.1-1.4 la Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea SNR-CONUSC. 

 

 



Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

Informaţii de contact: 

 marius.taranu@mediu.gov.md  

Pagina web: http://www.clima.md/  

Tel/Fax: 022 232247 
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