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Aranjamente instituționale pentru Sistemul Național de 
Inventariere și rezultatele inventarierii gazelor cu efect 

de seră în Republica Moldova pentru perioada 1990-2019

Marius Ţăranu

Coordonatorul inventarului național a emisiilor de gaze cu effect de seră, 

Unitatea de Implementare a Proiectului RBA3 din cadrul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a 

proiectelor în domeniul mediului”, Ministerul Mediului



În conformitate cu Articolul 2 al Convenției-cadru a Organizației
Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC), obiectivul
final al Convenției este de a stabiliza, concentrațiile de gaze cu
efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice orice
perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic.
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Obiectivul final al CONUSC și angajamentele de 
raportare care reies din acesta



Concentrația GES în atmosferă
Din 1750 și pînă la finele anului 2021 concentrația CO2 în atmosferă a crescut cu circa 148.6% (de la

280.0 la 416.1 ppmv), cea a CH4 cu 261.9% (de la 722 la 1890.9 ppbv), iar cea a N2O cu 123.8%

(de la 270.0 la 334.3 ppbv) (Sursa: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html).

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html


Articolul 4, paragraful 1(a), respectiv Articolul 12, paragraful 1(a) al CONUSC
stipulează că fiecare Parte semnatară a Convenției trebuie să prezinte către
Conferința Părților (COP):

❖un inventar național al emisiilor antropice pe surse și al sechestrării, prin
stocare, pentru toate GES, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, în
măsura în care mijloacele îi permit aceasta, utilizând metode comparabile
asupra cărora Conferința Părților cade de acord și a căror utilizare o va
încuraja.
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Angajamente de raportare către CONUSC
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❖ După adoptarea CONUSC, principalul instrument de raportare în cadrul Convenției
sunt Comunicările Naționale (CN); în acest scop, la COP 2 (Geneva, 1996) a fost
adoptat Ghidul pentru elaborarea CN-le ale Părților neincluse în Anexa I (Decizia
10/CP.2).

❑ Conform acestui Ghid, în perioada 1997-2000 RM a elaborat CN1 către CONUSC,
prezentată pe 13.11.2000 la COP 6 (Haga, Olanda).

❖ La COP 8 (New Delhi, 2002) prin Decizia 17/CP.8 a fost adoptat un nou Ghid pentru
elaborarea CN-le ale țărilor neincluse în Anexa I. Conform acestui ghid au fost
elaborate:

❑ CN2 a RM către CONUSC și RNI: 1990-2005, prezentate Secretariatului Convenției
pe 27.01.2010;

❑ CN3 a RM către CONUSC și RNI: 1990-2010, prezentate Secretariatului CONUSC
pe 20.01.2014;

❑ CN4 a RM către CONUSC și RNI: 1990-2015, prezentate Secretariatului CONUSC
pe 09.02.2018. 5

Angajamente de raportare către CONUSC
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❖ La COP 16 (Cancun, 2010) prin Decizia 1/CP.16, a fost stabilită
periodicitatea de elaborare a Comunicărilor Naționale a țărilor
neincluse în Anexa I.

❖ În conformitate cu această decizie, țările neincluse în Anexa I
urmează să prezinte Secretariatului CONUSC, odată la 4 ani
Comunicările Naționale (CN), respectiv odată la 2 ani Rapoartele
Bienale Actualizate (RBA), care trebuie să conțină ca anexă
tehnică și un Raport Național de Inventariere (RNI).

❖ RNI este o componentă a inventarului care prezintă detaliat şi
transparent modalitatea de parcurgere a procedurii de realizare a
inventarului național a emisiilor antropice de GES.

Angajamente de raportare către CONUSC
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❖ În anul 2011, la COP 17 (Durban, Africa de Sud) a fost adoptat Ghidul
privind elaborarea şi raportarea către CONUSC a RBA ale țărilor
neincluse în Anexa I (Anexa III la Decizia 2/CP.17).

❖ În conformitate cu Deciziile 1/CP.16 și 2/CP.17, prin considerarea
capacităților existente la nivel național şi nivelului de suport
internațional oferit pentru raportare, țările neincluse în Anexa I
urmau să prezinte Secretariatului CONUSC primul lor RBA către finele
anului 2014.

❖ RBA1 al RM către CONUSC și RNI: 1990-2013 au fost prezentate
Secretariatului Convenției pe 05.04.2016.

❖ RBA2 al RM către CONUSC și RNI: 1990-2016 au fost prezentate
Secretariatului Convenției pe 27.12.2018.

Angajamente de raportare către CONUSC
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Sisteme Naţionale de Inventariere
Pentru a realiza cu succes angajamentele asumate în cadrul CONUSC, Părțile
semnatare ale CONUSC sunt solicitate să creeze Sisteme Naționale de Inventariere
(SNI).

SNI încorporează în sine toate elementele necesare pentru a estima emisiile de GES
după categorii de emisii şi sechestrare, inclusiv aranjamentele instituționale, legale şi
procedurale.

În Republica Moldova, Sistemul Național de Monitorizare și Raportare (SNMR) a
emisiilor de GES și altor informații relevante pentru schimbările climatice, a fost
aprobat prin HG nr. 1277 din 26.12.2018.
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Tipurile principale de aranjamente instituționale și de 
management a SNI în țările din Anexa I a CONUSC
Centralizat vs. decentralizat: O singură entitate națională desemnată 
menține un grad înalt de control și luare de decizii asupra procesului de 
pregătire a inventarului național de GES – abordare centralizată. 
Implicarea altor câteva instituții relevante specializate în afară de 
entitatea națională desemnată – abordare hibrid-centralizată. 
Implicarea mai multor echipe de experți și/sau instituții, care lucrează 
asupra diferitor sectoare sau categorii de surse și sechestrare ale 
inventarului național de GES și își asumă propriile decizii asupra aplicării 
metodologiilor de calcul și altor probleme de proces – abordare 
decentralizată.

In-sourced vs. out-sourced: Inventarul național de GES poate fi pregătit 
„în interior” de către entitatea națională desemnată și angajații 
acesteia. Sau, alternativ entitatea națională desemnată poate delega „în 
exterior” lucrările de pregătire ale inventarului (către un consorțiu de 
consultanți privați, institute și centre de cercetare sau către instituții 
academice).
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Austriei (centralizat, in-
sourced)



11

Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Sloveniei (centralizat, in-
sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Ukrainei (centralizat, in-sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Bulgariei (centralizat, in-sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Rusiei (centralizat, in-sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Islandei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Germaniei (hibrid – centralized 
/ distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Elveției (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Norvegiei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Finlandei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Cehiei 
(hibrid – centralized / distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Lituaniei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Letoniei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Estoniei (hibrid – centralized / 
distributed)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Marii Britanii 
(centralized, fully out-sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Suediei (centralized, out-
sourced)
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Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Japoniei (centralized, out-
sourced)
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Aranjamente instituționale pentru SNMR al Republicii Moldova

Agențiile de implementare ale 

Fondului Global de Mediu 

(UNEP, UNDP, WB, UNIDO)

Ministerul 

Mediului

Comitetul de 

supraveghere al 

IP “UIPM”:

Președintele –

Ministrul Mediului, 

4 membri – Cancelaria de 

Stat, Ministerul Finanțelor, 

Ministerul Mediului și 

societatea civilă

IP “UIPM” →

Unități de implementare ale proiectelor 

de asistență tehnică:

Manageri de proiect, 

Asistenți financiari și administrativi, 

Coordonatori ai grupurilor de lucru

Partenerii naționali și principalii furnizori de informație:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 

Ministerul Economiei; 

Ministerul Finanțelor;

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Apărării; 

Biroul Național de Statistică;

Agenția de Mediu;

Agenția Servicii Publice;

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

Agenția Relații Funciare și Cadastru;

Agenția „Moldsilva”;

Serviciul Vamal;

Autoritatea Aeronautică Civilă;

Agenția Navală;

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale;

Inspectoratul pentru Protecția Mediului;

Serviciul Hidrometeorologic de Stat;

Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice;

Universitatea Tehnică din Moldova;

Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

Institutul de Energetică al MEC;

Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protecție a Solului N. Dimo;

Institutul de Ecologie și Geografie al MEC;

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină 

Veterinară al MAIA;

Institutul Național de Cercetări Economice al MEC;

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

Asociații industriale și întreprinderi industriale;

ONG-uri de mediu etc. 

Grupuri de lucru tematice:

Grupul de lucru 

”Inventarierea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră”

Grupul de lucru 

”Atenuarea emisiilor 

de GES și sisteme 

domestice MRV”

Comisia națională pentru 

schimbări climatice

Grupul de lucru ”Modelări climatice, 

evaluarea vulnerabilității, impactului 

și măsurilor de adaptare la 

schimbările climatice”

Agenția de Mediu 

(autoritatea națională 

competentă)
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Aranjamentele instituționale pentru Sistemul Național de Inventariere al Republicii Moldova 

 

Sursele de informații pentru 
sectorul 1 ”Energie” 

Sursele de informații pentru 
sectorul 2 ”PIUP” 

Sursele de informații pentru 
sectorul 3 ”Agricultura” 

Sursele de informații pentru 
sectorul 4 ”FTSCFTS” 

Sursele de informații pentru 
sectorul 5 ”Deșeuri” 

1. Colectarea datelor 

 

2. Calcularea 
emisiilor, 
compilarea 
inventarului de GES, 
controlul & 
verificarea calității  

IP ”UIPM” 

Alte instituții și 
organizații (Institutul 
de Energetică al 
MEC, Institutul de 
Cercetări și 
Amenajări Silvice)  

3. Aprobarea 

inventarului de 

GES 

Agenția de 
Mediu 

4. Prezentarea 
inventarului de 
GES 

Ministerul 
Mediului 

Convenția-cadru 
a Organizației 
Națiunilor Unite 
cu privire la 
schimbarea 
climei (CONUSC) 

Aranjamente instituționale în cadrul SNI al Republicii Moldova 
(centralizat, out-sourced)



Inventarierea emisiilor de GES reprezintă un proces 
iterativ ciclic

Arhivarea

Diseminarea

Definirea produselor anticipate, planificarea procesului, 

desemnarea/selectarea personalului, stabilirea 

procedurilor tehnice şi de protocol, distribuirea planului 

de lucru şi caietului de sarcină

Evaluarea surselor noi, 

recalculări preliminare
Colectarea 

datelor de 

activitate

Analiza 

categoriilor-cheie

Compilarea

QC

Corectări și 

recalculări 

Rezultate finale

Categorii 

de surse 

individuale

QA
Evaluarea 

incertitudinilor

Procesul de 

documentare 

şi arhivare Inițierea noului ciclu de inventariere

Prezentarea 

finală a 

inventarului
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Sursele principale de informație și date de activitate

❖ Publicații, culegeri și rapoarte statistice;
❖ Rapoarte de activitate departamentale;
❖ Informații parvenite de la  Autorităţile Publice Centrale şi 
instituţiile subordonate, precum și de la Autoritățile 
Administrative Centrale; 
❖ Informații parvenite de la surse: întreprinderi de stat,
municipale, private;
❖ Publicații și rapoarte științifice;
❖ Acte de politici, legislative și normative;
❖ Publicații statistice și baze de date internaționale. 



Ghiduri metodologice și utilizarea factorilor de emisie

Pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră direct a fost
utilizat Ghidul IPCC 2006 pentru inventarierea emisiilor naţionale de
GES;

Pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră indirect este
utilizat Ghidul EEA/EMEP pentru inventarierea emisiilor din atmosferă
(2019).

În majoritatea cazurilor au fost aplicate metodologii de calcul de
Rangul 1 și 2, respectiv factori de emisie utilizați în mod implicit (engl.:
defaults).

De asemenea, au fost identificate studii care pot oferi metodologii și
factori de emisie cu specific național.
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Tendințe în emisiile totale de GES direct
În perioada 1990-2019, dinamica emisiilor totale de GES direct, a relevat o tendință
de diminuare, reducându-se cu circa 69.5%: de la 45.4 Mt CO2 echivalent în 1990
până la 13.8 Mt CO2 echivalent în 2019.
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Ponderea sectoarelor în structura emisiilor totale de GES direct în 
1990 și 2019

1. Energie; 

81.4%

2. Procesele 

industriale și utilizarea 

produselor; 3.5%

3. Agricultura; 

11.8%

4. LULUCF / 

FTSCFTS;    

-3.1%

5. Deșeuri; 

3.3%

1990

1. Energie

67.5%

2. Procesele 

industriale și utilizarea 

produselor; 7.2%

3. Agricultura; 

14.1%

4. LULUCF / 

FTSCFTS; 

2.1%

5. Deșeuri; 

11.2%

2019

Emisiile de la sectorul 1 ”Energie” s-au redus în perioada 1990-2019 cu 75%: de la 36.9 Mt în până
la 9.3 Mt; de la sectorul 2 ”PIUP” – cu 38%: de la 1.6 Mt CO2 eq până la 1.0 Mt CO2 eq; de la
sectorul 3 ”Agricultură” – cu 64%: de la 5.3 Mt CO2 eq până la 1.9 Mt CO2 eq; de la sectorul
4 ”FTSCFTS” – cu 121%: de la -1.4 Mt CO2 eq până la +0.3 Mt CO2 eq; de la sectorul 5 ”Deșeuri” –
s-au majorat cu 2.5%: de la 1.51 Mt CO2 eq până la 1.55 Mt CO2 eq.
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Este evidentă corelația între reducerea emisiilor de GES pe parcursul anilor 1990-2019 și 
reducerea unor indicatori socioeconomici importanți: 

✓ valoarea reală a PIB-ului s-a diminuat în această perioadă cu 19%, 

✓ numărul populației – cu 28%, 

✓ consumul de electricitate – cu 52%, 

✓ consumul de energie termică – cu 84%,

✓ consumul resurselor energetice primare – cu 72%, 

✓ importul de energie – cu 83%, 

✓ intensitatea emisiilor de GES (CO2 eq./PIB) – cu 62%. 

Concomitent, în perioada 2000-2019, PIB-ul real a sporit cu 133.5%, de la circa 4 la 9 
mlrd. $ SUA actualizați la nivelul anului 2015, iar PIB-ul real per capita a sporit cu 219%, 
de la 0.9 până la 2.9 mii $ SUA actualizați la nivelul anului 2015. Creșterea PIB-ului real 
realizată după anul 2000 pare să arate că economia se dezvoltă în direcția corectă, deși 
în anul 2019 PIB-ul real a atins doar 81% din nivelul înregistrat în anul 1990. 

Tendința emisiilor totale de GES și variabilelor asociate 
în Republica Moldova în perioada 1990-2019
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În perioada 2000-2019, consumul de resurse energetice primare a crescut în RM cu 58%, 
iar intensitatea emisiilor (CO2 eq./PIB) s-a redus cu 46%, indicând semne de decuplare a 
creșterii economice de sporirea emisiilor de GES, cu 25% în perioada 2000-2019.
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Tendințe comparative în emisiile totale de GES direct: 1990-2018
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Raportarea în cadrul Acordului de la Paris
La COP 24 a fost adoptat Pachetul Climatic de la Katowice (2018), care
include ”Modalitățile, Procedurile și Ghidurile (MPGs) pentru Cadrul
de Reglementare cu nivel înalt de Transparență pentru Acțiuni și
Suport (ETF)”, cu referință la raportarea conform stipulărilor Art. 13 al
Acordului de la Paris.

MPGs obligă toate Părțile semnatare ale Acordului de la Paris să
raporteze Rapoarte Bienale de Transparență (BTR), se prezintă odată la
doi ani.

Rapoartele Bienale finale ale țărilor din Anexa I se prezintă către
31.12.2022, iar Rapoartele Bienale Actualizate finale ale țărilor ce nu fac
parte din Anexa I, nu mai târziu de 31.12.2024 (concomitent, GEF nu mai
aprobă finanțarea noilor proiecte RBA după 1 ianuarie 2022).

Astfel, sistemul MRV actual va opera în perioada 2022-2024 în paralel cu
sistemul ETF din cadrul Acordului de la Paris.
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Aranjamente de tranziție în raportare

Ultimele Rapoarte Bienale ale țărilor din Anexa I se prezintă în Dec. 2022, iar ultimele Rapoarte
Bienale Actualizate ale țărilor neincluse în Anexa I, nu mai târziu de Dec. 2024. Sistemul MRV actual va
opera în perioada 2022-2024 în paralel cu Cadrul de Reglementare cu nivel înalt de Transparență
pentru Acțiuni și Suport al Acordului de la Paris.
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INFORMAȚII DE CONTACT:

marius.taranu@uipm.gov.md

Vă mulţumesc pentru atenție!

mailto:marius.taranu@uipm.gov.md

