Guvernul Republicii Moldova

Contribuția națională determinată intenţionat a Republicii Moldova
1. Introducere
Republica Moldova este dedicată pe deplin proceselor de negociere ale Convenției-cadru a
Organizației Națiunilor Unite privind schimbarea climei (CONUSC) întru adoptarea la cea dea 21
Conferință a Părților (CP) a unui Protocol, sau a unui alt instrument legal sau document cu forță
juridică în conformitate cu prevederile Convenției, aplicabil în raport cu toate Părțile, în
corespundere cu obiectivul de menținere a încălzirii globale la o creştere prognozată către anul
2100 sub 2oC comparativ cu perioada preindustrială.
Prin prezentul document Republica Moldova își declară contribuția națională determinată
intenţionat și informația asociată pentru a facilita claritatea, transparența și înțelegerea în raport
cu Deciziile 1/CP.19 și 1/CP.20.
Referitor la invitația de a examina asumarea unor angajamente în planurile de adaptare, Republica
Moldova face referință în Anexa 1 la informația cuprinsă în proiectul celei de-a Patra Comunicări
Naționale la moment în proces de elaborare, precum şi la Strategia Republicii Moldova de
adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 10.12.2014.

2. Contribuția națională determinată intenţionat a Republicii Moldova
Republica Moldova intenționează să atingă către anul 2030 ținta necondiționată de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 64-67 procente comparativ cu nivelul înregistrat în anul
de referinţă (1990), şi va întreprinde eforturi maxime pentru a reduce emisiile de GES cu 67
procente comparativ cu nivelul înregistrat în anul 1990.
Angajamentul de reducere exprimat mai sus ar putea fi sporit în mod condiționat pînă la 78
procente, în conformitate cu un viitor acord global, care ar aborda teme importante, precum
oferirea de resurse financiare cu costuri reduse, transferul de tehnologii și cooperarea tehnică,
accesul la toate acestea în măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei.
În corespundere cu Apelul de la Lima pentru Acțiuni Climatice, în particular, cu paragraful 14, prin
actualul document se prezintă următoarea informație cuantificabilă:
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A) INFORMAȚII PRIMORDIALE PRIVIND ATENUAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
Contribuția națională determinată intenţionat a Republicii Moldova
Informația
cuantificabilă
privind perioada
de referință

Anul de referință: 1990.
Emisii în anul de referință: 43,4 Mt CO2 echivalent (fără contribuţia
sectorului folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor şi silvicultura – FTSCFTS) și 37.5 Mt CO2 echivalent (cu FTSCFTS).
Aceste informaţii sunt provizorii și vor fi definite bianual prin prezentarea
Rapoartelor Bienale Actualizate şi Rapoartelor Naţionale de Inventariere:
surse de emisii şi sechestrare a emisiilor de gaze cu efect de seră în
Republica Moldova.

Cadrul temporal
și perioada
realizării

Cadrul temporal al angajamentelor asumate este 1 ianuarie 2021 - 31
decembrie 2030.
Realizarea progresului în vederea atingerii angajamentelor asumate se va
urmări prin publicarea inventarelor naţionale ale emisiilor de GES.

Tipul contribuției

Reducere absolută a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu nivelul
înregistrat în anul de referință (1990).

Cuprinderea
contribuției

Reducere absolută la nivelul întregii economii a emisiilor nete (cu FTSCFTS)
de GES, comparativ cu nivelul înregistrat în anul de referinţă (1990).
Cuprinderea geografică coincide cu frontierele geopolitice ale Republicii
Moldova (incluzînd unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului).
Contribuția naţională determinată va cuprinde 100% din emisiile incluse în
inventarul naţional a GES după surse de emisii şi sechestrare.

Spectrul:
includerea
gazelor și
sectoarelor

Gazele incluse: toate gazele cu efect de seră direct, care nu sunt
administrate prin Protocolul de la Montreal – dioxidul de carbon (CO2),
metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFC),
perfluorocarburile (PFCs), hexafluoridul de sulf (SF6), trifluoridul de azot
(NF3).
Sectoarele incluse: energia; procesele industriale și utilizarea produselor;
agricultura; folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a
terenurilor şi silvicultura; deșeurile.

Nivelul de
reducere

Republica Moldova își asumă angajamentul de a atinge către anul 2030 ținta
necondiționată de 64-67 procente reducere a emisiilor de GES comparativ
cu nivelul anului de referinţă (1990). Reducerea cu 64 procente corespunde
unui scenariu de dezvoltare a sistemului energetic ce permite acoperirea
consumului intern de energie electrică în totalitate prin intermediul surselor
proprii de generare, iar reducerea cu 67 procente admite importuri de
energie electrică în proporţie de pînă la 30 la sută.
Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea
crește în mod condiționat pînă la 78 procente – subiect al unui viitor acord
global, care ar aborda teme importante pentru Republica Moldova, precum
oferirea resurselor financiare cu costuri reduse, transferul de tehnologii și
cooperarea tehnică multilaterală, accesul la toate acestea fiind în măsură
corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei.
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Procesele de
planificare

Acte legislative relevante sunt necesare a fi considerate şi aprobate de către
Parlamentul Republicii Moldova în vederea implementării Contribuţiei
Naţionale Determinate.
Către mijlocul anului 2016, Republica Moldova va dezvolta o Strategie de
Dezvoltare cu Emisii Reduse (SDER) pînă în anul 2030.
După un larg proces consultativ la nivel naţional, SDER va fi aprobată de
către Guvernul Republicii Moldova pînă la finele anului 2016.
SDER urmează să considere în deplină măsură stipulările Acordului de
Asociere Republica Moldova – UE semnat la 27 iunie 2014, precum şi alte
acte legislative naţionale.

Echitate și
ambiție

Abordarea Republicii Moldova cu referire la echitate și ambiție este de a
evalua cum contribuţia sa naţională determinată intenţionată va contribui la
atingerea obiectivului final al Convenției, de a realiza stabilizarea
concentrației GES în atmosferă la nivelul, care ar preîntîmpina interferența
antropogenă periculoasă asupra sistemului climatic.
Angajamentele naționale asumate sunt în convergenţă cu traiectoria
stabilită recent în cel de al 5-a Raport de Evaluare al Comisiei
Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice (CISC) (în engl.: IPCC –
Intergovernmental Panel for Climate Change) pentru emisiile globale a GES
pînă în anul 2050, care să corespundă obiectivului menținerii creşterii
încălzirii globală sub 2oC comparativ cu nivelul preindustrial.
Este necesar a mai menționa, că considerația echităţii în perspectiva
națională include diverse aspecte, ce nu pot fi cuprinse exclusiv de un singur
indicator, care ar putea reflecta corectitudinea sau distribuirea echitabilă la
nivel global a eforturilor tuturor țărilor în mod adecvat.
În aspectul de echitate trebuie de luat în consideraţie și natura
schimbătoare a circumstanțelor naţionale:


1

Responsabilitatea fiecărei ţări este reflectată în emisiile naţionale
istorice, actuale și viitoare. Urmează a fi examinate atît emisiile totale,
cît și cele pe cap de locuitor.
Responsabilitatea Republicii Moldova în materie de emisii a gazelor cu
efect de seră este redusă. În anul 2013, Republica Moldova a emis 12,8
Mt CO2 echivalent (fără contribuţia sectorului FTSCFTS) și 12,7 Mt CO2
echivalent (cu contribuţia sectorului FTSCFTS), ceea ce constituie sub
0,03 procente din emisiile totale globale.
Emisiile totale și nete pe cap de locuitor au fost de două ori mai mici
decît media globală (3,2 tCO2 echivalent/capita comparativ cu 6,4 tCO2
echivalent/capita, respectiv 3,1 tCO2 echivalent/capita comparativ cu 6,8
tCO2 echivalent/capita) 1.
De asemenea, Republica Moldova are un nivel redus al emisiilor istorice
înregistrate începînd cu anul 1990, sub 0,05 procente din emisiile globale
(fără contribuţia sectorului FTSCFTS) și sub 0,04 procente din emisiile
globale (cu contribuţia sectorului FTSCFTS).

CAIT 2.0 WIR’s Climate Data Explorer: <http://cait.wri.org/profile/Moldova>.
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2



Capacitatea de a contribui la soluționarea problemei schimbărilor
climatice e legată îndeaproape şi de abilitatea de a investi în acţiunile
adecvate de atenuare la nivel naţional (AAANN). Prin urmare, sub aspect
de capacitate urmează să fie abordat în considerațiunea de echitate şi
nivelului de creștere a PIB-ului, respectiv nivelului PIB pe cap de locuitor.
În acest context este util a menționa, că în perioada 1990-2014, PIB-ul
real în Republica Moldova s-a diminuat cu 29 procente, de la 9,8935
pînă la 6,9881 miliarde dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 2010, iar
PIB-ul real pe cap de locuitor s-a redus cu 14 procente, de la 2262 pînă la
1950 dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 20102.



Potențialul de atenuare și costurile de reducere a efectelor schimbării
climei reprezintă alte aspecte de bază în examinarea contribuției
echitabile naţionale.
Indicele „intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră” (emisii CO2 per
unitate din PIB) în Republica Moldova s-a redus considerabil în perioada
1990-2013, de la 4,4 pînă la 1,9 kg CO2 per unitate a PIB-ului real
exprimat în dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 2010 (fără FTSCFTS),
sau cu 56,4 procente; respectiv, de la 3,8 pînă la 1,9 kg CO2 per unitate a
PIB-ului real exprimat în dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 2010 (cu
FTSCFTS), sau cu 56,8 procente.
Aceste valori sunt totuşi printre cele mai înalte între economiile în
tranziție din Europa Centrală și de Răsărit și evidențiază un potențial
sporit de atenuare pentru atingerea țintelor de reducere a emisiilor de
GES.
Însă, pentru atingerea țintei condiționate de 78 procente reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030 comparativ cu nivelul
anului 1990, va fi necesară o susținere financiară internațională
adecvată, echivalentă cu aproximativ 4,9-5,1 miliarde dolari SUA sau
circa 327-340 milioane dolari SUA anual în perioada 2016-2030. Această
susținere va fi adăugătoare alocațiilor interne, care vor acoperi costurile
de reducere necondiţionate.
Această susținere va permite de a ajusta traiectoria de dezvoltare a
Republicii Moldova spre o economie cu nivel redus a emisiilor de carbon,
orientate spre decuplarea treptată a emisiilor de GES de creșterea
economică, ceea ce va asigura un nivel decent de trai a populaţiei ţării,
în perspectiva PIB-ului real către anul 2030 egal cu circa 4483 dolari SUA
pe cap de locuitor. Acest nivel oricum va fi de circa 10 ori mai mic decît
media înregistrată în cele 28 țări membre UE, pentru care în 2030 este
prognozat un PIB real de circa 43516 dolari SUA pe cap de locuitor3.
După cum s-a menționat mai sus, de rînd cu susținere financiară
internațională pentru acoperirea costurilor de reducere, Republica
Moldova va avea nevoie de asistență şi în formă de transfer de
tehnologii și fortificare a capacităților.

United States Department of Agriculture Economic Research Center International Macroeconomic Data Set: <http://www.ers.usda.gov/dataproducts/international-macroeconomic-data-set.aspx>.
3
United States Department of Agriculture Economic Research Center International Macroeconomic Data Set: <http://www.ers.usda.gov/dataproducts/international-macroeconomic-data-set.aspx>.
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Prezumţii cheie și Sistem de măsurări aplicat: Republica Moldova intenționează să utilizeze
abordări
valorile Potențialului Global de Încălzire (PÎG) (în engl.: GWP – Global
metodologice
Warming Potential) pentru 100 de ani pentru a realiza conversia emisiilor
de gaze cu efect de seră direct în CO2 echivalent, şi anume valorile PÎG
disponibile în cel de al 4-a Raport de Evaluare al CISC (în engl.: IPCC 4AR) și
va examina posibilitatea actualizării valorilor PÎG în corespundere cu noile
rapoarte de evaluare ale CISC.
Metodologii de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră: Ghidul CISC
2006 pentru evaluarea emisiilor naţionale ale gazelor cu efect de seră va fi
utilizat pentru compilarea inventarelor naţionale a emisiilor de gaze cu efect
de seră în perioada de raportare 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2030.
Abordări privind evaluarea emisiilor provenite de la sectorul agricultură,
folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi
silvicultură: Republica Moldova intenționează să includă în inventarul său
naţional toate categoriile după surse de emisii şi bazine de sechestrare,
după cum şi sunt prezentate în Rapoartele Naţionale de Inventariere: surse
de emisii şi sechestrare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Republica
Moldova; să considere în evaluarea sectorului FTSCFTS aplicabilitatea
abordării „net-net”; și să aplice o “abordarea de producție” pentru a
contabiliza produsele lemnoase recoltate în corespundere cu recomandările
CISC pentru sectorul FTSCFTS; ţara ar putea, de asemenea, exclude emisiile
provenite din perturbări de origine naturală, în conformitate cu
recomandările disponibile ale CISC.
La estimarea emisiilor și sechestrărilor provenite de la sectorul FTSCFTS
există dificultăți esențiale metodologice și asociate cu procesul de colectare
a datelor. În corespundere cu bunele practici ale CISC, Republica Moldova
va continua să-și îmbunătățească calitatea raportării emisiilor şi
sechestrărilor de GES de la sectorul FTSCFTS, ceea ce presupune şi o
actualizare a metodologiilor aplicate.
Contribuția mecanismelor internaționale: Republica Moldova ar putea face
uz de mecanisme bilaterale, regionale și internaționale privind piața de
carbon, pentru a-și atinge țintele condiționate stabilite pentru anul 2030,
însă va avea nevoie să elaboreze un sistem sigur care să ofere informaţii
veridice şi măsurabile privind implementarea acţiunilor de atenuare.
Angajamentul de reducere necondiționată a emisiilor de GES va fi atins
indiferent de aceste mecanisme, deși acestea ar putea contribui la o
implementare mai eficientă din punct de vedere a costurilor şi resurselor
financiare alocate pentru activităţile de atenuare.
Pentru a evita dubla contabilizare a emisiilor de GES, în perioada 2016-2017
va fi aprobat un sistem național robust de monitorizare, raportare şi
verificare (MRV) a acţiunilor de atenuare domestice. Acest sistem va
acoperi, de asemenea, emisiile de GES provenite de la transportul
internaţional aviatic şi maritim, precum şi reducerile înregistrate în cadrul
proiectelor mecanismului de dezvoltare nepoluantă (în engl.: CDM – Clean
Development Mechanism) a Protocolului de la Kyoto, asigurînd reduceri
reale și verificabile a emisiilor de GES.
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B) INFORMAȚII DE CLARIFICARE PRIVIND ASPECTELE DE ATENUARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Cota Republicii Moldova în emisiile globale de GES constituie mai puțin de 0,03 procente. În 2013,
emisiile totale și nete a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova au constituit 12,8 Mt CO2
echivalent (cu FTSCFTS) și 12,7 Mt CO2 echivalent (fără FTSCFTS) (vezi Tabelul 1), iar emisiile totale
și nete pe cap de locuitor au fost de două ori și ceva mai mici decît media globală (3,2 tCO2
echivalent/capita comparativ cu 6,4 tCO2 echivalent/capita, respectiv 3,1 tCO2 echivalent/capita
comparativ cu 6,8 tCO2 echivalent/capita).
Tabelul 1: Tendinţa emisiilor și sechestrărilor de GES în Republica Moldova în perioada 1990-2013,
Mt CO2 echivalent
1. Energie
2. Procese industriale
3. Solvenții şi utilizarea altor produse
4. Agricultură
5. FTSCFTS
6. Deșeuri
Total (fără FTSCFTS)
Net (cu FTSCFTS)

1990
34,5213
1,8420
0,1261
5,0639
-5,8866
1,8655
43,4188
37,5322

1995
11,7222
0,4784
0,0346
3,2844
-1,0294
1,9044
17,4240
16,3946

2000
6,6728
0,2702
0,0288
2,2899
-1,3922
1,4690
10,7307
9,3385

2005
8,4684
0,5605
0,0675
2,3588
-0,3754
1,2978
12,7530
12,3776

2010
9,6473
0,5594
0,0612
2,1007
-0,6571
1,5707
13,9394
13,2823

2011
9,8255
0,6011
0,0689
2,0865
-0,4296
1,5597
14,1417
13,7120

2012
9,4690
0,6227
0,0759
1,6400
-2,4704
1,5567
13,3642
10,8939

2013
8,4046
0,6726
0,0666
2,1267
-0,0976
1,5658
12,8363
12,7387

În anul 2013, circa 65,5 procente din emisiile totale naționale directe de GES au provenit din
sectorul energie. Alte surse relevante a emisiilor de GES cu efect direct au fost reprezentate de
sectoarele agricultură (16,6 procente din total), deșeuri (12,2 procente din total) și procese
industriale (5,2 procente din total). Cota altor două sectoare (solvenții și utilizarea altor produse,
respectiv folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură) a
fost nesemnificativă, sub un procent (vezi Figura 1).
FTSCFTS
-0,8%

Deșeuri
12,2%

Agricultură
16,6%

Solvenții
0,5%

Procese industriale 5,2%

Energie
65,5%

Figura 1: Contribuţia diferitor sectoare în structura emisiilor totale de GES în Republica Moldova în
anul 2013
În comparație cu nivelul înregistrat în anul 1990, către anul 2013 Republica Moldova și-a redus
emisiile de GES cu circa 70,4 procente (vezi Figura 2).
Din Tabelul 2 observăm o corelație evidentă între reducerea emisiilor de GES pe parcursul ultimilor
24 de ani și reducerea unor indicatori socio-economici importanți: numărul populației s-a diminuat
în această perioadă cu 6,8 procente, valoarea reală a PIB-ul – cu 32,2 procente, intensitatea
emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2eq./PIB) – cu 56,4 procente, consumul de electricitate – cu
52,3 procente, consumul de energie termică – cu 82,4 procente, consumul resurselor energetice
primare – cu 78,3 procente.
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Figura 2: Tendinţa emisiilor și sechestrărilor de GES în Republica Moldova în perioada 1990-2013,
Mt CO2 echivalent
Tabelul 2: Emisiile totale de GES în Republica Moldova și variabilele asociate în perioada 19902013
Populație, milioane locuitori
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Emisii totale, Mt CO2 echivalent
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
GES per capita, tone pe persoană
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
PIB, miliarde 2010 USD
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Intensitate GES, kg CO2 eq/2010 UDS
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Energie importată, milioane tec
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Energie consumată, milioane tec
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Electricitate produsă, miliarde kWh
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Electricitate consumată, miliarde kWh
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Energie termică produsă, milioane Gcal
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %
Energie termică consumată, milioane Gcal
Schimbare comparativ cu 1990, %
Fluctuaţia interanuală, %

1990
4,3616

43,4188

10,0

9,8935

4,4

16,703

14,269

15,690

11,426

22,212

20,983

1995
4,3479
-0,3
-0,1
17,4240
-59,9
-17,0
4,0
-59,7
-16,9
3,9663
-59,9
-1,4
4,4
0,1
-15,8
5,109
-69,4
11,0
5,085
-64,4
9,7
6,168
-60,7
-25,8
7,022
-38,5
-3,9
7,278
-65,3
-3,1
6,283
-70,1
-5,6

2000
4,2815
-1,8
-0,3
10,7307
-75,3
-8,8
2,5
-74,8
-8,6
3,5229
-64,4
2,1
3,0
-30,6
-10,7
2,535
-84,8
-18,0
2,647
-81,4
-20,2
3,624
-76,9
-11,8
4,510
-60,5
-4,4
3,846
-81,7
-31,9
3,358
-84,0
-29,6

2005
4,1479
-4,9
-0,3
12,7530
-70,6
3,6
3,1
-69,1
4,0
4,9597
-49,9
7,5
2,6
-41,4
-3,6
3,123
-81,3
4,2
3,257
-77,2
6,3
4,225
-73,1
1,1
5,838
-48,9
-3,1
4,830
-77,0
11,1
4,160
-80,2
11,6

2010
4,0817
-6,4
-0,2
13,9394
-67,9
6,1
3,4
-65,7
6,3
5,8116
-41,3
7,1
2,4
-45,3
-0,9
2,960
-82,3
5,0
3,157
-77,9
6,7
6,115
-61,0
-1,3
5,257
-54,0
-0,9
4,487
-78,6
10,1
3,798
-81,9
9,4

2011
4,0738
-6,6
-0,2
14,1417
-67,4
1,5
3,5
-65,1
1,6
6,2068
-37,3
6,8
2,3
-48,1
-5,0
3,075
-81,6
3,9
3,201
-77,6
1,4
5,785
-63,1
-5,4
5,416
-52,6
3,0
4,376
-79,1
-2,5
3,764
-82,1
-0,9

2012
4,0690
-6,7
-0,1
13,3642
-69,2
-5,5
3,3
-67,0
-5,4
6,1633
-37,7
-0,7
2,2
-50,6
-4,8
2,918
-82,5
-5,1
3,068
-78,5
-4,2
5,802
-63,0
0,3
5,604
-51,0
3,5
4,239
-79,8
-3,1
3,600
-82,8
-4,4

2013
4,0647
-6,8
-0,1
12,8363
-70,4
-4,0
3,2
-68,3
-3,8
6,7119
-32,2
8,9
1,9
-56,4
-11,8
2,977
-82,2
2,0
3,091
-78,3
0,7
4,491
-71,4
-22,6
5,449
-52,3
-2,8
4,307
-79,5
1,6
3,694
-82,4
2,6

Reducerea semnificativă a nivelului indicatorilor socio-economici în perioada 1990-2013 este o
consecință a proceselor profunde de transformare obișnuite pentru tranziția de la o economie
centralizată – la o economie de piață, îndeosebi după dezintegrarea Uniunii Sovietice și Declarația
de Independență a Republicii Moldova la 27 august 1991.
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Țara se număra printre țările cu venituri medii-joase în anul 1990, iar în prezent este una dintre
cele mai sărace țări din Europa. Chiar și înainte de 1991 se înregistrau unele tendințe de declin
economic, însă separarea de URSS a accelerat considerabil procesul.
Nivelul PIB-ului real s-a diminuat continuu pe parcursul perioadei 1990-1999, reducîndu-se pînă la
34 procente din nivelul anului 1990. Au existat multiple cauze ale colapsului economic. Prima, țara
era totalmente integrată în sistemul economic sovietic, iar independența a condus, printre altele,
la stoparea oricăror subsidii sau transferuri de la guvernul centralizat. A doua, finalul erei sovietice
cu legăturile comerciale bine stabilite a condus la apariția unor multiple obstacole în calea mișcării
libere a produselor și restricții de acces introduse de către piețele emergente. A treia, lipsa
surselor interne de energie și materie primă a contribuit considerabil la dependența puternică a
țării de unele foste republici sovietice.
Această dependență a afectat capacitatea consumatorilor de a achita energia consumată ca
urmare a sporirii considerabile a prețurilor la resursele energetice (de ex., din 1997 pînă în 2014
tarifele la gazele naturale au sporit de 13 ori; tarifele la electricitate – de 6,6 ori; prețurile la
benzină, motorină și gaz lichefiat au crescut de 2 ori), în condițiile, în care 95% din resursele
energetice au fost din import.
Din alt punct de vedere, în lipsa politicilor de subvenționare transversală, prețurile actuale la
energie au motivat populația Republicii Moldova să aplice măsuri stricte de eficiență energetică,
ceea ce a condus la o reducere semnificativă a intensității energiei, care s-a diminuat din 2006,
etalînd o creștere negativă medie anuală de circa 11,3 procente.
Concomitent, în perioada 2000-2013, PIB-ul real a sporit cu 90,5 procente, de la 3,5229 pînă la
6,7119 miliarde dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 2010, pe cînd PIB-ul real per capita a sporit
cu 120 procente, de la 842,8 pînă la 1854,1 dolari SUA actualizaţi la nivelul anului 2010.
Creșterea considerabilă a PIB-ului real realizată după anul 2000 pare să arate că economia se
dezvoltă, în sfîrșit, în direcția corectă, deși trebuie să ne amintim că în anul 2013 PIB-ul real a atins
doar 68 procente din nivelul înregistrat în anul de referinţă (1990).
Trebuie să menționăm că din 2000 pînă în 2013, consumul de electricitate a crescut în Republica
Moldova cu 20,8 procente; consumul de energie termică – cu 10,0 procente, consumul de resurse
energetice primare – cu 16,8 procente; iar intensitatea emisiilor (CO2eq./PIB) s-a redus pe
parcursul aceleiași perioade cu 37,2 procente, indicînd primele semne de decuplare a creșterii
economice de sporirea emisiilor de GES, cu 19,6 procente în perioada 2000-2013 (vezi Figura 3).
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Figura 3: Tendinţa emisiilor totale de GES și variabilelor asociate în Republica Moldova în perioada
2000-2013
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Cadrul politicilor de atenuare pînă în anul 2020
În anul 2010 Republica Moldova a aderat la Acordul de la Copenhaga și a prezentat ținta de
reducere a emisiilor, care e specificată în Anexa II la acest Acord “Acțiuni de atenuare adecvate la
nivel național ale țărilor în curs de dezvoltare”. Ținta de atenuare a Republicii Moldova prevăzută
în acest Acord cuprinde:
“O reducere cu nu mai puțin de 25% din nivelul anului 1990 a emisiilor totale de GES trebuie
atinsă pînă în anul 2020 prin realizarea mecanismelor economice globale axate pe atenuarea
schimbării climei în conformitate cu principiile și prevederile Convenției.”
Această țintă a fost prezentată fără a indica acţiunile de atenuare adecvate la nivel naţional, care
să fi fost identificate și cuantificate, respectiv fără o clarificare despre tipul de asistenţă necesară
pentru implementarea acestora. Totuși, s-a exprimat opinia că, pentru a atinge această țintă, ar fi
necesară o susținere semnificativă financiară, tehnologică și de fortificare a capacităților, care ar
putea fi oferită prin intermediul mecanismele CONUSC.
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia au
fost aprobate recent prin Hotărîrea Guvernului Nr. 301 din 24.04.20144. În conformitate cu acest
document de politici, Republica Moldova ar urma să realizeze către anul 2020 o reducere cu 20% a
emisiilor totale naţionale de GES, comparativ cu scenariul liniei de bază (SLB) (în engl.: BAU –
Business as Usual).
De rînd cu ținta națională generală, documentul de politici a stabilit ținte de reducere a emisiilor
GES pentru șapte sectoare economice: sectorul energetic – reducerea cu 25 procente a emisiilor
de GES comparativ cu scenariul SLB către anul 2020; sectoarele industrie și agricultură – reducerea
cu 20 procente a emisiilor de GES comparativ cu scenariul SLB către anul 2020; sectoarele
transporturi și deșeuri – reducerea cu 15 procente a emisiilor de GES comparativ cu scenariul SLB
către anul 2020; sectorul FTSCFTS – majorarea sechestrărilor nete cu 25 procente comparativ cu
scenariul SLB către anul 2020.
Reducerea emisiilor de GES cu 20 procente sub nivelul SLB către anul 2020 va necesita acțiuni
decisive la nivel național și de sector. Spre exemplu, se anticipă că în sectorul energetic se vor
realiza contribuții considerabile de reducere a emisiilor de GES (se prevăd economisiri de 533 ktep
prin măsuri de eficiență energetică și de 430 ktep prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă
pentru a acoperi cererea sporită de energie. Instrumentele de politici existente prevăd un spor de
20 procente a resurselor de energie regenerabilă în bilanțul energetic al țării către anul 2020,
precum și acoperirea cu circa 10 procente din cererea de electricitate cu energie regenerabilă
produsă local către anul 2020).
Cadrul politicilor de atenuare în perioada post-2020
Un cadru cuprinzător al politicilor de atenuare pentru perioada post-2020 (care să acopere
perioada 2021–2030) urmează încă a fi elaborat şi considerat pentru aprobare de către
Parlamentul Republicii Moldova. Către mijlocul anului 2016 va fi elaborată Strategia de dezvoltare
cu emisii reduse (SDER) a Republicii Moldova pînă în anul 2030. După un larg proces consultativ la
nivel naţional, SDER va fi aprobată de către Guvernul Republicii Moldova pînă la finele anului 2016.
SDER urmează să considere în deplină măsură stipulările Acordului de Asociere Republica Moldova
– UE semnat la 27 iunie 2014, precum şi alte acte legislative naţionale.
Astfel, Republica Moldova își menține angajamentul și tinde spre un acord internațional ambițios
în domeniul schimbării climei în corespundere cu recomandările științei, pentru a menține
creșterea medie globală a temperaturii sub două grade Celsius comparativ cu perioada
preindustrială pînă în anul 2100.
4
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3. ACȚIUNI ULTERIOARE
Republica Moldova îndeamnă toate Părțile semnatare ale CONUSC, în particular economiile
dezvoltate, să-și comunice contribuţiile naţionale determinate intenţionate într-un mod care ar
facilita claritatea, transparența și înțelegerea lor.
Republica Moldova solicită ca Secretariatul CONUSC să publice contribuţia naţională determinată
intenţionată pe pagina sa web și să țină cont de contribuţia Republicii Moldova la pregătirea
Raportului de sinteză privind efectele agregate ale contribuţiilor naţionale determinate
intenţionate comunicate de Părțile semnatare ale CONUSC.
Republica Moldova așteaptă cu interes discuțiile cu alte Părți semnatare ale Convenţiei privind
echitatea și caracterul ambițios al contribuţiilor determinate în contextul obiectivului de limitare a
încălzirii globale sub 2oC, contribuția lor comună la acest obiectiv și modalitățile de a spori aceste
ambiții comune în viitor.
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ANEXA 1
A) INFORMAȚIE PRIMORDIALĂ PRIVIND PLANIFICAREA ADAPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMEI
A.I. Tendinţe de schimbare a climei, impacturi adverse și vulnerabilități
Republica Moldova este o țară extrem de vulnerabilă la impacturile adverse ale schimbării climei.
Pe parcursul ultimilor 127 de ani în Republica Moldova s-au înregistrat schimbări ale
temperaturilor și precipitațiilor medii. Țara a devenit mai aridă, sporul temperaturii medie anuale
constituind peste 1,0°C.
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Figura 4: Trendul schimbărilor medii anuale a temperaturii aerului (°C) pentru anii 1887-2014: linia
albastră (cursul real al trendului), linia neagră neîntreruptă (trendul liniar secular) și linia roșie
(trendul mediu dinamic de 10 ani) la stația meteorologică Chișinău, partea centrală a țării
În același timp, Republica Moldova a fost afectată de un număr mare de evenimente climaterice
extreme, precum secetele și inundațiile. Analiza datelor climatice naționale a relevat că frecvența
secetelor în Republica Moldova pe durata unei perioade de 10 ani este de circa 1-2 secete în
partea de nord a țării; 2-3 secete în partea centrală și 5-6 secete în partea de sud. Frecvența
secetelor este în creștere, îndeosebi pe parcursul ultimilor decenii. În perioada 1990-2014, au fost
înregistrate secete în 10 ani, ceea ce a contribuit la o reducere semnificativă a recoltelor. În anii
1990, 1992 și 2003, secetele au continuat pe durata întregii perioade de vegetație (aprilie septembrie). Secetele dezastruoase din 2007 și 2012 au afectat peste 70 procente din teritoriul
țării, fiind cele mai severe secete din toată perioada înregistrărilor instrumentale.
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Figura 5: Trendul precipitațiilor medii anuale (mm) pentru 1891-2014: linia albastră (cursul real al
trendului), linia neagră neîntreruptă (cursul liniar al trendului secular) și linia roșie (trendul mediu
dinamic de 10 ani) la stația meteorologică Chișinău, partea centrală a țării
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Inundațiile, de asemenea, afectează Republica Moldova în mod repetat. Pe parcursul ultimilor 70
de ani, au fost raportate 10 inundații majore ale fluviului Nistru şi rîului Prut, trei dintre ele avînd
loc deja în secolul 21 (în anii 2006, 2008 și 2010). Sunt destul de răspîndite și inundații vaste
provocate de rîurile mai mici din țară.
Costurile socio-economice ale schimbării climei asociate cu calamitățile naturale precum secetele
și inundațiile sunt semnificative. Însă, ca rezultat al schimbării climei, se anticipă că intensitatea și
frecvența acestora va spori. Pe parcursul perioadei 1984-2006, pierderile economice anuale medii
ale Republicii Moldova cauzate de calamități naturale au constituit circa 61 milioane USD. Doar
secetele din 2007 și 2012 au cauzat pierderi estimate la circa 1,0 și 0,4 miliarde USD, respectiv.
Inundațiile din 2008 au cauzat costuri de circa 120 milioane USD pentru țară, iar daunele totale și
pierderile cauzate de inundațiile din 2010 se estimează la aproximativ 42 milioane USD.
Modelele viitoarelor condiții de temperatură și precipitații au fost calculate pentru Republica
Moldova în baza modelului climatic global dezvoltat ca parte a Fazei a 5-a a Proiectului de
comparații internaționale cu model cuplat (CMIP5). În acest exercițiu au fost incluse douăzeci și
unu de modele globale cuplate generale de circulație atmosferă–ocean (GCM) în cadrul proiectului
celei de-a Patra Comunicări Naționale la moment în proces de elaborare, proiecțiile fiind realizate
conform scenariilor Traiectoriilor Reprezentative de Concentraţie (în engl.: RCP - Representative
Concentration Pathway) a gazelor cu efect de seră în atmosferă, și anume RCP 2,6, RCP 4,5, și RCP
8,5 disponibile în cel de al 5-a Raport de evaluare CISC (IPCC, 2014).
Schimbările climatice viitoare au fost apreciate pentru trei zone agro-ecologice (AEZ) (Nord, Centru
și Sud) ale Republicii Moldova pentru termen scurt (2016–2035), mediu (2046–2065) și lung
(2081–2100) în raport cu perioada de referință (1986–2005). S-a aflat că în cazul temperaturii,
schimbările generale medii au consecvent aceiași tendință în toate scenariile și că valoarea lor
sporește de la traiectoria radiativă forțată RCP 2.6 de nivel jos pînă la RCP 4.5 și RCP 8.5 de nivel
mai înalt, pe măsură ce înaintăm în ultimele decenii ale secolului 21. Proiecțiile CMIP5 arată
încălzire în toate anotimpurile pentru toate trei zone agro-ecologice, pe cînd proiecțiile
precipitațiilor arată mărimi mai variabile de la un scenariu la altul, de la o sub-regiune – la alta și
de la un anotimp – la altul.
Schimbările anuale ale temperaturilor sunt foarte omogene pentru cele trei zone agro-ecologice.
Rata de încălzire e mai înaltă conform scenariului RCP 8,5 constituind +4,6°C; medie, egală cu
+2,4°C conform scenariului RCP 4.5; și mică, +1,3°C, conform scenariului RCP 2,6 pentru perioada
de pînă în 2100. Ansamblul de modele în baza scenariului de emisii RCP 8.5, estimează că teritoriul
țării către anul 2100 se va confrunta cu cele mai semnificative sporuri de temperatură pe durata
verii, de la +5,9°C la Nord pînă la +6,1°C la Sud. Tendința de schimbare în conformitate cu
ansamblul de modele RCP 2,6 este destul de similară, însă valoarea schimbărilor este mai mică, de
la +1,3 pînă la +1,5°C. Încălzirea ar putea fi mai mare pe durata iernii, cu pînă la +4,6°C la Nord, iar
în Centru și Sud sporul temperaturilor ar fi mai mic, de pînă la +4,2oC conform scenariului RCP 8,5.
Scenariul RCP 2,6 indică o încălzire mai puțin pronunțată pentru toate cele trei zone, de la +1,2
pînă la +1,4°C.
Proiecțiile de ansamblu conform scenariului RCP 8,5 arată că în cele trei zone nivelul precipitațiilor
medii anuale se va diminua și poate varia de la -9,9% la Nord pînă la -13,4% la Sud. În mod
contradictoriu, scenariul RCP 2,6 indică proiecții de spor moderat a precipitațiilor de la +3,1% la
Nord pînă la +5,1% la Sud către anul 2100. Se estimează că în Republica Moldova către sfîrșitul
secolului XXI iernile vor fi mai umede. Proiecțiile de ansamblu pentru anotimpul de iarnă către
anul 2100 indică cel mai mare spor al precipitațiilor, de la +4,0% (RCP 2,6) pînă la +11,8% (RCP 8,5)
în zona de Nord, și cel mai mic, de la +3,0% (RCP 2,6) pînă la +7,4% (RCP 8,5) pentru zona Centru.
Reducerea precipitațiilor va fi mai extinsă în toate cele trei zone pe parcursul verii; cea mai mare
reducere a precipitațiilor, de la -13,2% (RCP 4.5) pînă la -25,1% (RCP 8,5) este identificată pentru
zona de Centru, iar cea mai joasă, de la -7,4% (RCP 4,5) pînă la -18,1% (RCP 8,5) - la Nord.
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A.II. Viziunea de adaptare de termen mediu, scopuri și ținte
Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi Planul de
acţiuni pentru implementarea acesteia, au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din
10.12.20145.
Viziunea Strategiei are ca premisă elaborarea ”unui mecanism de adaptare la impacturile actuale
și potențiale ale schimbărilor climatice, integrat și implementat în toate sectoarele economiei
naționale pentru a reduce vulnerabilitatea și spori reziliența la efectele acestor schimbări”.
Scopul Strategiei este de a ”asigura o dezvoltare socială și economică a Republicii Moldova, care ar
fi mai puțin vulnerabilă la impacturile schimbării climei, devenind mai rezilientă”.
Obiectivul general al Strategiei e orientat spre ”sporirea capacităților de adaptare ale Republicii
Moldova și reacție la efectele reale și potențiale ale schimbării climei”.
Obiective specifice ale Strategiei sunt:
1) Crearea pînă în anul 2018 a cadrului instituţional în domeniul schimbărilor climatice, care să
asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la nivel naţional, sectorial şi local;
2) Crearea pînă în anul 2020 a unui mecanism de monitorizare a impactului schimbărilor
climatice, a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate acestor schimbări şi de gestionare a
informaţiei privind riscurile şi dezastrele climatice;
3) Asigurarea dezvoltării rezilienţei climatice prin reducerea cel puţin cu 50% a vulnerabilităţii
către riscurile climatice către anul 2020 şi facilitarea adaptării la schimbarea climei în șase
sectoare prioritare.
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea
climei (SASC) pînă în anul 2020 este considerat ca fiind 1-ul Plan Național de Adaptare (PNA) (în
engl.: NAPs – National Adaptation Plans). SASC prevede că progresele realizate în adaptarea la
schimbarea climei vor fi evaluate periodic, iar în perioada post-2020 se vor elabora și realiza PNAuri și Planuri de Adaptare de Sector (PAS-uri) (în engl.: SAPs – Sectoral Adaptation Plans) a câte 4
ani fiecare. O informație detaliată referitor la acest aspect poate fi găsită în compartimentul ”VI.
Progrese în monitoring și raportare” al actualei SASC.
A.III. Acțiuni curente și planificate de adaptare
Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi Planul de
acţiuni pentru implementarea acesteia au menirea de a servi ca strategie-umbrelă, care va crea un
mediu de abilitare pentru Autoritățile Publice Centrale și Locale ca acestea să “integreze”
adaptarea la schimbarea climei și managementul riscurilor în strategiile existente și viitoare printrun șir de PNA-uri și PAS-uri sectoriale și locale, susținute printr-o strategie de finanţare pe termen
lung, care ar include resurse naționale și susținere internațională întru preîntîmpinarea efectelor
adverse ale schimbării climei și pentru a utiliza la maximum oportunitățile oferite de acestea.
Obiectivul specific 1: A crea către anul 2018 cadrul instituțional în domeniul schimbării climei, care
ar asigura implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la nivel național, de sector și local.
Se prevede că obiectivul specific 1 va fi atins prin următoarele acțiuni:
Acțiunea 1.1: A dezvolta cadrul instituțional în domeniul adaptării la schimbarea climei.
Guvernul urmează să creeze o structură instituțională puternică și un mediu de abilitare pentru
promovarea adaptării la schimbarea climei în toate sectoarele și la toate nivelurile de
implementare prin consolidarea capacităților tehnice și de leadership pentru implementarea
măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Cadrul instituțional de gestionare a riscurilor
5
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climatice este necesar pentru a susține capacitatea de implementare a măsurilor specifice la nivel
de sector, bazate pe o înțelegere rațională a riscurilor. În stadiul inițial de dezvoltare a capacităților
acest lucru se va reflecta în instruirea și sensibilizarea factorilor de decizie și a personalului
tehnic pentru a dezvolta capacitățile de bază.
Deoarece Ministerul Mediului încă nu are o structura specială care să dezvolte și să promoveze o
politică eficientă în domeniul schimbărilor climatice, dezvoltarea capacităților pentru acest
minister se vor fortifica prin crearea unei subdiviziuni specializate în politicile de climă. Luînd în
considerație necesitatea de a integra aspectele de schimbare a climei în politicile de dezvoltare
sectorială, vor fi create subdiviziuni de schimbare a climei la ministerele de ramură, oferindu-se
acestor instituții resurse financiare adecvate.
Dezvoltarea capacităţilor instituţiilor guvernamentale pentru gestionarea şi integrarea adaptării la
schimbarea climei în politicile de dezvoltare sectorială, precum şi în practicile durabile ce urmează
a fi implementate la nivel naţional şi local va fi iniţiată chiar de la începutul implementării
prezentei Strategii. Va fi elaborat şi realizat un program de instruire cu privire la includerea
problemei riscurilor climatice şi a dezastrelor naturale în politicile sectoriale şi în practicile durabile
asociate cu modalităţile de adaptare la schimbarea climei, ajustate la necesităţile de nivel local şi
naţional şi la problemele specifice la nivel sectorial, în mod corespunzător.
Acțiunea 1.2: A integra adaptarea la schimbarea climei în politicile de sector ale economiei
naționale.
Pentru a reacţiona la riscurile schimbarea climei vor fi necesare eforturi coordonate şi concentrate
ale Guvernului în vederea promovării politicilor şi măsurilor la nivel național şi de sector pentru
prevenirea efectelor adverse ale schimbărilor climatice. Autorităţile publice centrale vor trebui să
modifice strategiile sectoriale şi planurile de acțiuni existente prin incorporarea adaptării la
schimbările climatice şi/sau să elaboreze altele noi pentru a aborda riscurile climatice ca parte a
politicilor şi activităţilor planificate la nivel de sector.
Integrarea riscurilor climatice şi a adaptării în cadrul politic național necesită mai multe etape
pentru a asigura faptul, că informația despre riscurile legate de climă, vulnerabilitate şi opţiunile
de adaptare sunt încorporate în planificarea şi luarea deciziilor în sectoarele cheie precum şi în
evaluările naționale existente şi în planurile de acțiuni. În general, aceste etape includ:
conştientizarea riscurilor climatice şi a informaţiilor existente cu privire la adaptarea la schimbarea
climei; evaluarea implicaţiilor instituţionale şi politice ale pericolelor-cheie generate de schimbarea
climei; modificarea politicilor existente şi elaborarea de strategii şi planuri de acţiuni sectoriale noi,
care ar fi reziliente la schimbările climatice.
Pentru a asigura realizarea acestor politici, vor fi necesare acțiuni pentru identificarea de fonduri
pentru adaptare, crearea de mecanisme pentru coordonarea si monitorizarea performanței. Așa
cum acest proces nu este liniar, va fi necesară integrarea continuă a informaţiei noi privind
riscurile climatice şi a abordărilor de adaptare pentru a minimiza impacturile.
Punerea în aplicare a măsurilor de adaptare la schimbarea climei, asigurând în același timp
dezvoltarea durabilă şi creşterea economică, cere, de asemenea, îmbunătățirea cadrului legislativ
existent, elaborarea unor instrumente financiare eficiente pentru a pune în aplicare aceste măsuri
şi o schimbare în comportamentul și atitudinea față de regimurile de consum şi metodele de
producție.
Astfel, actele legislative relevante vor fi examinate pentru a identifica domeniile care nu conțin
activități existente sau potenţiale de adaptare, legislația fiind modificata sau noi acte legislative şi
de reglementare fiind elaborate pentru a asigura că cadrul legislativ şi de reglementare va facilita
adaptarea la schimbarea climei la toate nivelurile, inclusiv adaptarea autonoma a persoanelor,
comunităților şi a sectorului privat.
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Acțiunea 1.3: A dezvolta comunicarea și cooperarea instituțională în vederea implementării
politicilor de adaptare.
În spiritul de acțiuni comune, care reiese din obiectivul general, autorităţile publice vor stabili
obiective clare şi le vor realiza în comun pentru a proteja Republica Moldova de efectele negative
ale schimbării climei. Ele vor propune măsuri şi soluţii şi vor implementa acțiunile sub egida
Ministerului Mediului, în conformitate cu priorităţile naționale şi cu Politica Europeană de
adaptare la schimbarea climei şi conform obligaţiilor tarii expuse în Acordul de Asociere Republica
Moldova–UE, în vederea punerii în aplicare a acestor politici. Urmînd cursurile de acțiuni stabilite,
factorii de decizie şi cei care asigura aplicarea lor în toate sectoarele prioritare trebuie să
coopereze eficient pentru a asigura un viitor sigur.
Deoarece instituțiile guvernamentale nu-și pot asuma în întregime responsabilitatea realizării
măsurilor de adaptare la schimbarea climei, toată societatea trebuie să fie pregătită să răspundă
cererilor, trecînd printr-un proces de tranziţie și de schimbare de atitudini şi acțiuni, de la o
abordare reactivă - la una proactivă față de politica de atenuare a schimbărilor climatice, care ar fi
pe deplin acceptată, adoptată, implementată şi actualizată continuu de Guvern. Autorităţile
publice trebuie să se concentreze pe cooperare cu comunitatea de afaceri, ONG-uri şi comunitatea
academică/ştiinţifică şi să îmbine expertiza cu resursele pentru a spori dorința de a acționa.
Autoritățile publice trebuie sa asigure crearea, împărtășirea şi difuzarea cunoştinţelor, precum şi
schimbul de practici bune în toate sectoarele prioritare. Dezvoltarea parteneriatului public-privat
va trebui încurajat pentru creşterea eficienţei de abordare specifice pentru domeniu. Cooperarea
regională şi internațională vor fi, de asemenea, dezvoltate şi, ținînd cont că nivelul de resurse
financiare este limitat, se vor dezvolta relaţii de colaborare cu instituțiile financiare donatoare.
Instrumentul principal pentru consolidarea coordonării cu toate sectoarele va fi Strategia de
comunicare privind adaptarea la schimbarea climei, care va stabili un mecanism eficace de a
disemina, intre ministerele relevante, informaţiile privind aplicarea strategiilor de adaptare la
schimbarea climei, şi de a asigura legătura inversă printr-un flux de informaţii în ambele sensuri.
Obiectivul specific 2: A crea către anul 2020 un mehanism pentru monitorizarea impacturilor
schimbării climei, vulnerabilităților sociale și economice asociate și gestionarea/diseminarea
informației privind riscurile și dezastrele climatice.
Obiectivul specific 2 va fi realizat prin următoarele trei cursuri de acțiuni:
Acțiunea 2.1: Monitorizarea continuă şi cercetarea impacturilor schimbării climei și a
vulnerabilităților sociale şi economice asociate şi actualizarea periodică a scenariilor climatice.
Monitorizarea continuă a impacturilor schimbării climei la nivel național permite identificarea
celor mai probabile evoluții din acest domeniu şi oferă oportunităţi pentru acțiuni imediate şi
decizii la nivel administrativ. Sunt necesare cunoştinţe cît mai exacte posibil despre impacturile
potențiale ale climei asupra sectoarelor economice şi sociale pentru a adopta masuri eficiente de
adaptare la schimbarea climei. Activităţile de cercetare trebuie implementate în următoarele
domenii prioritare:
a. determinarea vulnerabilității sectoarelor, regiunilor şi a sistemelor naturale/antropogene
atunci cînd au loc evenimente climatice extreme;
b. identificarea evoluției schimbărilor climatice, cît mai aproape posibil de nivel regional şi
local şi a elabora hărţilor climatice pentru a identifica zonele de risc din tara, inclusiv unde
sunt necesare acțiuni prioritare;
c. elaborarea scenariilor climatice (condiţii medii și diverse evenimente meteorologice
extreme), care ar fi bazate pe modele climatice regionale, şi a evaluarea incertitudinii
acestora;
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d. efectuarea cercetărilor privind impactul schimbărilor climatice la nivel sectorial, regional şi
asupra sistemelor antropice/naturale.
Acțiunea 2.2: A crea o bază de date în domeniul schimbărilor climatice.
Ministerul Mediului va coordona crearea unei baze naționale de date climatice, acţionînd în
această privinţă în comun cu instituții de cercetare, academia, universități si ONG-uri. Această bază
de date va conține informații complete privind evoluția factorilor climatici, precum temperatura,
regimurile de precipitații, etc., inclusiv variabilitatea lor, precum și apariția evenimentelor hidrometeorologice extreme. Pentru a crea o atare bază de date, toate informațiile disponibile vor fi
colectate, fiind identificate domeniile, în care cunoştinţele şi datele lipsesc. Baza de date va fi
completată şi organizată în mod sistematic, astfel încît ea să fie uşor accesibilă pentru toți actorii
implicaţi. Baza de date va fi extinsă şi la nivel local, deoarece autoritățile de acest nivel sunt cele
care adesea implementează măsurile, care nu fac parte din îndatoririle autorităţilor publice
centrale. Un model de creare a unei asemenea baze de date este Mecanismul Clearinghouse,
elaborat la nivel european, care va fi un instrument pentru colectarea şi difuzarea de informaţii,
date și studii de caz privind schimbarea climei şi, de asemenea, va ajuta la sporirea coordonării
între politicile sectoriale relevante.
Constituirea capacităților şi consolidarea sistemului de colectare a datelor statistice
naționale/monitorizarea, raportarea, pentru a asigura administrarea adecvata a bazelor de date
electronice privind informația hidro-meteorologică şi informaţia climatică şi alte date necesare
pentru evaluarea riscurilor și impacturilor climatice, vor fi considerate ca fiind unele din
elementele importante pentru asigurarea realizării politicii naționale de adaptare la schimbarea
climei.
Acțiunea 2.3: A sensibiliza toate părțile implicate privind riscurile schimbării climei și măsurile de
adaptare.
Pentru implementarea politicilor de adaptare la schimbarea climei, toată societatea împreuna cu
autoritățile publice, companiile si ONG-urile, vor asigura un nivel corespunzător de cunoştinţe
despre schimbarea climei şi efectele anticipate ale acesteia. Conștientizarea privind necesitatea de
a promova măsurile de adaptare la schimbarea climei va facilita schimbarea necesară în atitudini și
comportamente şi va îmbunătăţi capacitatea generală de atenuare a efectelor schimbărilor
climatice. Acțiunile de sensibilizare vor fi elaborate pe baza nevoilor de a schimba atitudinile și
comportamentele în utilizarea resurselor naturale, de protecţie a mediului şi mai ales în aspectul
schimbărilor climatice şi a urgenței acțiunilor de adaptare la schimbarea climei.
In același timp, includerea aspectelor de adaptare la schimbarea climei în programele de
învăţămînt la toate nivelurile şi în procesul de formare profesională va juca un rol important în
dezvoltarea unor atitudini adecvate, astfel ca tinerii şi copiii să aibă acces la informaţii despre
dezastre și riscuri climatice şi despre reacțiile adecvate în caz de urgenţă, precum și despre
opțiunile de adaptare pe termen lung.
Pentru a atinge acest obiectiv, o campanie eficace de sensibilizare va fi realizată privind adaptarea
la schimbarea climei, riscurile curente şi potenţiale şi privind ameninţările asociate cu schimbările
climatice, precum și acțiunile preventive necesare. Ridicarea nivelului de conştientizare,
diseminarea informaţiilor şi formarea adecvată sunt elemente esenţiale pentru descentralizarea
eforturilor de identificare şi aplicare a măsurilor specifice de adaptare. Promovarea şi
implementarea strategiei de comunicare în aspectul conștientizării impactului schimbării climei şi
reacțiile posibile la aceasta va fi de o importanță deosebită în această privință, inclusiv o campanie
de informare şi conştientizare a publicului prin intermediul unor mass-media adecvate.
Va fi creat un sistem de avertizare timpurie privind dezastrele naturale de origine climatică,
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oferind accesul publicului la datele şi informațiile necesare pentru a evalua riscurile și impacturile
climatice. Se va efectua publicarea regulată a rapoartelor de monitorizare ca parte a strategiei de
comunicare a impacturilor schimbării climei. Se anticipă, că prin asigurarea nivelului corespunzător
de conştientizare şi sensibilizare, se vor realiza modificări comportamentale evidente în societate
şi la nivel comunitar.
Obiectivul specific 3: A asigura dezvoltarea rezilienţei climatice prin reducerea cu cel puțin 50% a
vulnerabilității la schimbarea climei şi a facilita adaptarea la schimbarea climei în şase sectoare
prioritare (agricultură, resursele de apă, forestier, sănătatea umană, energie şi transporturi) pînă
în anul 2020.
Procesul de adaptare la schimbarea climei va avea loc în diferite sectoare şi la diferite niveluri
(național, regional, local) cu o abordare personalizată pentru fiecare sector/localitate. Deoarece
schimbarea climei are un impact în diferite sectoare şi la diferite niveluri, efectele măsurilor de
adaptare la schimbările climatice vor fi, de asemenea, diferite, însă se vor respecta aceeaşi
parametri. Pentru a oferi soluţii sectoriale viabile, adaptarea va fi integrată în planificarea
dezvoltării sectorului dat şi va fi realizată prin cooperarea strînsă între părţile interesate. În această
privinţă, măsurile de adaptare vor fi integrate în politicile sectoriale curente sau vor fi elaborate
strategii noi şi/sau planuri de acțiuni noi pentru atenuarea riscurilor climatice şi adaptarea la
schimbarea climei.
Astfel, în fiecare sector vor fi identificate şi aplicare măsuri specifice ținînd cont de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

evaluarea etapei curente (acțiuni întreprinse, rezultatele lor etc.) şi de experienţa
acumulată;
obiectivele generale şi obiectivele intermediare şi măsurile care trebuie luate pentru
atingerea lor;
indicatorii de monitorizare a progreselor implementării;
nevoile de cercetare prezente şi viitoare;
resursele disponibile şi resursele necesare;
cadrul instituțional pentru implementare şi repartizarea responsabilităţilor;
instrumentele de management a riscurilor;
cele mai bune practici de integrare a măsurilor de adaptare la schimbarea climei în
elaborarea politicilor naționale.

Dacă va fi necesar, cadrul legal, de reglementare şi instrumentele financiare vor fi modificate
pentru a implementa adaptarea la schimbarea climei. Elaborarea şi punerea în aplicare a tuturor
măsurilor de adaptare la schimbarea climei va fi coordonată de Ministerul Mediului şi realizată de
ministerele de ramură.
Acțiunea 3.1: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul agricultură.
1) La nivel național va fi necesar a:
a) identifica zonele şi subsectoarele vulnerabile, a evalua nevoile şi oportunitățile asociate cu
culturile alternative şi schimbarea soiurilor şi hibrizilor ca răspuns la schimbarea climei;
b) susține cercetările agricole şi producția experimentală pentru ameliorarea culturilor şi
dezvoltarea celor mai bune varietăți, care ar fi mai bine adaptate la noile condiţii climatice;
c) îmbunătăţi capacităţile de adaptare la efectele schimbărilor climatice prin sensibilizarea
actorilor implicaţi cu consultații agricole și informații esențiale privind gestionarea
fermelor;
d) asigura investiţii sporite în eficiența infrastructurii de irigare, tehnologii acvatice şi
îmbunătăţirea managementului resurselor de apă;
e) elabora planuri de irigare bazate pe o evaluare corectă a impactului lor, a disponibilității
viitoare de apă și a nevoilor de apă, ținînd cont de echilibrul cerere - ofertă;
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f)

crea instrumente pentru gestionarea riscurilor și crizelor, pentru a face față consecințelor
economice a evenimentelor legate de climă.

2) La nivel local/de fermă, următoarele măsuri sunt importante:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

adaptarea perioadelor, în care se vor desfășura activitățile agricole cu cele mai favorabile
perioade în aspectul indicilor climaterici;
elaborarea de soluții tehnice pentru a face faţă evenimentelor climatice extreme în scopul
protejării culturilor şi animalelor;
îmbunătăţirea sistemelor de ventilaţie şi de aerisire din fermele de animale;
alegerea de culturi şi varietăţi adaptate mai bine la modificările în sezonul de creştere şi în
disponibilitatea apei, precum şi cu o rezilienţă mai mare la noile condiţii climatice;
adaptarea culturilor, utilizînd diversitatea genetică existentă şi noile oportunităţi oferite de
biotehnologie;
sporirea eficienţei controlului populațiilor de dăunători şi focarelor de boli în scopul
gestionării acestor procese;
utilizarea eficientă a apei prin reducerea pierderilor, îmbunătăţirea tehnicilor de irigare,
reciclare și stocare a apei;
îmbunătăţirea gestionării solurilor prin sporirea retenţii de apă pentru a menţine
umiditatea în sol;
managementul landșafturilor prin menţinerea elementelor de peisaj care oferă adăpost
pentru animale;
introducerea de specii de animale rezistente la temperaturi extreme şi adaptarea regimului
de nutriție a animalelor la cererile cauzate de schimbarea climei;
popularizarea noilor tehnologii privind stabilitatea structurii solului şi tratamentele solului
pentru mărirea stratului activ în zona radiculară în scopul sporirii absorbției apei;
reducerea eroziunii pluviale a solului prin aplicarea practicilor agronomice „no-till”;
elaborarea unor programe noi, complexe, de gestionare a apei în agricultură (îmbinarea
irigării și gospodăriilor piscicole și gestionarea excesului de apă din surse interioare).

3) Alte măsuri relevante constau în:
a) elaborarea ghidurilor de practici bune pentru sectorul agricol, îndeosebi a tehnologiilor
agricole fără irigare;
b) elaborarea și realizarea planurilor de acțiuni locale (la nivel de comunitate);
c) utilizarea rezultatelor cercetărilor pentru depășirea vulnerabilității actuale și schimbarea
structurii culturilor promovînd o agricultură mai puțin expusă schimbării climei;
d) încurajarea asigurării culturilor/fermelor;
e) îmbunătățirea disponibilității și aplicabilității modelării opțiunilor de adaptare, care ar
putea fi aplicate la nivel de fermă;
f) dezvoltarea infrastructurii și elaborarea tehnologiilor necesare pentru intervenții locale de
combatere a evenimentelor climatice extreme pentru protecția culturilor și comunităților
locale.
Acțiunea 3.2: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul resurse de
apă.
1) Pentru a ajusta resursele de apă din tara la schimbările climatice, sunt necesare studii, care ar
servi ca baza pentru adaptarea acestora astfel ca:
a) re-evaluarea resurselor de apă disponibile la nivelul bazinului fluvial și de rîu;
b) determinarea impacturilor proiectate ale schimbării climei asupra debitului maxim,
mediu şi minim a cursurilor de apă;
c) determinarea vulnerabilității resurselor de apă la schimbările climatice;
d) evaluarea nevoilor de apă pentru culturile majore în contextul schimbării climei (studii
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inter-sectoriale);
e) evaluarea nevoilor de apă pentru principalele categorii de consumatori în contextul
schimbărilor climatice;
g) evaluarea daunelor potenţiale legate cu schimbarea climei in caz de inundații/secete.
2) Pentru a asigura disponibilitatea apei la sursă în ţara luînd în considerație schimbările actuale şi
viitoare ale climei sunt necesare următoarele măsuri:
a) construirea unei infrastructuri noi pentru transformarea resurselor de apă în resurse
socio-economice (noi lacuri de acumulare, extinderi ale celor existente etc.);
b) modificarea infrastructurii existente pentru a reglementa fluxurile de apă, care își
schimbă distribuţia în timp ca urmare a schimbării climei (modificarea înălțimii barajelor);
c) proiectarea și implementa soluţiilor pentru colectarea şi utilizarea apei de ploaie;
e) construirea rezervoarelor fără baraje (cu nivelul de apă sub nivelul solului);
f) protejarea zonelor umede, permiţînd astfel restaurarea apelor subterane şi reducerea
evacuărilor de vîrf în aval.
3) Alte acțiuni potențiale de adaptare în utilizarea apei ar fi orientate spre:
a) utilizarea mai eficientă a apei şi conservarea ei prin reabilitarea sistemelor de transport a
apei şi a sistemelor de alimentare cu apă/sistemelor de distribuţie şi prin modificări
tehnologice (promovarea tehnologiilor cu consum redus de apa);
b) modificări în stilul de viaţă (reducerea cererii de apă, reciclarea apelor utilizate etc.);
c) creşterea nivelului de reciclare a apei pentru nevoile industriale;
d) schimbarea tipurilor de culturi agricole, folosindu-se cele adaptate la cerere mică de apă;
e) elaborarea si implementarea unui sistem de preţuri şi tarife la apă bazate pe sezon şi pe
resurse disponibile;
f) utilizarea apei de calitate inferioară pentru anumite scopuri/utilizări.
4) Măsuri, ce trebuie întreprinse la nivel de bazin al rîului pentru a asigura adaptarea la
schimbarea climei:
a) actualizarea sistemelor majore de gestiune şi de design teritorial, astfel încît să se ia în
considerare efectele schimbărilor climatice (scăderea volumului de apă disponibil la sursă,
creşterea cererii de apă);
b) aplicarea principiilor de management integrat al apei în aspect de cantitate şi calitate a
apei;
c) introducerea, la stadiul de proiectare a lacurilor de acumulare, ce urmează a fi
construite, a volumelor de rezervă, care ar fi utilizate doar în situații excepționale sau
crearea de lacuri de acumulare cu regim special de intervenţie, pentru a suplimenta
resursele de apă disponibile în situaţii critice;
d) transferuri de apa între diferite bazine pentru a compensa lipsa apei în anumite
rezervoare;
e) stabilirea de obiective privind calitatea apei şi aplicarea criteriilor de calitate a apei
pentru prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontalier, coordonarea
reglementărilor şi eliberarea licențelor;
f) îmbunătăţirea tratamentelor apelor reziduale şi apelor domestice;
g) armonizarea reglementărilor privind limitarea evacuărilor de substanţe periculoase în
apă;
h) identificarea zonelor cu riscuri potenţiale.
5) Măsuri, ce urmează a fi întreprinse pentru managementul riscurilor de inundație:
selectarea anumitor lucrări de protecție locala (pentru unele comunităţi şi structuri
socio-economice) în loc de lucrări de protecție de dimensiuni mari;
a)
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alegerea regularizării traiectoriei de inundaţii (încetinirea si reducerea inundației în
timpul desfășurării ei) în loc de mărirea înălţimii barajelor existente sau construirea de
baraje noi;
c) utilizarea celor mai noi metode şi tehnologii de reabilitare/construire de baraje şi
efectuarea lucrărilor de protecţie conform planurilor teritoriale locale;
d) sporirea nivelului de conștientizare a riscului de inundaţie în rîndul populaţiei expuse
(reacție adecvată înainte şi după eveniment, contracte de asigurare etc.);
e) măsuri pentru protejarea infrastructurii de irigare împotriva inundațiilor;
f) îmbunătăţirea prognozelor inundaţiilor şi instalarea sistemelor de avertizare a riscului
inundațiilor;
g) colaborarea eficientă între Republica Moldova, Ucraina si Romania pentru a monitoriza
evacuărilor de apă, îmbunătăţirii prognozelor meteorologice / de inundaţii şi a asigurării
avertizărilor timpurii pentru toate ţările în aval.
b)

6) Măsuri, care trebuie întreprinse pentru combaterea secetelor/deficitului de apă:
servicii de monitorizare şi avertizare privind reducerea debitului/secetă la nivel național;
reducerea pierderilor în reţelele de distribuţie a apei;
măsuri de conservare şi utilizare eficientă a apei (pentru irigare, în industrie);
cooperarea cu alte ţări vizînd schimbul de experienţă în combaterea secetelor;
planuri de alimentație cu apă în mod prioritar/stabilirea priorităților în instituirea
restricţiilor de alimentație cu apa;
f) stabilirea de metodologii de determinare a pragurilor de secetă şi cartografierea secetei;
g) creşterea capacităților de stocare a apei;
h) verificarea calității apei în timpul secetei.
a)
b)
c)
d)
e)

Acțiunea 3.3: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul sănătate.
Acțiunile pentru îmbunătățirea adaptării la schimbarea climei în sectorul sănătate includ
următoarele:
a) dezvoltarea evaluărilor integrate ecologice, economice şi de sănătate privind efectele
schimbărilor climatice;
b) elaborarea strategiilor de adaptare în sectorul sănătății;
c) desemnarea unui organism pentru a coordona gradul de pregătire al sănătăţii publice
pentru schimbarea climei și reacția la aceasta, definirea de roluri şi responsabilităţi;
d) examinarea şi consolidarea sistemelor de supraveghere a bolilor existente în scopul
includerii unor noi indici de monitorizare a sănătății legate de clima, precum morbiditatea
şi mortalitatea asociate cu valurile de căldură;
e) îmbunătăţirea accesului la servicii medicale în comunitățile îndepărtate și pentru grupurile
vulnerabile (de ex., bătrîni, persoane obeze şi cu dezabilități);
f) elaborarea protocoalelor de tratament pentru problemele de sănătate legate de clima;
g) oferirea de instruire şi îndrumări pentru specialiștii medicali şi sfaturi pentru public privind
măsurile care trebuie luate în timpul evenimentelor climatice extreme, precum valurile de
căldura, inundații și secete;
h) reactualizarea programelor de educaţie şi de comunicare pentru specialiştii din domeniul
medical cu informaţii relevante privind adaptarea la schimbarea climei în sectorul sănătăţii;
i) implementarea unui mecanism de monitorizare și evaluare pentru a aprecierea nivelului de
pregătire şi a măsurilor de intervenţie;
j) evaluarea și monitorizarea riscurilor de apariție de boli noi cauzate de noile condiţii
climatice;
k) extinderea cooperării internaționale şi regionale în domeniul adaptării sănătății umane la
schimbările climatice.
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Acțiunea 3.4: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul forestier.
Următoarele măsuri de adaptare la schimbarea climei ar putea fi realizate în sectorul forestier:
a) Examinarea bazei de reglementare forestiere şi elaborarea unor noi elemente importante a
acesteia, ca părţi integrale a regimului forestier cu accent pe: întreţinerea şi conservarea
stațiilor forestiere; conservarea resurselor genetice forestiere; reconstrucția ecologica a
pădurilor; certificarea pădurilor, produselor forestiere şi sistemelor de management
forestier;
b) revederea cadrului de reglementare în aspectul elaborării unui mecanism financiar
corespunzător în conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere, necesar pentru
extinderea terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, etc.;
c) elaborarea şi aprobarea regulamentului de aplicare şi asigurarea funcţionalității principiilor
de guvernare participativa în managementul resurselor forestiere publice;
d) creşterea învelișului vegetal forestier, inclusiv în contextul atenuării schimbării climei şi
conservării diversității biologice;
e) elaborarea şi aplicarea proiectelor vizînd plantarea benzilor silvicule (zone tampon) pentru
protecția terenurilor agricole, scopuri anti-erozionale şi pentru protecţia apelor;
f) înființarea plantațiilor de păduri pentru a satisface nevoile populației în combustibil pentru
încălzire, pregătirea hranei, etc.;
g) elaborarea metodologiilor/tehnologiilor pentru a asigura adaptabilitatea ecosistemelor
forestiere la schimbările climatice.
Acțiunea 3.5: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul energie.
Măsurile de adaptare la schimbarea climei pentru a reduce pierderile/riscurile in sectorul energie
sunt următoarele:
1) Resursele de energie:
a) Combustibili fosili: înlocuirea sistemelor de răcire cu apă cu sisteme de răcire cu aer, răcire
uscată sau sisteme de recirculare; îmbunătăţirea construcției turbinelor de gaz (palete
directoare pentru orificii de admisie, aburire de aer, filtre pentru aerul de intrare, tehnici de
spălare a paletelor compresorului, etc.); (re)localizarea în zonele cu risc minim de
inundație/secetă; construirea digurilor pentru stăvilirea inundației, consolidarea pereților și
acoperișurilor; adaptarea regulamentelor astfel ca să fie permisă o mai mare temperatură de
evacuare; examinarea reutilizării apei şi a tehnologiilor de integrare la rafinării.
b) Electricitatea hidraulică: construcția zăgazurilor pentru disînnămolire; mărirea înălțimii
digurilor; construcția unor diguri mici în bazinele superioare; adaptarea capacităților la
regimul fluxului (dacă acesta sporește); adaptarea funcționării stației electrice la schimbările
în cursul rîului; modificări operaționale cu alte surse;
c) Eoliană: localizarea fermelor eoliene în amplasamente care să ia în considerație modificările
vitezei vîntului în funcție de schimbările climatice viitoare;
d) Solară: localizarea în baza schimbărilor anticipate privind nebulozitatea determinată de
schimbările climatice; și
e) Biomasă: introducerea unor culturi noi cu o toleranță mai mare la temperaturi înalte și stres
de apă și secetă.
2) Cererea de energie: investiţii în infrastructuri şi echipamente de înaltă eficienţă; investiţi în
generarea descentralizată a energiei electrice precum generatoare fotovoltaice pe acoperișuri;
utilizarea eficientă a energiei prin bune practici de operare.
3) Transmisia și distribuția energiei: îmbunătăţirea robusteții conductelor şi a altor infrastructuri
de transmisie şi distribuţie; schimbarea puterii nominale a grilei în alt mod; planificarea de urgenţă
şi inspectarea periodică a infrastructurii vulnerabile, precum cele ce se bazează pe stîlpi din lemn.
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Acțiunea 3.6: Managementul riscurilor și adaptarea la schimbarea climei în sectorul
transporturilor.
Măsurile de adaptare pentru reducerea pierderilor/riscurilor în sectorul transporturilor sunt
următoarele:
1) În cazul unor variații semnificative a temperaturilor, inclusiv pe durata valurilor de căldură:
a) elaborarea și implementarea unor materiale de pavare noi a carosabilului, rezistente la
temperaturi înalte;
b) utilizarea mai pe larg a drumurilor tolerante la temperaturi înalte și șoselelor cu protecţie de
landșaft;
c) proiectare/construcţie corespunzătoare a carosabilului care să asigure integritatea acestuia
fără formarea crăpăturilor;
d) planificarea orarului de construcţie pentru orele mai răcoroase ale zilei;
e) proiectarea pentru temperaturi maxime mai înalte în loc de construcţii noi;
f) adaptarea sistemelor de răcire.
2) În cazul sporiri evenimentelor cu precipitații extreme:
a) utilizarea unor materiale de pavare noi rezistente la condiţii climatice nefavorabile;
b) pavarea superioară cu asfalt mai rezistent;
c) folosirea celor mai eficiente tehnologii pentru a asigura etanşeitatea şi reînnoirea betonului
asfaltic (de exemplu, cele care combină impregnarea şi tratamentul de suprafaţă a betonului
asfaltic şi, respectiv, care asigură revitalizarea şi reînnoirea calității liantului bituminos,
reduce fragilitatea stratul superior de asfalt, crescînd elasticitatea şi flexibilitatea şi rezilienţa
acestuia la apă şi substanţe chimice);
d) utilizarea pe scară mai largă a metodelor eficiente de întreţinere a drumurilor (întreținerea
preventiva: include: strat de acoperire, reparaţii, etanşarea prin pulverizare de emulsii
cationice, etanșare cu pietriș, etanşarea fisurilor cu suspensii, etc.; întreţinerea corectivă:
include: cîrpirea, reparaţia de suprafaţă şi tratamente de suprafaţă cu materiale izolante);
e) realizarea evaluărilor riscurilor pentru toate drumurile noi;
f) îmbunătăţirea protecţiei de inundaţie;
g) utilizarea mai pe larg a senzorilor pentru monitorizarea fluxurilor de apa;
h) reînnoirea sistemelor de drenaj ale drumurilor;
i) pavarea adînciturilor și înclinațiilor;
j) standarde mai înalte față de capacitatea de scurgere pentru infrastructuri de transport noi şi
proiecte de reabilitare majore; şi
k) soluţii inginerești, sporirea avertismentelor şi actualizărilor trimise centrelor de dispecerat,
echipajelor şi staţiilor.
A.IV. Lipsuri și bariere
a) Cadrul de politici






Lipsa executării eficiente prezintă provocarea cheie cu care se confruntă implementarea
politicilor naționale de mediu; implementarea planurilor de adaptare este esențială la nivel
local;
Coordonare inter-instituțională limitată în realizarea politicilor şi strategiilor inter-sectoriale;
Impedimente de nivel sistemic în realizarea angajamentului politic față de adaptarea la
schimbarea climei;
Capacităţi limitate (timp, cadre şi resurse financiare) pentru analiza, revizuirea şi modificarea
politicilor şi strategiilor naționale pentru integrarea schimbărilor climatice şi a aspectelor de
reducere a riscurilor la dezastre.
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b) Mecanisme de coordonare







Impedimente de nivel sistemic în utilizarea eficientă a mecanismelor de coordonare între
niveluri și sectoare în abordarea impacturilor schimbării climei şi consolidarea capacității de
adaptare;
lipsa monitorizării integrate, cuprinzătoare şi eficiente a implementării măsurilor de adaptare
la schimbarea climei;
un număr limitat de politici în domeniul schimbărilor climatice, iar referinţele limitate la
acestea conduc la mecanisme de coordonare dificile, preponderent „ad hoc” şi propulsate
doar în cadrul unor proiecte de asistenţă tehnică;
utilizarea limitată de criterii şi indicatori pentru a ghida şi monitoriza coordonarea;
capacități limitate ale agenţiilor lider în coordonarea şi promovarea unui grad mai mare de
implicare de nivel local combinată cu o înţelegere şi conştientizare limitată de către
autorităţile locale privind impacturile schimbării climei şi metodele de adaptare la ea;
încă nu este stabilită legătura dintre mecanismele de coordonare climatică cu alte mecanisme
de coordonare naționale relevante.

c) Capacități instituționale și procesul de planificare







în țară încă nu exista o abordare programatică în raport cu multiplele sectoare şi niveluri de
guvernare; este preconizat ca acest aspect să fie abordat în următorul PNA (de 5 ani);
lipsa unui proces de planificare integrată între autoritățile publice centrale şi alocarea ne
îndeajuns de coordonată a resurselor financiare prin diverse fonduri naționale;
lipsa politicilor şi strategiilor naționale care ar putea ghida o abordare programatică;
incoerență în prezentarea datelor statistice între autorităţile publice centrale;
capacități tehnice și de cadre limitate în aspectul abordării problemelor schimbărilor climatice;
un sistem incoerent de acces la informaţie pentru autorităţile publice centrale şi locale.

d) Integrarea adaptării la schimbarea climei în politici, planuri de acţiuni și procese bugetare




o înțelegere limitată la nivel național şi sectorial a conceptului de integrare a ASC și cum ar
putea ea fi realizată;
schimbarea climei şi adaptarea la schimbarea climei nu sunt integrate în legislația națională şi
serviciile sociale asociate;
înţelegerea limitată de către factorii decizionali a ameninţării permanente a schimbării climei
ca problemă de dezvoltare şi a legăturilor și implicațiilor ei cu alocarea resurselor, creşterea
economică şi serviciile de ecosistem.

e) Transferul de tehnologii








abilități și cunoștințe reduse privind soluții de adaptare la schimbările climatice; lipsa
serviciilor de consultanţă în contextul identificării măsurilor de adaptare pentru diferite
sectoare;
nivel scăzut de parteneriate public-private în implementarea măsurilor de adaptare la
schimbarea climei;
o piață subdezvoltată și un mecanism nedezvoltat de promovare a inovaţiilor tehnologice şi a
transferului de tehnologii de adaptare;
lipsa bazelor de date cuprinzătoare privind schimbările climatice şi gestionarea riscurilor de
dezastre;
lipsa documentelor de importanță majoră pentru planificarea teritorială, precum planurile
spațiale naționale şi regionale, planurile generale de urbanism; aceste documente ar contribui
la identificarea acțiunilor de adaptare la nivel local şi regional şi la îmbunătăţirea situaţiei în
contextul de planificare urbana;
ritmul lent al reformelor şi al adoptării standardelor normative tehnice noi în sectoarele
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transporturi şi construcții (adoptarea euro-codurilor); şi alocații financiare reduse pentru
această sarcină;
lipsa planurilor de investiții de termen mediu şi lung, cu puţine eforturi de prevenire a
efectelor negative ale schimbării climei, mizînd mai mult pe eliminarea efectelor adverse post
factum;
stimulente financiare inadecvate şi stimulente cu efect negativ pentru transferul de tehnologii
adaptive;
aranjamente inadecvate privind infrastructura rurală și drepturi de proprietate asupra
pămîntului nepotrivite pentru adaptarea la schimbarea climei.

f) Finanțarea intervențiilor de adaptare la schimbarea climei






nu există o integrare a măsurilor de adaptare la schimbarea climei în bugetul național;
nu există un buget separat dedicat activităţilor specifice de adaptare la schimbarea climei;
nu a fost elaborată o strategie financiară pentru adaptarea la schimbarea climei;
în cadrul de planificare și bugetare nu au fost incorporați indicatori climatici;
nu există un buget pentru situații de urgenta în sectoarele specifice pentru intervenții de
adaptare.

A.V. Rezumatul necesităţilor
a) Necesităţi de cercetare și dezvoltare în vederea atingerii țintelor de adaptare
Cercetările naționale privind schimbările climatice trebuie să fie legate de eforturile de cercetare
internaționale şi să aplice cunoştinţele acumulate la acest nivel. Institutele de cercetări cu
experiență vor fi încurajate să participe la sprijinirea elaborării politicilor naționale în domeniul
schimbărilor climatice. Deoarece majoritatea institutelor de cercetări realizează studii pe bază de
contracte, este esențial de avut resurse financiare adecvate pentru realizarea cercetărilor în
domeniul schimbărilor climatice, iar în cazul, în care resursele financiare vor rămîne limitate
pentru o perioadă lungă de timp, va trebui de dezvoltat relații de colaborare cu instituțiile
financiare internaționale. Un accent important se va pune pe constituirea capacităţilor membrilor
grupului de lucru pentru modelarea climei pentru elaborarea modelelor climatice și realizarea
studiilor de evaluare a impacturilor, spre exemplu, prin facilitarea schimbului de experienţă şi de
vizite de cercetare la centrele internaționale de modelare climatică. Este la fel de important de a
monitoriza impacturile schimbării climei și de a realiza cercetări în sectoarele prioritare precum:
agricultura, sănătate, forestier, energie, transporturi, resursele de apă, etc.
Sectorul agricultură







Cercetările trebuie să abordeze nu doar schimbările de temperatură şi precipitaţii şi impactul
acestora asupra agriculturii, dar şi interacțiunea cu hazardele, care decurg direct sau indirect
din condiţiile atmosferice, precum precipitaţii, inundaţii, îngheţuri, secetă, grindină, valuri de
căldură, deplasări de sezon (durata perioadei de vegetaţie, înmugurirea, aspecte de calitate),
precum şi schimbările situației cu dăunătorii şi bolile.
E necesar de a realiza evaluări specifice pentru culturile agricole, pentru a determina
modificările în dezvoltarea lor sezonieră, caracteristicile de producţie, metodele de cultivare
etc., sub aspectul schimbărilor climatice.
Modele de recoltă sunt necesare pentru a evalua efectele schimbărilor climatice şi ale creşterii
concentraţiei CO2 asupra diferitor culturi agricole, pășunilor si animalelor.
În continuare, modele de simulare a culturilor agricole trebuie interfaţate cu sistemele de
informaţii geografice (GIS) pentru ca aceste modele să poată fi aplicate pentru planificarea
regională şi de analiză a politicilor.
În plus, ar trebui de utilizat o varietate de abordări, precum modele de regresie economică,
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microeconomice şi modelele macroeconomice, precum și modelarea la nivel de fermă.
Sectorul sănătate


Cercetările cantitative sunt necesare pentru identificarea în Republica Moldova, ca celor mai
vulnerabile regiuni în aspectul efectelor nocive ale schimbării climei asupra sănătăţii.
 Aceste zone vor necesita masuri de adaptare focalizate, inclusiv clinici medicale şi instrumente
mai bune, populației din aceste zone urmează a fi instruită cum poate face față noilor
probleme de sănătate.
 E necesar a realiza estimări îmbunătăţite privind povara bolilor, bazate pe ultimele modele
climatice pentru a estima:
o datele statistice privind mortalitatea legată de valurile de căldură și datele statistice
privind populaţia la nivel național şi în oraşele principale ale Republicii Moldova;
o impacturile proiectate ale schimbării climei, ţinînd cont de diferitele forme de
aclimatizare/adaptare; şi
o corelațiile dintre bolile cu transmitere prin apă şi cele cu transmitere prin alimente,
utilizînd seturi de date privind veniturile și sănătatea, precum și ratele de an ajustat la
dezabilitate (DALY) după grupuri demografice.
 Suplimentar, ar fi benefic de a avea studii în profunzime privind evaluarea socio-economică în
aspectul schimbării climei în sectorul sănătăţii, inclusiv:
o Costurile deteriorării sănătății cauzate de schimbarea climei în diferite scenarii de
atenuare;
o Costurile de prevenire a decesurilor, bolilor și vătămărilor luînd în considerație diferite
scenarii de atenuare (adică măsuri de adaptare).
Sectorul resursele de apă




Definirea pragurilor critice a resurselor de apă;
Capacități îmbunătățite de a calibra modelele existente de eroziune pluvială a solului;
Înţelegerea impactului economic şi social al schimbării climei asociat cu cantitatea de apă,
oferta și cererea de apă, inclusiv pentru irigare, asigurarea cu apă potabilă, apă pentru
recreare/turism, centrale hidroelectrice şi industrie, precum și pierderile de sistem;
 Capacităţile de elaborare şi punere în aplicare a sistemelor de evaluare hidro-economică a
bazinelor rîurilor vor fi îmbunătăţite pentru a evalua evoluția în continuare a resurselor de apă
şi a dezvoltării durabile asociate, cum ar fi dezvoltarea prin construcția de hidrocentrale,
tratarea deşeurilor şi agricultura irigată;
 Sunt necesare studii de pre-fezabilitate sau studii de fezabilitate pentru proiecte de irigare şi
utilizare a pămînturilor, acestea trebuind să includă o evaluare a impactului economic şi fizic al
schimbării climei;
 Se var realiza evaluări şi analize privind costurile sociale, economice şi de mediu şi beneficiile
viitoarelor măsuri de adaptare.
Sectorul forestier






Stabilirea pragurilor climatice, care ar corespunde limitelor de distribuţie a unui tip sau specie
de pădure şi elaborarea unui model bioclimatic pentru a prezice distribuțiile staționare
viitoare a pădurilor sub un spectru de scenarii climatice plauzibile;
Colectarea informației pe bază de analogi istorici și istorii umane, pentru a estima cît timp va
dura pentru migrarea unei margini de pădure la o distanţă dată;
Calibrarea unui model biochimic pentru a prezice schimbările în productivitate şi în stocurile
de carbon în fiecare tip de pădure, cu şi fără efecte ale concentraţiilor sporite de CO2;
Evaluarea capacităţii de adaptare, inclusiv a capacității inerente de adaptare a copacilor şi
ecosistemelor forestiere, precum și a factorilor socio-economici, care determină capacitatea
de a realiza măsurile de adaptare planificate.
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Sectorul energie






Evaluarea efectelor posibile (atît pozitive, cît și negative) ale schimbării climei asupra
consumului de energie:
o Efecte ale încălzirii climei asupra utilizării energiei pentru încălzirea încăperilor;
o Efecte ale încălzirii climei asupra utilizării energiei pentru răcirea încăperilor;
o Penetrarea pe piață a instalațiilor de aer condiționat și a pompelor de căldură (încălzire și
răcire doar pe bază de electricitate);
Realizarea studiilor privind efectele posibile asupra generării și ofertei de energie:
o evaluarea impacturilor creșterii temperaturilor și secetelor asupra potențialului de
energie hidro-electrică;
o impacturile schimbării climei asupra generării energiei din biomasă;
o schimbările în resursele eoliene (ca intensitate și durată); și
o transmisia și distribuția electricității.
Cercetarea eficienţei utilizării energiei în contextul de încălzire globală, cu accent pe tehnologii
şi practici care economisesc energia de răcire şi reduc sarcina de vîrf electric.

Sectorul transporturilor




Examinarea efectelor de termen lung a schimbărilor climatice în sectorul transporturilor în
lumina proiecţiilor climatice pentru a determina dacă, cînd şi unde impacturile ar putea fi
colaterale, în special în aspectul de planificare pe orizonturi temporale lungi pentru
infrastructura de transport;
Analiza opţiunilor de adaptare la aceste şocuri, inclusiv necesitatea posibilă de a modifica
presupunerile pentru proiectarea și funcționarea infrastructurii, capacitatea de a încorpora
incertitudini în luarea deciziilor de interval temporal mare și capacitatea instituțiilor de a
planifica și întreprinde acțiuni reieșind din strategiile de atenuare şi adaptare la nivel de stat şi
regional.

Studiile promovate privind schimbările climatice şi vulnerabilitățile la efectele acestora permite o
cunoaștere mai bună despre sectoarele, ecosistemele şi regiunile, care sunt în mod deosebit
expuse la schimbarea climei, facilitează identificarea și promovarea unor acțiuni viguroase și
eficiente de atenuare a efectelor adverse ale climei în ţară.
Constatările acestor studii vor fundamenta adoptarea de măsuri planificate de adaptare şi vor
ajuta la creşterea capacităţii de adaptare internă în corespundere cu realizarea obiectivelor şi cu
prioritățile naționale de dezvoltare durabilă şi protecţie a mediului.
b) Necesitatea de susținere pentru a realiza eforturile de adaptare curente și pe termen mediu
Realizarea obiectivelor de adaptare la schimbarea climei trebuie sprijinita de mecanisme
financiare adecvate. Costurile implementării de către Republica Moldova a Strategiei Republicii
Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia se estimează la aproximativ 200 milioane dolari SUA. Costurile inacțiunii
ar putea fi devastatoare, dat fiind faptul ca doar dezastrele naturale conduc la pierderi medii
pentru țară de circa 61 milioane USD în fiecare an. Estimările privind costurile şi beneficiile viitoare
sugerează că fiecare euro cheltuit pentru protecția contra inundațiilor ar evita şase euro în costuri
cauzate de daune.
Oferirea şi alocarea de resurse financiare adecvate sunt condiţii necesare pentru realizarea unor
rezultate favorabile în procesului de adaptare la schimbarea climei. Pentru susţinerea iniţiativelor
de adaptare la schimbarea climei, sunt necesare atît resurse financiare interne, cît și
internaționale. Finanțarea internă poate fi asigurată atît din bugetul de stat cît și din alte
mecanisme financiare (fonduri speciale: Fondul Ecologic Național, Fondul Național de Dezvoltare
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Regionala etc.). Acestea vor fi instrumente importante pentru direcţionarea fluxurilor monetare
interne spre investiții de mediu, dar şi un mijloc de întărire a finanțării interne şi externe.
Se prevede că asistenţa externă şi investițiile externe vor juca rolul cel mai important în
promovarea acțiunilor privind schimbarea climei în toate sectoarele economice şi vor cataliza
activitatea investițiilor specifice, care vor fi necesare pentru a asigura adaptarea la schimbarea
climei în Republica Moldova. Aceste investiții sunt legate de o gamă largă de tehnologii destinate
îmbunătăţirii eficienţei energetice, utilizării energiei regenerabile, dezvoltării infrastructurii rutiere
şi de construcții, şi în final, adaptării la schimbarea climei. În acest context, susținerea financiară
internațională este necesară pentru implementarea în întregime a politicilor şi strategiilor
naționale sectoriale corespunzătoare şi pentru a rezolva problemele specifice în domeniile, în care
impactul schimbării climei este semnificativ. Realizarea proiectelor pilot şi de demonstraţie de
scară mică și medie va asigura durabilitatea asistenţei externe, ce urmează a fi primită, inclusiv
prin mecanismele financiare disponibile ale CONUSC. Se anticipă că obiectivele strategiei vor fi
realizate în mare măsură în condiţiile, în care Republica Moldova va obține acces la mecanismele
financiare ale CONUSC, în specific la Fondul Verde pentru Climă, Fondul Special pentru Schimbarea
Climei, Fondul de Adaptare şi altele, în vederea implementării proiectelor de adaptare în cele mai
vulnerabile sectoare ale economiei naționale.
c) Rezumat privind susținerea internațională recentă
Conform bazei de date on-line a Organizaţiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD)
(Figura 6), Republica Moldova se numără printre primele zece ţări din Europa după beneficiile de
asistenţă externă. De asemenea, a fost a 6-a ţară din Europa după cooperarea pentru dezvoltare
primită, însumînd, în mediu, 5 procente din toată asistenta oferită regiunii pentru anii 2011-20136.
1200

Milioane Dolari SUA

1000
800
600
400
200
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total, multilateral

36.04

76.5

132.58

158.84

160.96

136.58

348.26

330.92

323.66

167.7

Total, ţările non-DAC

4.07

6.91

11.06

10.01

17.63

6.58

26.49

23.51

24.45

22.21

Total, ţările DAC

78.4

85.7

86.09

97.44

119.58

100.48

96.05

111.08

129.6

156.71

Total, toţi donatorii

118.51

169.11

229.73

266.29

298.17

243.64

470.8

465.51

477.71

346.62

Total, toţi donatorii

Total, ţările DAC

Total, ţările non-DAC

Total, multilateral
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Figura 6: Fluxul de resurse bilaterale, multilaterale şi de la donatori privați şi alte resurse oferite
Republicii Moldova conform bazelor de date on-line a Statisticii Internaționale de Dezvoltare (IDS)
Cel mai mare donator al Republicii Moldova din 2007 este UE, care a început să ofere ajutor țării
noastre prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI), creat special
pentru țările vizate de politicile europene de vecinătate (ENP). În termeni de ajutor bilateral,
partenerii Republicii Moldova din ”Liga mare" sunt: SUA, Suedia, Austria, Elveţia şi Germania, care
se adaugă la pletora de donatori est-europeni mai mici (în termeni de ajutor acordat APD –
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asistență publică pentru dezvoltare) - Romania, Polonia, Republica Ceha, Ungaria, Slovacia,
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia si Turcia. Cei mai mari zece donatori de fonduri APD
brute pentru Republica Moldova sunt prezentați în Figura 7.
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Source: <https://public.tableau.com/views/AidAtAGlance_Recipients/Recipients?:embed=n&:showTabs=y&:display_count=no?&:showVizHome=no#1>.

Figura 7: Cei mai mari zece donatori de fonduri APD brute pentru Republica Moldova, media pe
2012-2013, milioane dolari SUA
În septembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova s-a adresat Comunităţii donatoare cu cererea de
asistenţă pentru punerea în aplicare a reformelor prioritare pentru creșterea economica a tarii,
specificate în raportul "Noi relansăm Moldova". Ca rezultat, la reuniunea grupului consultativ
"Forumul Parteneriat pentru Moldova”, ţinut la Bruxelles la 24 martie 2010, donatorii Comunității
Europene s-au angajat să aloce pentru Republica Moldova suma de 1,84 miliarde euro (0,96
miliarde sub forma de granturi, 52% din totalul; respectiv, 0,88 miliarde sub forma de credite, 48%
din total) pentru perioada 2011-2013. În ansamblu, SUA (prin intermediul Programului Compact al
Corporaţiei Provocările Mileniului al USAID, semnat în 2010 în sumă de 262 de milioane dolari
SUA) a devenit unul dintre principalii parteneri de dezvoltare bilaterală ai Republicii Moldova.
Angajamentul UE şi al statelor membre ale UE privind alocări viitoare au reprezentat 40% din
resursele promise în timpul reuniunii.
Spre sfîrşitul anului 2012, peste 70% din resursele prevăzute în 2010 la Reuniunea de la Bruxelles
au fost contractate, prin proiecte specifice începute în diverse sectoare ale economiei naționale. În
plus, au fost atrase fonduri externe de circa 800 de milioane de euro. Astfel, donatorii au oferit
Republicii Moldova suma totala de 2,6 miliarde de euro în perioada 2010-2012 (cu 40% mai mult
decît angajamentele financiare luate în timpul Reuniunii de la Bruxelles).
În anul 2012, fondurile donatorilor au fost estimate la circa 474 de milioane de euro. În funcţie de
datele Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, bugetul proiectelor contractate în perioada de
raportare a fost de aproximativ 206 milioane de euro şi debursările raportate de donatori au
alcătuit circa 465 de milioane de euro (aproximativ 98% din suma estimată). Pentru comparaţie, în
2007 debursările au atins 266 de milioane de euro; in 2008 - 298 milioane de euro; în 2009 - 244
milioane de euro; în 2010 - 470 de milioane de euro; in 2011 - 451 de milioane de euro. Pentru
2013 si 2014 au fost oferite 322 milioane şi 213 de milioane de euro, respectiv.
Modul de cooperare între Republica Moldova şi partenerii de dezvoltare a luat diferite forme:
asistenţă tehnică, susținere pentru implementarea unor investiţii sau proiecte sociale, susținere
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oferită bugetului pentru realizarea politicilor sectoriale sau pentru susținerea balanței de plăți.
Obiectivele cooperării intre guvern si partenerii săi sunt convenite şi stipulate în acordurile de
cooperare de termen mediu.
Conform datelor disponibile privind asistența externă pentru dezvoltare, cea mai mare pondere se
referă la asistenţa cu implementarea proiectelor (75%), urmata de asistență pentru sectorul
bugetar (aproximativ 17%), asistenţă tehnică şi asistenţă pentru susținerea balanței de plăți a
statului. Ținînd cont de constrîngerile bugetare şi de deservire a datoriei de stat, modul de
atragere a resurselor externe preferat de guvern sunt granturile şi/sau creditele avantajoase.
Volumul de asistenţă externă în derulare în 2012, conform informaţiilor din baza de date a
Cancelariei de Stat, Republica Moldova a beneficiat de circa 1,1 miliarde de euro sub formă de
granturi şi 682,8 milioane de euro sub forma de împrumuturi. În mod corespunzător, în anul 2012,
resursele contractate au fost distribuite după cum urmează: circa 109,4 milioane de euro sub
forma de granturi şi 97,1 milioane de euro în împrumuturi (BERD, BEI, BM). Cota granturilor active
în volumul total de asistenţă externă a reprezentat circa 62%. Pentru anul 2012, paritatea grantcredit a reprezentat 53% și 47%, respectiv, din suma totala a asistentei externe contractate în
timpul anului.
Pana la sfîrșitul anului 2012, în Republica Moldova se derulau 384 de proiecte în diferite sectoare,
inclusiv 116 proiecte în guvernare şi societatea civilă, 58 proiecte în infrastructură şi servicii
sociale, 49 proiecte în educaţie, 31 proiecte în agricultură, 29 proiecte multi-sectoriale, 24
proiecte pentru dezvoltarea sectorului privat, 19 proiecte în protecția mediului şi 16 proiecte
legate de generarea de energie şi de alimentarea cu energie. Per total, in 2012, au fost lansate 98
proiecte noi, cu noi angajamente în sumă de 206.6 milioane de euro în diferite sectoare. Pentru
2013, suma estimată de asistenţă externă a fost de 314 milioane de euro.
A fost complicat a estima susținerea externă alocată pînă în prezent orientată în mod special
pentru activități de adaptare, ca parte a proiectelor sus-menționate şi care a fost susținerea
generală şi/sau inter-sectorială, atît pentru aspectele de atenuare cît şi de adaptare.
Pe 6 noiembrie, 2014 Comisarul UE pentru negocieri de Politică Europeană de Vecinătate şi
Extindere şi Prim-ministrul Republicii Moldova au semnat Memorandumul de înţelegere privind
Cadrul Unic de Susținere din partea UE pentru Republica Moldova pentru perioada 2014-2017
împreună cu un acord de finanțare pentru a sprijini punerea în aplicare a Acordului de Asociere
(AA) şi de Comerţ Liber Aprofundat (DCFTA), pe care Republica Moldova l-a semnat cu UE la 27
iunie 2014.
Cele trei sectoare prioritare sunt: (I) reforma administrației publice; (II) agricultura și dezvoltarea
rurală; (III) Reforma de politici și gestionarea frontierelor.
Asistența financiară pentru perioada 2014-2017 constituie 410 milioane euro și 30 milioane euro
pentru DCFTA.
A.VI. Monitorizarea și raportarea progreselor
Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 va fi
implementată printr-un Plan de Acțiuni. Pentru a asigura susținerea financiară pentru activităţile
planificate în Planul de Acțiuni, aceste activităţi vor fi incluse în strategii sectoriale pentru cadrul
de cheltuieli de termen mediu şi în planurile anuale de lucru ale instituțiilor implicate in realizarea
acestei strategii. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a Strategiei aparține tuturor
instituțiilor competente menționate în Planul de acțiuni.
Comisia Națională pentru punerea în aplicare a mecanismelor şi prevederilor CONUSC şi a
Protocolului de la Kyoto va coordona implementarea şi va efectua evaluarea regulată a nivelului
indicatorilor și a progreselor realizate.
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Monitorizarea implementării Strategiei va fi efectuată de Ministerul Mediului din Republica
Moldova, care va desemna o subdiviziune în acest scop.
În baza informaţiilor colectate şi sistematizate, Ministerul Mediului va pregăti rapoarte anuale de
monitorizare privind implementarea Strategiei şi le va prezenta pentru examinare şi aprobare
Guvernului.
Rapoartele de monitorizare, care vor fi elaborate, vor include informaţii privind realizarea
indicatorilor stabiliți în Planul de acțiuni pentru fiecare acțiune, iar la fiecare 3 ani sau după cum va
fi necesar, se vor elabora Rapoarte de evaluare și se va evalua impactul activităţilor desfăşurate în
timpul perioadelor vizate şi nivelul de realizare a obiectivelor.
Așa cum Strategia nu a fost concepută ca una liniară, ci ca un proces iterativ, ea va fi actualizată şi
revăzută periodic, pe baza constatărilor de monitorizare şi evaluare, precum şi pe baza modelelor
climatice actualizate, în conformitate cu cele mai recente cercetări științifice.
Spre finalul implementării Strategiei, va fi pregătit un Raport de evaluare finală, care va conţine
informaţii privind nivelul de realizare a obiectivelor şi a impacturilor aşteptate. Pe baza acestui
Raport, se va decide următoarea etapă de planificare strategică de adaptare la schimbarea climei.
Mai mult, Republica Moldova va elabora PNA-ul și PSA-uri pe perioade de patru ani fiecare. Cadrul
propus pentru PNA-uri și PSA-uri va permite monitorizarea şi planificarea în conformitate cu
nivelul 3 al cadrului de Monitorizare şi Evaluare (M&E).
Primul nivel, monitorizarea la nivel macro ar permite urmărirea evoluţiilor naționale în procesul de
planificare a adaptării în ansamblu. Acest lucru ar însemna elaborarea unui șir de indicatori
orientați spre procese, care ar trebui urmăriți în diferite sectoare. Exemple de astfel de indicatori
ar putea include: numărul de PSA-uri; nivelul general de fonduri de la guvern canalizate către
necesităţile de adaptare; indicele rezilienţei/vulnerabilității economiei moldovenești, etc. Acești
indicatori ar oferi o imagine de ansamblu al dinamismului procesului de planificare a adaptării. Ca
atare, ei pot depinde de agregarea datelor din indicatorii de nivel inferior (de exemplu, date
privind finanțarea pentru adaptare după sector). Indicatorul final al nivelului de rezilienţă ar
permite de a urmări impactul procesului de adaptare în totalitate. El ar trebui să fie calculat din
indicii de vulnerabilitate recunoscuți şi din surse de date oficiale. Următorul PNA va fi folosit
pentru a elabora "Indicele", "Metodologia” şi pentru a aduna ”Datele de referință."
Al doilea nivel, monitorizarea la nivelul meso ar permite urmărirea progreselor şi rezultatelor la un
nivel dezagregat, fie sectorial, fie geografic (de ex., regional), în funcţie de opţiunile alese în timpul
fazelor de planificare. Aceşti indicatori ar depinde de prezentarea de date de către autorităţile
regionale sau sectoriale. Astfel de indicatori ar fi: numărul şi tipul de măsuri de adaptare incluse în
planurile regionale/sectoriale, proporţia din bugetul sectorial dedicată masurilor de adaptare,
numărul/tipul de părţi interesate, care realizează măsuri de adaptare sau reziliență, gradul în care
a fost redusă vulnerabilitatea în sector/regiune. În mod similar cu primul nivel, indicatorul final ar
fi un "indice" pentru care "metodologia" ar fi determinată în primele faze ale planificării NAP. De
asemenea, în timp ce acești indicatori rămîn oarecum orientați spre proces, ar putea fi posibil să se
adopte indicatori mai concreți în fiecare sector (de exemplu, dacă disponibilitatea apei a fost o
constrîngere pentru rezilienţă, cadrul sistemului de Monitorizare şi Evaluare din sectorul apelor ar
putea adopta ca indicator ”disponibilitatea generală a apei”. Indicatorii specifici pentru sector ar
putea fi conveniți în timpul fazelor timpurii de planificare a PNA-ului sau PSA-urilor şi ar putea fi
actualizați, în funcţie de relevanţa lor, la sfîrşitul fiecărei perioade de planificare. Totuşi, ar fi
important de a menţine un număr de indicatori de la un sector similari cu cei din alt sector, pentru
a permite comparația. Ierarhizarea priorităților măsurilor de adaptare se va realiza de către
sectoarele sau părţile interesate, care vor participa la elaborarea și realizarea PNA-ului și PSAurilor. De fiecare dată cînd se va propune un PSA sau un PNA, acestea ar trebui să conţină măsuri
pentru perioada de planificare respectivă. Procesul de determinare a priorităților şi selectarea
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anumitor opţiuni de adaptare în defavoarea altora trebuie să fie transparent şi bazat pe criterii
raționalizate. În mod ideal, el ar trebui efectuat de un grup de părți interesate, care ar putea
examina aspecte și preocupări economice, ecologice, sociale, culturale sau politice. Sistemul de
Monitorizare şi Evaluare va verifica dacă măsurile planificate au fost puse în aplicare în mod
corespunzător. În acest scop for fi aplicate analiza cost-beneficiu (CBA), analiza cost-eficacitate
(CEA), analiza deciziilor după mai multe criterii (MCDA) şi alte metode şi instrumente
econometrice adecvate de evaluare.
Ar trebui de definit și al treilea nivel, o structură de raportare de micro-nivel. Aceasta ar include
indicatori legați de acțiuni concrete de adaptare, care sunt adoptate în cadrul planului individual
sectorial sau național. Pentru fiecare acțiune sau grup de acțiuni, trebuie elaborată o ţintă şi un
indicator (de exemplu, numărul de persoane instruite; hectare de pădure protejate; kilometri de
drum renovat; gradul de utilizare a apei (eficiența utilizării apei, eficienţa în sectorul vitivinicol,
etc.). Fiecare dintre aceşti indicatori trebuie să fie ataşat la acțiunile cuprinse în Planul de acțiuni
sectorial sau regional. Ca atare, aceștia ar servi ca nivel de referință, cu care rezultatele să fie
urmărite de actorii implicaţi şi raportate cel puţin anual. Indicatorii ar putea fi modificați la fiecare
rundă de planificare succesivă și evaluați pentru a fi incluși în cadrele de raportare de nivelurile
meso- și macro-. Responsabilitatea pentru prezentarea de informaţii privind acești indicatori ar
reveni celor, care vor avea ca sarcină punerea în aplicare a acțiunilor de adaptare.
Jaloanele de raportare în procesul de planificare națională de adaptare ar fi următoarele:
indicatori de micro-nivel – anual; indicatori de meso-nivel şi macro-nivel – fiecare 2 ani.
Așa cum fiecare PNA va fi elaborat pentru patru ani, aceasta ar însemna că rezultatele ar putea fi
urmărite şi agregate de două ori pe perioadă, permiţînd un proces de planificare informat pentru
următoarele faze. Evident, prima perioadă de planificare ar presupune o evaluare a nivelului de
referință al indicatorilor cheie precum şi ceva timp pentru a elabora metodologiile şi indicii.
La sfîrşitul unui ciclu de planificare, datele ar fi agregate intr-un "Studiu de impact al PNA-ului",
care ar sintetiza toate rezultatele obţinute în perioada respectivă şi ar face recomandări pentru
perioada următoare. Acest studiu va fi prezentat pentru examinare Guvernului.
Principala responsabilitate pentru raportare va ține de administraţiile sectoriale, care ar trebui să
se ocupe de raportarea anuală şi bianuală a indicatorilor de micro- şi meso-nivel. Toate datele vor
fi prezentate mecanismului de coordonare, a cărui Secretariat ar putea sintetiza informaţia pentru
a elabora rapoarte. Secretariatul ar putea oferi, de asemenea, administraţiilor sectoriale şabloane
şi formate, care ar permite urmărirea standardizată a indicatorilor. De asemenea, va fi creată o
baza de date, care va fi gestionată de mecanismul de coordonare, însă va fi accesibilă pentru toate
administraţiile participante, în scopul facilitării fluxului de informaţii. Concomitent, raportarea de
micro-nivel ar putea fi întreprinsă cu participarea ONG-urilor şi asociaţiilor locale, care ar participa
la punerea în aplicare a măsurilor de adaptare direcționate. Participarea ONG-urilor la toate
nivelurile în cadrul de Monitorizare şi Evaluare ar permite creşterea transparenţei cu un sens mai
larg de proprietate şi de difuzare a rezultatelor.
Așa cum planificarea de adaptare este un proces iterativ, care treptat capătă un spectru tot mai
larg și care permite învățarea din monitorizarea și revederea acțiunilor de adaptare în desfășurare,
descrierea procesului prin care se va efectua monitorizarea, revederea, actualizarea şi raportarea
la nivel național, poate fi un element important.
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