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1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ŢĂRII
Localizarea geografică
Suprafaţa terestră
Numărul populaţiei
Clima
Profilul emisiilor de GES
Sectoarele cheie de emitere a GES
Riscurile de climă cheie
Sectoarele vulnerabile
AND/PF
EA naţionale/ regionale
EA internaţionale
EA potenţiale

Partea centrală a Europei, în nord-vestul Balcanilor
33 846 km2
3.551 milioane (2017)1
Temperată continentală, caracterizându-se prin ierni relativ blânde şi cu
puţină zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă
3.5 t CO2 echivalent / capita2
Energie – 68.1%, inclusiv 30% - industriile energetice şi 15.8% transporturi; agricultura – 15,2%2
Secete şi inundaţii, creşterea temperaturii medii anuale, distribuirea
neuniformă a precipitaţiilor.
Agricultura, sănătatea, apa, silvicultura, transportul, energia
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
AEs naţionale nu sunt încă acrediatte
EIB, FAO, GIZ, IFAD, IFC, EBRD, UNDP, UNEP, World Bank
MOBIASBANCA

1.1. Profilul dezvoltării ţării
Republica Moldova este situată în partea centrală a Europei, în nord-vestul Balcanilor, pe un
teritoriu de 33 846 km2. Temperatura medie anuală variază între 6.3°C (1980) la nord până la
12.3°C (2007) la sud. Temperatura maximă este de 42°C, iar temperatura minimă atinge -35°C.
Aceste temperaturi extreme sunt totuși foarte rar înregistrate, la 45-50 de ani. Viteza medie
anuală a vântului variază între 2.5-4.5 m/s. Probabilitatea vânturilor cu viteze de peste 10 m/s
este 6-10%. Perioadele calde durează circa 190 de zile.
Republica Moldova dispune de un fond funciar unic, care se deosebește prin: predominarea
solurilor de cernoziom, cu potențial înalt de productivitate; gradul foarte înalt de valorificare
(>75%); și relief accidentat: peste 80% din terenurile agricole sunt amplasate pe versanți 2.
Densitatea reţelei hidrografice în medie pe republică constituie 0.48 km/km2. Ţara practic nu
dispune de resurse proprii de combustibili fosili, ceia ce determină importul lui total din alte ţări.
Republica Moldova este un stat relativ nou. Ţara şi-a declarat independenţa la 27 august 1991,
drept urmare a dezintegrării fostei URSS, în care dezvoltarea economică era bazată pe principii
de planificare centralizată. În noua Constituţie a statului „Piaţa, libera iniţiativă economică,
concurenţa loială sânt factorii de bază ai economiei”3 . Schimbarea paradigmei, însă, a impus
societăţii importante eforturi şi lipsuri, iar tranziţia la un nou sistem de dezvoltare a societăţii
durează şi în prezent, cu impacturi însemnate asupra nivelului de trai. Cu un PIB de circa 5.698
mii dolari SUA (PPC) pe cap de locuitor (2017)4, RM continuă să se distingă ca o ţară cu
venituri modeste.
Odată cu începerea procesului de destrămare a URSS, unitatea administrativ-teritorială din
stânga râului Nistru a promovat o politică separatistă faţă de Administraţia Publică Centrală. La
momentul actual această zonă este monitorizată doar parţial de către autorităţile Republicii
Moldova.
Documentul de bază care prestabileşte priorităţile Republicii Moldova în dezvoltarea sa îl
reprezintă „Strategia naţională de dezvoltare: 8 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea
sărăciei”, aprobată în 2012 şi modificată în 2014. La momentul aprobării documentului în cauză,
conform estimărilor Fondului Monetar Internaţional, Republica Moldova era catalogată ca
Biroul Naţional de Statistică al R. Moldova. <http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103>
Comunicarea Naţională Patru (2017). <www.clima.md>
3
Constituţia Republicii Moldova. Art. 9(3)
4
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=MD>
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penultima ţară în clasamentul ţărilor din regiune, devansînd la capitolul PIB per capita la
paritatea puterii de cumpărare doar Kîrgîzstanul5. Creşterea economică era bazată pe consum şi
pe remitenţele cetăţenilor care au părăsit ţara. În vederea reparării situaţiei create se cerea
schimbarea paradigmei de dezvoltare. În acest sens, Guvernul a stabilit problemele majore, a
căror soluţionare ar contribui semnificativ la asigurarea creşterii economice şi la reducerea
sărăciei. Drept urmare, au fost identificate obiectivele strategice pe termen lung ale Strategiei
naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, focalizate pe următoarele priorităţi de dezvoltare:
1) Racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii
productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie;
2) Sporirea investiţiilor publice în infrastructura de drumuri naţionale şi locale, în scopul
diminuării cheltuielilor de transport şi sporirii vitezei de acces;
3) Diminuarea costurilor finanţării prin intensificarea concurenţei în sectorul financiar şi
dezvoltarea instrumentelor de management al riscurilor;
4) Ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurenţiale, optimizarea
cadrului de reglementare şi aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice destinate
mediului de afaceri şi cetăţenilor;
5) Diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea
surselor regenerabile de energie;
6) Asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii pentru garantarea unei rate
adecvate de înlocuire a salariilor;
7) Sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi de combatere a corupţiei în vederea
asigurării accesului echitabil la bunurile publice pentru toţi cetăţenii.
8) Creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi dezvoltarea rurală durabilă.
Odată cu implementarea priorităţilor expuse, veniturile anuale pe cap de locuitor pînă în anul
2020 urmau să crească în medie cu 12% mai mult, decît în scenariul de bază şi cu 79% mai mult,
decît în anul 2011. În ce priveşte rata sărăciei, aceasta urma să se diminueze până la 12.7% către
2020, faţă de 21.,9% în 2010.
Analizele efectuate în anul 2017 au demonstrat că Strategia Moldova 2020, alături cu alte
strategii de importanţă pentru ţară, cum atare au fost Strategia preliminară de Reducere a Sărăciei
din anul 20006, Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (2004-2007)7, Strategia
Națională de Dezvoltare pe anii 2008-20118, nu a avut impactul scontat. Aceasta confirmă
corelaţia dintre incidenţa sărăciei la nivel naţional şi percepţiile subiective ale populaţiei privind
nivelul de venituri (Fig. 1-1), precum şi evoluţia PIB-ului şi balanţa percepţiilor sociale privind
situaţia economică (Fig. 1-2). Astfel, dacă sărăcia globală în anul 2015 este calculată a fi de 9%,
percepţia subiectivă a acestui indicator de către populaţie este de 37%. Totodată, discrepanţa
dintre evoluţia PIB-ului şi percepţia socială privind situaţia economică este în creştere pe
parcursul anilor 2002-20169.

Monitorul Oficial al RM Nr. 245-247 din 30.11.2012, Parlamentul RM. Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare „Moldova 2020”
6
Monitorul Oficial al RM Nr. 65 din 18.05.2002, Hotărârea Guvernului Nr. 524 din 24.04.2002 cu privire la aprobarea Strategiei preliminare de
reducere a sărăciei.
7
Monitorul Oficial al RM Nr. 203-206 din 31.12.2006, Hotărârea Guvernului Nr. 1433 din 19.12.2006 cu privire la extinderea Strategiei de
Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anul 2007.
8
Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008, Parlamentul RM, Legea Nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare pe anii 2008-2011.
9
Notă de concept privind viziunea Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”. <http://cancelaria.gov.md/ro/apc/nota-de-concept-privindviziunea-strategiei-nationale-de-dezvoltare-moldova-2030>
5
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Figura 1-1: Corelaţia dintre incidenţa sărăciei Figura 1-2: Evoluţia PIB-ului şi balanţa
la nivel naţional şi percepţiile subiective ale percepţiilor sociale privind situaţia economică9.
populaţiei privind nivelul de venituri9.
În cadrul clasamentului competitivităţii globale, RM s-a poziţionat în 2017-2018 pe locul 89 din
137 de ţări10, fiind surclasată de majoritatea ţărilor din regiune şi ţările din CSI. Conform
aceluiaşi raport, antreprenorii economici au evidențiat următoarele bariere ale mediului de
afaceri, în ordinea priorităţii: (i) corupţia; (ii) instabilitatea politică; (iii) instabilitatea guvernului;
(iv) acces la finanțare; (v) birocrație guvernamentală ineficientă etc.
Gradul de intervenţie a statului în activitatea economică este evaluată în baza Indicelui Libertăţii
Economice11. RM este poziţionată la acest capitol pe locul 87 din 186 de ţări.
Este de menţionat că Republica Moldova a avansat din grupul ţărilor cu venituri mici în cel al
ţărilor cu venituri medii. Însă, pe parcursul ultimilor ani, creşterea PIB-ului a avut loc pe
fundalul erodării potenţialului economic9. În perioada 2010-2016 economia a crescut cu 4.5% în
medie anuală, valoarea lui rămânând la cel mai scăzut nivel comparativ cu alte ţări din ţările esteuropene. Aceasta s-a produs şi din cauza diferitor şocuri negative, în special secetele din 2007,
2009, 2012 şi 2015, de criza financiară mondială din 2009 şi de criza bancară locală din 2015.
Indexul Dezvoltării Umane (HDI) a avut o evoluţie spre îmbunătăţire, crescând de la 0.679 în
2011 la 0.699 în 2015, ţara clasându-se la acest capitol pe locul 107 din 188 ţări.
Analiza structurii PIB după resurse denotă că cea mai mare pondere o deține categoria „alte
servicii”, care, împreună cu serviciile de comerț și construcții, în 2016, au constituit 59% din
PIB. Acestea sunt urmate de impozitele nete pe produse și servicii, ponderea cărora s-a redus
gradual în perioada 2010-2016 de la 16.6% la 14.8% din PIB. O altă vulnerabilitate a modelului
de creștere economică ține de ponderea scăzută a sectorului industrial (14.1% în 2016). Deși
industria a înregistrat o creștere ușoară pe parcursul ultimilor ani, ponderea mică a sectorului
relevă capacitatea limitată a economiei de a produce bunuri comercializabile. Sectorul agricol, în
care activează circa o treime din forța de muncă, deține o pondere disproporționat de mică în PIB
(12.2% în 2016), fapt ce denotă productivitatea și, respectiv, competitivitatea extrem de scăzută
în acest sector.
Deși pe parcursul anilor 2010-2016 s-a observat o ușoară diminuare a ponderii consumului
gospodăriilor casnice în PIB (de la 91.9% la 86.4%), în paralel cu o ușoară creștere a exporturilor
(de la 39.2% la 43.7%), paradigma de creștere economică a Republicii Moldova, în esență, nu sa schimbat. Astfel, cererea internă este în mare parte acoperită de importuri. Deși ponderea
importurilor în 2010-2016 s-a diminuat de la 78.5% la 71.5%, aceasta continuă să fie
semnificativă și, în mod sistemic, mult peste nivelul exporturilor, cauzând un deficit comercial și
deficit de cont persistent. În același timp, rolul investițiilor continuă să fie unul minor, cu o
pondere de numai 22.4% în 2016 și fără schimbări esențiale pe parcursul ultimilor ani. Aceasta
10
11

<http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf >
<http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-and-prosperity-risk>
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scoate în evidență carențele mediului de afaceri din țară, care, în paralel cu ponderea redusă a
exporturilor și a deficitului comercial, relevă competitivitatea scăzută - o vulnerabilitate
sistemică a economiei țării9. Această situaţie din economie determină exodul masiv al populaţiei
spre căutarea unui nivel de trai decent. În ultimii trei ani, cel puțin 133 de mii de moldoveni (cca
4.5% din populaţia ţării), au părăsit țara și nu s-au mai întors, conform datelor oferite de poliția
de frontieră12. Totodată, la moment un număr de aproape 45% din cetățenii apți de muncă vor să
părăsească țara13. Emigrarea este cel mai puternic semnal că oamenii nu sunt mulțumiți de viața
și de perspectivele pe care le au în Republica Moldova.
Este de menţionat, de asemenea, că deși venitul mediu disponibil al populației a crescut de două
ori în perioada 2010-2015, decalajul dintre cei care trăiesc la oraș și cei care stau la sat s-a
acutizat. Diferența dintre venituri urban-rural s-a dublat, de la 23.6% în 2010 la aproape 42% în
2015. În acelaşi context, discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută
este considerabilă – 19 % persoane la limita sărăciei la sate vs. 5 % la orașe. Cele mai sărace
persoane cheltuie cel mai mult pe alimente, servicii comunale, ceea ce îi face vulnerabili la
șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri – femeile,
persoanele cu dizabilități, persoanele în etate, tinerii – sunt expuse la inegalități sociale, în
domeniile educației, sănătății, accesului la servicii de calitate, participării 14.
Printre țările Europei și Asiei Centrale, R. Moldova a înregistrat al doilea cel mai mare decalaj
pentru scorurile PISA între localitățile urbane și cele rurale – decalaj echivalent cu doi ani de
școlarizare. Mai mult ca atât, companiile din regiunile de nord și sud ale R. Moldova se
confruntă cu un un timp de așteptare mai mare pentru a se conecta la rețelele de aprovizionare cu
electricitate și apă față de companiile din Chișinău15.
Femeile continuă să câştige în medie cu 12 % mai puţin ca bărbaţii. Cele mai mari decalaje
salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate în sectoarele: informații și comunicații
(-23 %), industrie (-18.3 %), artă, recreere și de agrement (-15.1 %). Cadrul legislativ național
pentru egalitatea între femei și bărbați este în conformitate cu angajamentele internaționale. Cu
toate acestea, implementarea rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu discriminare și
inegalitate în viața socială, economică și politică, duc lipsa oportunităților eficiente pentru
participare la luarea deciziilor în sectorul public și cel privat. Femeile reprezintă 20.79% din
deputați, 20.6% dintre primari, 30.04% dintre consilierii locali și 18.55% din consilierii raionali,
cu mult sub standardele internaționale și angajamentele țării în conformitate cu obiectivele
convenite la nivel național și internațional. Ponderea femeilor antreprenor este de 27.5%, iar
femeile care doresc să deschidă propria afacere se confruntă cu multe bariere14.
Dezvoltarea umană nu se limitează doar la venituri, ci presupune și acces la servicii de bază. În
mediul rural, 8 din 10 fântâni sunt poluate. Doar 43 % din locuitorii satelor au acces la apă
potabilă, față de 90 % dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației
cheltuiesc în medie până la 15 % din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare
cu apă potabilă și canalizare de standard minim, pentru care costurile sunt prea mari. În lipsa
unei creșteri economice resimțite de locuitorii satelor, doar remitențele sunt cele care asigură
consumul14.
În virtutea dependenței înalte a economiei și comunităților rurale de sectorul agricol, societatea
moldovenească este extrem de vulnerabila la schimbările climaterice. Seceta este fenomenul
12

<http://independent.md/mouldova-ramane-fara-oameni-peste-133-de-mii-de-moldoveni-detinatori-de-pasapoarte-biometrice-au-parasit-taraultimii-3-ani/#.WpZllOhuaUl>
13
<http://independent.md/republica-moldova-pragul-celui-de-al-doilea-exod-al-cetatenilor-circa-45-din-populatia-apta-de-munca-vrea-sa-plecedin-tara/#.WpZlGuhuaUk>
14
PNUD. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2015/2016.
<http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/human_development/nhdr-2016.html>
15
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30393>
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climateric extrem care lasă cel mai adânc impact economic și social. În ultimele două decenii,
incidența și impactul secetei a crescut în mod simțitor, înscriindu-se în tendințele de scară
regională și globală. Din cele 38 de episoade de secetă sezonieră oficial constatate începând cu
anul 1945, 13 episoade revin perioadei de după anul 2000, iar 9 din acestea au avut un asemenea
grad de cuprindere teritorială încât au fost catalogate ca fiind catastrofale16.
Creșterea cererii pentru apă în scopuri de irigare ar putea să accentueze competiția pentru
resursele de apă, atât în interiorul țării, cât și în raport cu țările vecine. Modelările la nivelul
sectorului de apă pentru fiecare zona agricolă și bazin riveran, efectuate de Banca Mondială,
sugerează că, chiar și în absența schimbărilor climatice, creșterea cererii pentru apă folosită
pentru scopuri de irigare oricum va cauza deficit de apă în următoarele decenii.
Principalii indicatori macro-economici ai Republicii Moldova sunt prezentaţi în Tab. 1-117.
Tabelul 1-1. Principalii indicatori macroeconomici ai Republicii Moldova, în procente PIB
Indicatori

2018pr

2019pr

2020pr

150.9

163.9

178.0

193.4

4.5

3.8

3.7

3.6

2.8

4.0

3.5

3.2

3.1
n/a

2012

2013

2014

2015

2016

PIB nominal, miliarde MDL

88.2

100.5

112.1

122.6

135.6

PIB real, % creştere

-0.7

9.4

4.8

-0.4

4.5

Consum, % creştere

0.9

5.2

2.7

-1.9

2017

GNI per capita, Atlas method (current USD)

2140

2470

2560

2230

2140

2180

n/a

n/a

Indexul Dezvoltării Umane (HDI)

0.684

0.696

0.6961

0.693

0.697

0.7

n/a

n/a

n/a

Investiţii Fixe Brute, % creştere
Exporturi, % creştere

0.4

3.8

10

-2.3

-2.8

5.3

6.1

5.2

5.5

2.3

9.6

1

2.9

9.3

12.7

5.1

4.3

4.7

Importuri, % creştere

2.5

4.4

0.4

-5.2

5.9

11.4

5.3

4.4

4.9

Deflator PIB, % creştere
IPC, % mediu

7.9

4.1

6.4

9.9

5.6

6.6

4.3

4.7

5.0

4.6

4.6

5.1

9.7

6.4

6.6

3.8

4.9

5.0

Balanţa contului curent, %PIB
Remitente, % creștere, USD

-8.7

-6.5

-7.1

-6.4

-4.2

-7.6

-4.9

-5.1

-5.6

12.7

9.6

0.4

-24.5

-5.0

13.2

4.5

4.3

4.1

Termeni comerciali, % creştere
Datoria externă, %PIB

0.8

-0.4

-1.2

3.8

0.9

-4.5

7.4

0.2

0.2

82.6

86.1

81.4

93.7

91.8

85.8

86.3

86.8

86.1

Venituri bugetare, %PIB

38

36.7

37.9

35.6

33.9

35.5

34.3

33.8

33.5

Cheltuieli bugetare, %PIB

40.1

38.5

39.6

37.9

35.8

36.3

37.3

36.3

35.8

Deficitul bugetar, %PIB
Datoria publică şi garanțiile, %PIB

-2.1

-1.8

-1.7

-2.2

-1.8

-0.8

-3

-2.5

-2.2

33.2

31.8

32.5

35.2

43.8

38.9

39.2

38.7

38.1

-0.013

-0.027

-0.061

-0.064

-0.061

-0.062

n/a

n/a

n/a

Creşterea populaţiei19, %

18

Sursa: Autorităţile Moldovei, Estimările WB

Conform datelor din tabel, starea macroeconomică a ţării este relativ stabilă la moment, cu o
creştere a PIB-ului de cca 4% în ultimii ani, iar a investiţiilor de cca 5.3% în 2017, ceia ce dă
asigurări la o dezvoltare în continuare. Inflaţia a cunoscut o descreştere de la 9.7% în 2015, 6.4%
în 2016 şi 6.6% în 2017. Rezervele valutare au crescut în anul 2016 cu 25.3% faţă de 2015, îar în
2017 acestea s-au majorat cu 27.3% faţă de anul 2016. Cât privește datoria de stat, la situaţia din
31 decembrie 2017 soldul acesteia a constituit 51 660,3 mil. lei, fiind compus din $ 1 700.7 mil.
(echivalentul a 29 081,8 mil. lei) datorie de stat externă şi 22 578.5 mil. lei – datorie de stat
internă, înregistrând o majorare de 874,5 mil. lei sau cu 1.7% comparativ cu sfârșitul anului
201620. Veniturile acumulate la bugetul public naţional în anul 2017 au fost la nivel de 35.5%
16

Svitlana Starchenko, Agrometeorological Monitoring Center of the State Hydrometerological Service of the Republic of Moldova,
„Agrometeorological Service of Moldova. Assessment of Droughts”, presentation delivered on 24-28 of April 2017, Budapest,
<http://www.met.hu/doc/rendezvenyek/WMO_EUMETSAT_2017/moldova.pdf.>
17
< http://pubdocs.worldbank.org/en/528451526539069925/Moldova-Economic-Update-May-2018-ENG.pdf>
18
< http://hdr.undp.org/en/composite/trends>
19
<https://data.worldbank.org/country/moldova?view=chart>
20
Executarea bugetului de stat 2017. <https://monitorul.fisc.md/editorial/executarea-bugetului-de-stat-2017-a-fost-aprobata.html#cut>
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din PIB. Față de anul 2016 s-a înregistrat o majorare cu 1.6 p.p. Cheltuielile din bugetul public
național în anul 2017 au fost la nivel de 36.3% din PIB, cu 0.5 p.p. mai mult decât în 2016.
Deficitul a constituit -0.8% din valoarea PIB. Datoria de stat în acest an s-a încadrat în limite
sustenabile în pofida costului considerabil al crizei din sectorul bancar, avute loc în anul 2014.
Ponderea datoriei de stat în PIB, la situația din 31 decembrie 2017, a constituit 38.9%, fiind cu
4.9 p.p. mai mică comparativ cu situaţia de la sfârşitul anului 2016.
În prezent, conducerea ţării este în căutarea de noi abordări a politicilor de dezvoltare a ţării,
înaintând în acest sens ideia unei noi Strategii de Dezvoltare Națională „Moldova 2030” în care
urmează să-şi găsească reflecţie o viziune puternic centrată pe oameni și pe drepturile lor socialeconomice fundamentale. Viziunea noii SND este că la orizontul anului 2030 Republica
Moldova să devenă o țară în care oamenii vor dori să trăiască și de care își vor lega visele și
aspirațiile, o țară pe care părinții o vor vedea ca loc bun de trai pentru copiii lor. Aflată în
dezbatere la moment, publicarea documentului este prevăzută în anul 2018. Strategia urmează să
fie aliniată la Obiectivele Dezvoltării Durabile. După cum este cunoscut, în septembrie 2015,
Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, s-a angajat să pună în
aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea Declarației Summit-ului privind
Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York.
Noua Strategie a RM este chemată să valorifice și să continue progresul realizat de țară în ceea
ce privește Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, să realizeze drepturile sociale și economice
fundamentale ale omului și să asigure că toți oamenii au șanse egale indiferent de variatele
criterii care îi fac pe oameni diferiți. Totodată, Strategia va reflecta angajamentele ţării prescrise
în Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, semnat în anul 2014.
Acordul vizează modernizarea Republicii Moldova prin alinierea la normele şi standardele UE în
toate domeniile, iar aceste norme și standarde, în general, corespund celor mai bune practici
internaționale.
Pentru SND „Moldova 2030” se propune utilizarea unui concept al calității vieții care include 10
dimensiuni relevante21. Acest concept este în mod standard utilizat de Eurostat pentru măsurarea
fenomenului calității vieții. În conformitate cu acesta, o calitate mai înaltă a vieții presupune
atingerea unor progrese durabile și largi sub aspect social în:1. Nivelul de venituri; 2. Condițiile
de trai; 3. Condițiile de muncă; 4. Utilizarea timpului; 5. Nivelul de educație; 6. Starea de
sănătate; 7. Climatul social; 8. Siguranța și securitatea publică; 9. Calitatea guvernării; 10.
Calitatea mediului ambiant.
La dimensiunea 10. „Calitatea mediului ambiant”, Strategia 2030 prevede următoarele:
1. Pentru a îmbunătăți calitatea apelor de suprafață, viziunea pe termen lung constă în
eliminarea surselor principale de poluare prin:
- construcția de stații de epurare pentru toate localitățile urbane şi stații de epurare/ preepurare a apelor uzate pentru toți agenții economici, care își desfășoară activitatea pe
teritoriul Republicii Moldova;
- implementarea măsurilor pentru un management adecvat al deșeurilor menajere solide:
colectarea şi reciclarea deșeurilor menajere solide; construcția poligoanelor de depozitare
a deșeurilor menajere solide; crearea Centrului pentru managementul deșeurilor
periculoase.
2. Pentru a majora volumul resurselor de apă din Republica Moldova, este necesară
implementarea principiilor de management integrat al resurselor de apă, stipulate în

Notă de concept privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Expert-grup. 2018.
<http://cancelaria.gov.md/ro/apc/nota-de-concept-privind-viziunea-strategiei-nationale-de-dezvoltare-moldova-2030>
21
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legislația Republicii Moldova, inclusiv pe râurile transfrontiere - fluviul Nistru și râul
Prut.
3. Creșterea gradului de acoperire cu păduri, majorând cota de acoperire de 11.2% in 2015
până la puțin de 16% în 2030.
La definitivarea Strategiei se va lua în consideraţie tendințele majore în dezvoltarea Republicii
Moldova, inclusiv la capitolul familia şi copiii, migraţiunea populaţiei, depopularea şi
îmbătrânirea, starea de sănătate a populaţiei, educaţia, economia, tehnologiile, schimbările
climatice, guvernarea, egalitatea de gen.
La nivel sectorial este deja disponibil un cadru normativ de dezvoltare a ramurilor care, totodată,
este în proces de perfecţionare. Bunăoară, având în vedere dependenţa energetică la nivelul de
74.6% faţă de sursele de energie din import, în sectorul energie politicile statului sunt orientate
spre creşterea securităţii energetice pe două căi: la nivelul producerii energiei – prin atragerea în
balanţa energetică a surselor regenerabile de energie, iar la nivelul cererii de energie – prin
promovarea eficienţii energetice. Până în anul 2020 urmează ca 10% din cererea de energie să fie
acoperită prin intermediul surselor regenerabile proprii22, iar eficienţa energetică să fie
îmbunătăţită cu 8.2%23. Totodată, în vederea creşterii competitivităţii pe piaţa energiei electrice,
practic lipsă la moment, este prevăzută construcţia către anul 2023 a interconexiunii asincrone cu
ENTSO-E. Parlamentul RM a ratificat în iulie 2018 Contractul de finanţare respectiv în sumă de
270 mil Euro24. Cele mai importante acte normative chemate să atingă obiectivele enunţate sunt:
Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 203025, Legea privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile26, Programul de promovare a economiei „verzi” în
Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
acestuia27, Foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-203028, Legea cu privire
la eficienţa energetică29, Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării30, Crearea
Fondului de Eficienţă Energetică31, etc.
Realizarea strategiilor de dezvoltare a RM cer investiţii însemnate. În vederea obţinerii acestora
şi valorificării lor în proiecte concrete Guvernul ţării a aprobat Strategia naţională de atragere a
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia32. Conform Strategiei, se oferă diverse stimulente pentru susţinerea
investiţiilor străine directe. Anumite stimulente investiţionale se aplică la nivel de sectoare
economice, cum ar fi cel al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al agriculturii. Întregul
sistem de stimulente este însă prea complex şi nu este suficient de clar pentru multe întreprinderi.
Prin urmare, acesta nu este perceput de către firme drept un factor determinant major pentru
Monitorul Oficial al RM Nr. 27-30 din 08.02.2013, Hotărârea Guvernului RM Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a
Republicii Moldova până în anul 2030.
23
Monitorul Oficial al RM Nr. 68-76 din 02.03.18, Hotărârea Guvernului RM Nr. 160 din 21.02.2018.
cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea acestuia.
24
http://tribuna.md/2018/07/13/parlamentul-a-ratificat-contractul-de-finantare-dintre-republica-moldova-si-banca-europeana-de-investitii/
25
<http://lex.justice.md/md/346670/>
26
Monitorul Oficial al RM nr. 69-77/117 din 25.03.2016, Parlamentul Republicii Moldova Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile.
27
Monitorul Oficial Nr. 68-76 din 02.03.2018. HG Nr. 160 din 21.02.2018 cu privire la aprobarea Programului de promovare a economiei
„verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia.
28
Monitorul Oficial Nr. 177-184 din 10.07.2015. HG Nr. 409 din 16.06.2015 cu privire la foile de parcurs în domeniul energetic pentru perioada
2015-2030.
29
Monitorul Oficial al RM Nr. 155-158 din 03.09.2010, Parlamentul RM. Legea Nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică.
30
Legea Nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184.
<http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353698&lang=1>
31
HOTĂRÎRE Nr. 401 din 12.06.2012cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică. Publicat:22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129.
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343683>
32
HG Nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 20162020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364547>
22
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decizia de a investi în Republica Moldova. Conform unui sondaj desfăşurat în rândul
investitorilor străini stabiliţi în Moldova, facilităţile fiscale acordate întreprinderilor au fost
apreciate cu 0.2 puncte din maximul de 2.0 puncte, conform importanţei de a face investiţii32.
Mai mult decât atât, ţările concurente din regiune oferă o gamă similară sau chiar mai atractivă
de stimulente, decât cele oferite de Republica Moldova.
În concluzie, Republica Moldova poate oferi o serie de avantaje de investire companiilor
transnaţionale interesate de sporirea eficienţei în cadrul strategiilor lor de internaţionalizare. Dar
anumite deficienţe în cadrul politicii instituţionale şi legislative interne împiedică atragerea mai
multor proiecte de investiţii şi o promovare mai intensă a exporturilor. Drept urmare, Strategia
susmenţionată se concentrează pe eliminarea sau atenuarea deficienţelor critice şi pe
valorificarea punctelor forte ale ţării. Până în 2020, investiţiile vor deveni un factor-cheie pentru
creşterea economică şi, respectiv, pentru consolidarea şi diversificarea exporturilor Republicii
Moldova.
Totodată, atragerea lor este dependentă de o serie de factorii locali. În Republica Moldova
creditele bancare sunt accesibile la mai multe bănci. Însă costul acestora este destul de ridicat,
fapt, care limitează însemnat activitatea investiţională în ţară. Astfel, dacă examinăm dobânda
bancară aplicată agenţilor economici, aceasta în anul 2018 a constituit cca 11.8% pentru valuta
naţională şi 12% pentru valuta străină (USD, Euro) perioada de creditare constituind maxim 5
ani, dar, cu condiţia disponibilităţii depozitului în bancă. Pentru cumpararea unui bun imobil
perioada de creditare maximă este de 10 ani, iar pentru construirea unei case – 20 ani33. Dobânda
anuală efectivă este de 16.94%34.
În ce priveşte creditele sau investiţiile externe, acestea sunt expuse la riscuri, deoarece riscul ţării
pe termen lung este evaluat cu calificativul B3, Rata Primei de Risk (RPR) fiind de 9.25%,
conform „Moody’s rating”35. Pentru comparaţie, țările cu cel mai mare risc din lume pentru
investițiile străine sunt Grecia, Mozambic și Ucraina, având RPR, egal cu 14.21% în ianuarie
2017.
Sectorul bancar al RM cuprinde Banca Naţională şi Băncile comerciale (total 1136), acestea din
urmă fiind toate private. Din şirul instituţiilor financiare nebancare fac parte: companii de
asigurări, fonduri de pensii, asociaţii de economii şi împrumut, instituții de micro finanțare,
societăți de construcții (Marea Britanie), uniuni de credit, case de amanet, case de schimb valutar
şi alte.
Sectoarele prioritare pentru investiţii identificate de Strategia naţională de atragere a investiţiilor
şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-202032 sunt următoarele: Informaţii şi comunicaţii;
Fabricarea de maşini şi echipamente; Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
suport; Fabricarea de utilaje şi piese; Fabricarea produselor textile; Fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte şi fabricarea încălţămintei; Echipamente electrice; Industria alimentară şi
agricultura. Conform Constituţiei ţării, aşa cum a fost menţionat şi mai sus, „Piaţa, libera
iniţiativă economică, concurenţa loială sânt factorii de bază ai economiei”3. Astfel că, sectorul
privat este considerat motorul dezvoltării economiei naţionale.

33

Victoriabank. <http://www.victoriabank.md/ro/list-retail-credit#retail-credit-consumption>
Dobânda anuală efectivă a fost calculată pentru un credit în suma de 150,000 lei pe un termen de 60 luni.
35
<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>
36
<http://www.bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova>
34
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1.2. Profilul schimbărilor climatice
1.2.1. Scenariile evoluţiei climei
Pe parcursul ultimilor 127 de ani37, clima Republicii Moldova a devenit mai caldă și mai aridă,
cu o creștere a temperaturii medii anuale cu mai mult de 1.0°C (Fig. 1-3) și a precipitațiilor cu
doar 54.7 mm (Fig. 1-4).

Figura 1-3: Tendințele variației temperaturii medii anuale a aerului (°C) pentru anii 1887-2014:
linia albastră - tendința curentă a cursului, linia solidă neagră - cursul secular liniar și linia roșie tendință medie cu deplasare pe 10 ani, la stația meteorologică Chișinău (Sursă: CNP, 2018).
Începutul anilor 1980 este, în general, considerat un ”punct de cotitură” în curba temperaturilor
aerului pe termen lung, în care influența umană asupra atmosferei este exprimată cel mai
distinct38, fapt confirmat statistic atât de studiile realizate la nivel internațional39, cât și de cele la
nivel național40,41. Conform datelor înregistrate pe parcursul ultimelor două decenii, creșterea
temperaturilor pe teritoriul Republicii Moldova este foarte evidentă, mai ales în perioada de vară,
când Tmedie crește cu 0.9-1.0°C/deceniu, iar Tmax – cu 0.9-1.3°C/deceniu. Pentru regiunile sudice
ale țării, cea mai mare creștere a temperaturii este înregistrată datorită Tmax, în timp ce pentru
regiunile de Nord și centrală – datorită creșterii Tmin.

Figura 1-4: Tendințe ale precipitațiilor medii anuale (mm) pentru anii 1891-2014: linia albastră tendința curentă a cursului, linia solidă neagră - tendința liniară seculară și linia roșie - tendința
medie cu deplasare pe 10 ani, la stația meteorologică Chișinău (Sursă: CNP, 2018).
Spre deosebire de temperatură, în variația cantităților de precipitații nu se observă modificări
semnificative statistic, cu excepția unei creșteri a precipitațiilor (cu 30 mm per deceniu) în
Perioadă de observații instrumentale: pentru temperatură – din 1887, pentru precipitații – din 1891, cea mai lungă serie de observări
instrumentale neîntrerupte a datelor climatice a fost efectuată la stația meteorologică din Chișinău.
38
IPCC, (2007), Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Summary
for policymakers [Solomon S. Qin 0, Manning M, Chen Z, Marquis M. Averyl KB, Tignor M, Miller HL (eds)]. Cambridge University Press,
Cambridge, p.1-18.
39
Gil-Alana LA (2008), Time trend estimation with breaks in temperature lime series. Clim Change 89: p. 325-337.
40
Corobov R., Mitselea М.(2013), Some characteristics of current climate in the Moldavian part of the Dniester river’s basin. Transboundary
Dniester river basin management in frames of a new river basin treaty. Proceedings of the International Conference, Chișinău, September 20-21,
2013, p. 167-173.
41
Ţaranu L. (2014), An Assessment of Climate Change Impact on the Republic of Moldova’s Agriculture Sector: A Research Study
Complementing the Vulnerability and Adaptation Chapter of the Third National Communication of the Republic of Moldova under the United
Nations Framework Convention on Climate Change. Chişinău: S. n., 2014 (Î.S. F.E.-P. “Tipografia Centrală”), 260 p.
37
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sezonul de vară la Briceni. O tendința ascendentă a precipitațiilor medii anuale se observă în
partea de Nord a țării (44.7 mm per deceniu) și în centru (13.2 mm per deceniu), în timp ce la
Sud se înregistrează o creștere redusă a precipitațiilor de toamnă (de 9.2 mm per deceniu) și o
tendința de scădere a precipitațiilor în restul anotimpurilor. În regiunea centrală a țării tendința de
scădere a precipitațiilor se observă doar vara (Fig. 1-6).
Schimbările climatice viitoare au fost examinate pentru trei zone agroecologice (ZAE): Nord,
Centru și Sud, ale Republicii Moldova pentru termenii: scurt (2016–2035), mediu (2046–2065)
și lung (2081–2100), în raport cu perioada de referință 1986–2005. În toate scenariile a fost
stabilită o tendință generală de creșterea a temperaturilor medii anuale și sezoniere, valorile
sporind de la scenariul cu emisii reduse de GES (RCP2.6) la scenariile cu emisii sporite (RCP4.5
și RCP8.5), pe măsură ce se înaintează spre ultimele decenii ale secolului XXI. Proiecțiile
precipitațiilor arată mărimi mai variate de la un scenariu la altul, de la o subregiune la alta și de
la un anotimp la altul.
Schimbările de temperaturi sunt destul de omogene pentru cele trei zone agroecologice. Rata de
încălzire e mai înaltă conform scenariului RCP8.5, constituind +4.6°C; medie, egală cu +2.4°C,
conform scenariului RCP4.5 și mică, +1.3°C, conform scenariului RCP2.6 pentru perioada de
până în 2100 (Fig. 1-5). Către anul 2100 se estimează următoarle majorări de temperatrui ale
temperaturilor de vară în baza scenraiilor: RCP8.5 de la +5.9°C la Nord până la +6.1°C la Sud; :.
RCP2.6 de la +1.3 până la +1.5°C. Pentru sezonul de iarnă, sporul temperaturilor ar putea fi în
cazul RCP8.5 mai mare în zona de Nord (până la +4.6°C zona de Nord ) și până la +4.2°C zona
de Sud., . În cazul RCP2.6 de la +1.2 până la +1.4°C.

Figura 1-5: Proiecții posibile ale temperaturilor medii anuale ale aerului (°C), în conformitate cu
trei scenarii climatice, definite de Căile Reprezentative de Concentrație (RCP8.5; RCP4.5 și
RCP2.6), în comparație cu perioada de referință 1986-2005, pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, (Sursă: CNP, 2018).
Proiecțiile multimodel din scenariul RCP8.5 arată că în zonele agroecologice ale Republicii
Moldova se va manifesta o reducere anuală generală a precipitațiilor, variind de la 9.9% în ZAE
Nord până la 13.4% în ZAE Sud. Dimpotrivă, în conformitate cu scenariul RCP2.6, se prevede o
creștere moderată a precipitațiilor de la 3.1% în ZAE Nord până la 5.1% în ZAE Sud, până în
2100 (Fig. 1-6). Rezultatele scenariului RCP4.5 indică o creștere moderată a precipitațiilor până
în 2100 numai în zonele de Centru și de Nord: de la 1.6% până la 3.6%, corespunzător.
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Figura 1-6: Proiecții posibile ale precipitaților totale anuale (mm), în conformitate cu trei
scenarii climatice definite de Căile Reprezentative de Concentrație (RCP8.5; RCP4.5 și RCP2.6),
în comparație cu perioada de referință 1986 -2005, pe întreg teritoriul Republicii Moldova
(Sursă: CNP. 2018).
Astfel, modelele climatice prognozează creșteri continue ale temperaturilor medii și variații ale
precipitațiilor, de la o creștere ușoară până la o scădere semnificativă în volumul total al
precipitațiilor. Totuși, chiar și în scenariile care prognozează o creștere a volumului mediu de
precipitații, disponibilitatea apei va descrește din cauza temperaturilor și ratelor de
evapotranspirație mai mari. Totodată, variațiile în frecvența, distribuția și intensitatea
precipitațiilor vor spori datorită evenimentelor extreme mai frecvente.
În evaluările climatice pentru ZAE ale țării au fost stabilite tendințele indicilor agroclimatici de
umiditate: Indicele de ariditate (AI), Evaporarea potențială (în perioada de vegetație (EV) și
anuală (EA) și Indicele eficacității biologice a climei (IBEC) al lui Ivanov. S-a stabilit că cea mai
mare parte a teritoriului RM este caracterizată în prezent de climă uscată sau sub umedă (0,50 ≥
AI ≤ 0.65)42. Anumite zone din Sud-Est au clima semiaridă (AI ≥ 0.48), iar zona de nord și
zonele cu altitudini de peste 350-400 metri deasupra nivelului mării au climă sub umedă și
umedă (AI ≥ 0.65).
Proiecțiile posibile privind schimbările viitoare ale indicelui de ariditate arată că Republica
Moldova se îndreaptă spre o climă mai uscată, semiaridă. Pentru toate cele trei scenarii RCP se
așteaptă înrăutățirea condițiilor de umiditate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Reducerea
precipitațiilor în perioada verii și toamnei (necompensată de o ușoară creștere a precipitațiilor de
iarnă și de primăvară) pe fundalul temperaturilor sporite va determina un deficit puternic de
umiditate și o creștere secvențială a potențialului de evaporare pe durata secolului al XXI-lea.
Este posibil că evaporarea potențială va crește cu 7-11% în timpul sezonului de creștere în
perioada 2016-2035 și până la 42-47% până în perioada 2081-2100 și va ajunge de la 1022 mm
în ZAE Nord până la 1312 mm în ZAE Sud în scenariul cu emisii ridicate (RCP8.5). Cea mai
mică creștere este proiectată în conformitate cu scenariul RCP2.6, cu 10-11%, de la 779 mm în
ZAE Nord, până la 990 mm în ZAE Sud, comparativ cu clima de referință.
Rezultatele obținute permit de a trage concluzia că în viitor procesul de aridizare a climei în
timpul sezonului de creștere se poate accelera considerabil pe teritoriul Republicii Moldova.

Rata de ariditate a fost evaluată utilizând următoarea scală de evaluare: AI ≤ 0.05 – climă hiperaridă; AI = (0.05-0.20) – climă aridă; AI =
(0.21-0.50) – climă semiaridă; AI = (0.51-0.65) – climă uscată-sub umedă și AI ≥ 0.65 – climă sub umedă și umedă.
42
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Figura 1-7: Proiecții posibile ale evoluției indicelui de ariditate (AI), proiectate conform
ansamblului CMIP5 din 21 de GCM-uri, în conformitate cu trei scenarii climatice definite de
Căile Reprezentative de Concentrare (RCP8.5, RCP4.5 și RCP2.6), comparativ cu perioada de
referință, 1986-2005, evoluție pe întreg teritoriul RM (Sursă: CNP, 2018).
1.2.2. Profilul vulnerabilității climatice
Conform Comunicărilor Naționale,43,44,45 și după cum s-a menționat mai sus, R. Moldova este
susceptibilă la trei tipuri de impacturi climatice: creșteri ale temperaturilor; modificări ale
regimurilor de precipitații și creșterea aridității climei, care sunt asociate cu amplificarea
frecvenței și intensității evenimentelor meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură și de
îngheț; inundațiile; furtunile cu ploi puternice și grindină; secetele severe.
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 ultimelor decenii. În perioada 1990-2014, numărul secetelor a fost egal cu cel
înregistrat în mediu pentru 10 ani. În anii 1990, 1992 și 2003, secetele au continuat pe durata
întregii perioade de vegetație (aprilie-septembrie). Cele mai severe și dezastruoase secete, din
toată perioada înregistrărilor instrumentale, au fost în anii 2007 și 2012 , afectând peste 70
procente din teritoriul țării.
Inundațiile, de asemenea, afectează Republica Moldova în mod repetat. Pe parcursul ultimilor 70
de ani, au fost raportate 10 inundații majore ale râului Nistru și râului Prut, trei dintre ele având
loc deja în secolul 21 (în anii 2006, 2008 și 2010). Sunt destul de răspândite și inundațiile
provocate de râurile mai mici din țară.

Comunicarea Națională Doi a Republicii Moldova, Chișinău, 2009, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=458>
Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, Chișinău, 2013, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506>
45
Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
43
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Costurile socio-economice ale schimbării climei asociate cu calamitățile naturale precum
secetele și inundațiile sunt semnificative. Pe parcursul perioadei 1984-2006 acestea au constituit
circa 61 milioane dolari SUA. Secetele din 2007 și 2012 au cauzat pierderi economice estimate
la circa 1.0 și 0.4 miliarde dolari SUA, respectiv.
Efectele negative ale schimbărilor climatice reprezintă provocări pentru sănătatea populației și
creșterea economică a țării, afectând direct și indirect sectoarele bazate pe resurse naturale (de
exemplu, agricultura resursele de apă și silvicultura), dar și sectoarele de bază, cum ar fi energia;
transportul sau industria, cu impact negativ asupra reducerii sărăciei în țară (incidenţa sărăciei –
a se vedea Fig. 1-1).
Potrivit metodologiei de evaluare a Indicelui ND-GAIN46, care în baza unei serii de indicatori
economici și sociali, inclusiv a capacității de adaptare, rezumă vulnerabilitatea unei țări față de
schimbările climatice și alte provocări globale, în asociere cu disponibilitatea sa de ași spori
reziliența, din 181 țări, Moldova se află pe locul 83, în topul clasamentului celor mai climaticvulnerabile țări din Europa.
Strategia Republicii Moldova de Adaptare la Schimbările Climatice (SASC, 2014)47 identifică 6
sectoare cu risc sporit: agricultură; resursele de apă; forestier; sănătatea umană; energie;
transporturi.
Procesul de adaptare la schimbarea climei se desfășoară în diferite sectoare și la diferite niveluri
(național, regional, local) cu o abordare personalizată pentru fiecare sector/ localitate. Pentru a
oferi soluții sectoriale viabile, adaptarea este integrată în planificarea dezvoltării sectorului dat și
se realizează prin cooperarea strânsă între pârțile interesate. În această privință, măsurile de
adaptare fie sunt integrate în politicile sectoriale curente, fie se elaborează strategii noi și planuri
de acțiuni noi pentru atenuarea riscurilor climatice și adaptarea la schimbarea climei (de
exemplu, Strategia sectorială de adaptare a sistemului de sănătate la schimbările climatice și
Strategia privind adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice și Planul de acțiuni
pentru implementarea acesteia, care sunt în proces de aprobare).
Astfel, în cadrul fiecărui sector au fost identificate măsuri specifice de adaptare, ținându-se cont
de: i) evaluarea etapei curente (acțiuni întreprinse, rezultatele lor etc.) și de experiența
acumulată; ii) obiectivele generale și obiectivele intermediare și măsurile care trebuie luate
pentru atingerea lor; iii) indicatorii de monitorizare a progreselor implementării; iv) nevoile de
cercetare prezente și viitoare; v) resursele disponibile și resursele necesare; vi) cadrul
instituțional pentru implementare și repartizarea responsabilităților; vii) instrumentele de
management a riscurilor; viii) cele mai bune practici de integrare a măsurilor de adaptare la
schimbarea climei în elaborarea politicilor naționale etc.
Sectorul agricultură: Factorii socio-economici care contribuie la vulnerabilitatea climatică a
sectorului agricol. Agricultura dintotdeauna a jucat un rol de bază în economia Moldovei.
Datorită climei și calității solului, agricultura țării a fost axată pe culturile de valoare înaltă:
fructe, legume, viță-de-vie. În ultimele decenii practicile agricole s-au schimbat esențial:
suprafețele destinate culturilor de valoare înaltă s-au înjumătățit, iar suprafețele irigate s-au redus
circa de zece ori (în 1992, zona amenajată pentru irigare constituia circa 312 000 hectare cu 78
de sisteme de irigație centralizate și a scăzut până în 2007 la 32 000 de hectare), selecția
culturilor a devenit mai puțin diversificată, cerealele și culturile industriale ocupând aproape 90
la sută din suprafețele însămânțate. La fel, din anii 1990 și producția animalieră a fost în declin.
46

Country Index <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/>
Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate
prin HG nr. 1009 din 10 decembrie 2014, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945>
47
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În prezent, în urma reformelor de privatizare întreprinse, circa 85% din familiile din zona rurală
dețin terenuri agricole, însă, majoritatea gospodăriilor țărănești (circa 400 mii), sunt mici, cu o
suprafață medie a terenurilor de doar 1.6-1.8 hectare, practicând, în special, agricultura de
subzistență.
În ultimele decenii a scăzut considerabil și cantitatea de îngrășăminte minerale și organice
aplicate pe fundalul suprasaturării structurii suprafețelor de însămânțare cu culturi prășitoare și
arătură excesivă a solului. Astfel, cantitatea de îngrășăminte organice aplicate la 1 ha teren arabil
a scăzut de 70 ori în 2016 comparativ cu anul 1990, iar cantitatea de îngrășăminte minerale de
2.7 ori, constituind 0.08 t/ha și 44.6 kg/ha, corespunzător48. Suprafața totală sub culturile tehnice
(floarea-soarelui, soia, rapița, sfecla de zahăr, tutunul) a crescut până la 442.0 mii ha, ceea ce
constituie 29.1% în structura suprafețelor de însămânțare și depășește de 3 ori norma admisibilă
de culturi tehnice în asolament. Ca rezultat crește pericolul infestării plantelor cu boli și
dăunători, ceea ce duce la majorarea cantității de substanțe chimice în combaterea bolilor,
dăunătorilor și buruienilor. Gradul înalt de saturare cu culturi prășitoare, de rând cu cantitatea
insuficientă de îngrășăminte organice și minerale, contribuie la degradarea ulterioară a solurilor
nu doar ca rezultat al pierderilor necompensate de substanță organică a lui, dar și ca rezultat al
pierderilor erozionale sub acțiunea factorilor climatici negativi, agravează pierderea fertilității
solului.
Analiza recoltelor obținute în Republica Moldova la diferite culturi, în perioada anilor 1960 până
la moment scoate în evidență o stabilizare a lor pe la mijlocul anilor 80-90 ai secolului trecut cu
o tendință evidentă de reducere în ultimii 20-25 ani49. Nivelul curent de producție obținut este
departe de nivelul posibil obținut. Datele FAO au constatat consecvent un randament mai mic
pentru cerealele, legumele și fructele din Moldova comparativ cu România, media Europeană și
Europa de est. Pe baza comparațiilor cu datele internaționale, producția nerealizată în prezent
constituie 250 milioane dolari SUA, inclusiv 235 milioane dolari SUA din culturi și 15 milioane
dolari SUA din efectivul animalier50. Dat fiind faptul că 85% din gospodăriile din Moldova dețin
terenuri agricole, efectele schimbărilor climatice pun un pericol mare securitatea alimentară a
țării, iar ameliorarea performanței până la nivelul țărilor vecine ar necesita sute de milioane de
dolari SUA de producție anuală sporită51.
Circumstanțele descrise mai sus fac parte din și contribuie la vulnerabilitatea climatică a
sectorului agricol, pe lângă impactul direct al factorilor climatici asupra producției agricole, care
în condițiile Republicii Moldova se manifestă prin evenimente climatice extreme, dar și prin
efecte graduale, nu mai puțin periculoase.
Impactul curent al schimbărilor climatice asupra sectorului agricultură. Conform raportului BM
privind evaluarea economică a necesităților investiționale în adaptarea la schimbările climatice
(2016)51, costul total prezent al inacțiunii de adaptare la schimbările climatice se estimează la
aproximativ 600 milioane dolari SUA, echivalent cu 6.5 la sută din PIB. Se preconizează, că
această valoare va depăși dublul său în termeni reali până în 2050 și va constitui circa 1.3
miliarde dolari SUA. Totuși, date fiind ratele prognozate ale creșterii economice utilizate în
analiză, aceste costuri ulterioare reprezintă o fracțiune mică din PIB pe viitor.

Anuarele Statistice ale Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică, <http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193>
Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea
Climei, Ministerul Mediului, Chișinău, 2013, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506
50
World Bank. 2016. Moldova - Climate adaptation investment planning technical assistance (English). Washington, D.C. : World Bank Group,
<http://documents.worldbank.org/curated/en/469311500273762091/Moldova-Climate-adaptation-investment-planning-technical-assistance >
51
World Bank. 2016. Moldova - Climate adaptation investment planning technical assistance (English). Washington, D.C. : World Bank Group,
<http://documents.worldbank.org/curated/en/469311500273762091/Moldova-Climate-adaptation-investment-planning-technical-assistance >
48
49
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Secetele reprezintă fenomenul climatic cu efect negativ cu care se confruntă periodic sectorul
agricol din Moldova, iar în unele cazuri, cu efect catastrofic. Perioadele secetoase se manifestă
diferit în dependență de anotimpuri ale anului, cele mai periculoase fiind secetele de primăvară,
care contribuie la reducerea nivelului de producție la așa culturi ca grâul de toamnă, porumbul la
boabe, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, vița-de-vie și culturile pomicole cu până la 32% față de
nivelul mediu obținut la culturile menționate. Impactul secetei profunde din anul 2007 a generat
pierderi de 1.2 miliarde dolari SUA52.
Mărirea temperaturii medii anuale (inclusiv a temperaturilor zilnice minime și maxime53) are un
impact semnificativ cu efect cumulativ asupra producției agricole contribuind la reducerea
rezistenței soiurilor și raselor cultivate, afectând procesul de polenizare, dezvoltarea fenologică,
procesul reproductiv și stimulând agresivitatea speciilor dăunătoare. Efectul negativ al
temperaturilor se mărește la interferență deficitului și excesului de apă din timpul secetelor și
inundațiilor, care, tipic, se manifestă în R. Moldova. Impactul dat necesită măsuri urgente de
ameliorare atât în sectorul fitotehnic, cât și în cel zootehnic. Spre regret, capacitățile de cercetare
și dezvoltare ale instituțiilor din țară specializate în ameliorarea planetelor și animalelor s-au
redus drastic in ultimele decenii, constituind un element major al deficitului adaptiv sectorial.
Inundațiile. Pe lângă efectul său social negativ asupra populației, in special, celei rurale,
inundațiile afectează direct și producția agricolă. Suprafața totală a terenurilor Moldovei, supuse
periodic inundațiilor, constituie circa 20% din toată suprafața republicii, sau mai mult de 600 mii
ha54. Inundațiile in Moldova au loc de-a lungul râurilor Nistru și Prut și au impact dramatic
asupra producerii agricole din luncile râurilor, fiind calificate ca zone de risc și având impact
supresant asupra întregii agriculturi din țară. Cele mai mari inundații au fost înregistrate în anii
1969, 1980, 1991, 1994, 2008, 2010 55, fiind cauzate de precipitațiile abundente și formarea de
viituri, dar și de managementul rău al construcțiilor hidrotehnice existente (barajele și digurile de
protecție), fiind în mare măsură deteriorate și, respectiv, ineficiente în reducerea impactului de
inundații. Datorită faptului că aproximativ un sfert din populația Republicii Moldova (1.03
milioane de oameni) trăiește în zona-tampon de 6 km în raza râurilor Nistru și Prut, aceste
persoane sunt extrem de vulnerabile la efectele inundațiilor. Inundațiile din 2008 au cauzat
costuri de circa 120 milioane dolari SUA pentru țară, iar daunele totale și pierderile în rezultatul
inundațiilor din 2010 se estimează la aproximativ 42 milioane dolari SUA. Acestea sunt efecte
financiare semnificative într-o țară al cărei PIB a atins doar 8 miliarde dolari SUA în 2017.
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul agricol din Republica Moldova sunt prezentate în Tab. 1-2.
Tabelul 1-2: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul agricol din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială
- Creșterea deficitului de apă și a concurenței pentru
resursele de apă;
- Cereri tot mai mari de apă pentru irigare;
- Diminuarea suprafețelor ocupate de culturile
agricole, cauzate de degradarea condițiilor agricole
optime;

Opţiuni de adaptare
- Accesul la irigație și la tehnologiile de utilizare
eficientă a apei de irigație;
- Folosirea optimă a surselor de apă locale;
- Îmbunătățirea infrastructurii de drenaj în zonele de
irigare;
- Gestionarea durabilă a solului;

Impactul socio-economic şi opţiunile de politici pentru adaptare, Raportul Național de Dezvoltare Umană (2009-2010), PNUD,
<http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/human_development/nhdr-2009.html >
53
Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea
Climei, Ministerul Mediului, Chișinău, 2013, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506
54
V. Cazac, I. Boian. Riscul inundațiileor în Republica Moldova . Mediul ambiant, 2008, nr 4 (40), p.43-48.
55
Concepția reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor
<https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_147.pdf>
52
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Hazarduri
climatice

Modificări ale
regimului
hidric
(schimbări în
volumul,
intensitatea și
distribuirea
sezonieră a
precipitațiilor)
Fenomene
extreme:
- valuri de
căldură;
- valuri de
îngheț;
- secete;
- inundații;
- furtuni cu
vânt, grindină
și ploi
puternice mai
frecvente și
mai intense

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de adaptare

- Reducerea recoltelor de grâu și de porumb;
- Reducerea recoltelor de struguri și de fructe;
- Schimbări în ciclul biologic și/ sau a arealului de
răspândire a dăunătorilor, apariția speciilor noi/
emergente de dăunători și boli a culturilor agricole.
- Extragerea sporită a apelor subterane pentru irigare,
epuizarea rezervelor de apă;
- Pierderi de biodiversitate;
- Diminuarea productivității culturilor și a calității
recoltelor;
- Schimbări în distribuirea culturilor agricole.

- Aplicarea tehnologiilor și practicilor agronomice
moderne (aplicarea metodelor agriculturii
conservative, modificarea felului de plantare: rotația
culturilor, culturi intercalate etc.);
- Îmbunătățirea soiurilor și raselor;
- Optimizarea aplicării fertilizatorilor;
- Introducerea culturilor alternative și schimbarea
distribuției culturilor existente;
- Utilizarea adecvată a măsurilor de protecție (cum ar
fi, trecerea la cultivarea legumelor în spații protejate;
utilizarea plaselor antigrindină, precum și distribuirea
în timp util a informațiilor meteorologice pentru
agricultori);
- Prestarea serviciilor de extensiune pentru agricultori;
- Furnizarea informațiilor despre piețele agricole;
- Accesul la finanțe pentru agricultori ș. a.

- Degradarea condițiilor pentru producția animalieră;- Reducerea calității apei din cauza utilizării intense a
pesticidelor;
- Creșterea riscului de salinizare a solului;
- Micșorarea fertilității solului ca rezultat al
intensificării proceselor de eroziune;
- Deșertificarea;
- Abandonarea terenurilor agricole;
- Creșterea cheltuielilor pentru acțiuni de urgență și
remediere a solurilor;
- Reducerea securității alimentare în zonele cu
dezvoltare economică slabă;
- Reducerea veniturilor populației în spațiul rural;
- Agravarea sărăciei ca urmare a creșterii prețurilor la
alimente;
- Creșterea riscului de conflicte sociale, acutizarea
discrepanțelor de gen.

Impactul preconizat al schimbărilor climatice asupra sectorului agricultură. Prospecțiunile
climatice de viitor indică o subminare substanțială a producției agricole în lipsa implementării
măsurilor de adaptare56. Efectele negative ale încălzirii globale, conform ansamblului CMIP5 din
21 de GCM-uri, în conformitate cu cele trei scenarii climatice tipice definite de Căile
Reprezentative de Concentrare RCP8.5, RCP4.5 și RCP2.6 în secolul al XXI-lea, nu vor fi
compensate de creșterea precipitațiilor. În aceste condiții, în lipsa măsurilor de adaptare, până în
2100, în dependență de cele 3 scenarii climatice, se pot anticipa următoarele: o scădere
semnificativă a productivității porumbului între 34-67%; a grâului de toamnă între 22%-46%; a
florii soarelui între 16 -57%, a sfeclei-de-zahăr între 9-37% în comparație cu productivitatea
medie a culturilor agricole respective în perioada 1981-2010.
Clima mai aridă, prognozată pentru următoarele decenii, va avea ca consecință directă reducerea
productivității culturilor agricole, cu un gradient nord-sud pronunțat în magnitudinea impactului.
Conform pronosticurilor, pentru sectorul agricol, cele mai vulnerabile regiuni din Republica
Moldova vor fi Sudul (Câmpia Moldovei de Sud, Terasele Prutului și Nistrului inferior) și parțial
Centrul (podișul Moldovei Centrale, terasele fluviului Nistru și râurilor Prut, Răut, Bâc, Botna
etc.), supuse în cea mai mare parte riscurilor cu probabilitate ridicată 57. Pe fundalul reducerii
producției vegetale, în baza scenariului RCP8.5, până în anul 2100 producția animalieră, la fel,
va avea o reducere dramatică și anume: producția de lapte se va micșora între 30- 60%; producția

Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
57
Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea
Climei, Ministerul Mediului, Chișinău, 2013, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506>
56
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cărnii de vită între 62-82%; cărnii de porc între 44-55%, cărnii de pasare între 34-68% și a cărnii
de oaie între 29-59%.
Sectorul resurse de apă: Principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Moldovei sunt sursele
de ape subterane, din care se alimentează 100% din populația rurală și 30% din cea urbană, sau
65% din toată populația țării58. Totodată, aprovizionarea cu apă potabilă sigură este o problemă
în multe zone rurale din cauza nivelului în scădere al apelor freatice și a calității acestora.
Aproximativ 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă sigură.
Resursele de apă din Republica Moldova sunt sensibile la schimbările climatice în raport cu
cantitatea și calitatea acestora. Tot mai frecvent, Moldova are surplus de apă sub formă de viituri
pe suprafețe extinse (de exemplu, în ultimele decenii: 1991; 1994; 1998; 1999; 2005;2006; 2008;
2010 pe cursul râurilor Nistru și Prut și pe râurile mici)59,60 și în formă de inundații-fulger,
provocate de ploile torențiale de vară, care se observă sistematic în fiecare an, precum și secete
sezoniere de diferită intensitate
Resursele locale de apă de suprafață de la Sud și în partea Centrală a țării sunt expuse epuizării
în anii secetoși (de exemplu, în vara anului 2007, câteva rezervoare de pe râul Ișnovăț au secat).
Zonele cu deficit de apă, in tendințele lor de extindere spre Nord, deja au ajuns in localitățile cele
mai dens populate și care exercită cea mai mare presiune asupra apei și care se caracterizează
prin cea mai intensivă utilizare a apei61.
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul resurse de apă din Republica Moldova sunt prezentate în Tab. 1-3.
Tabelul 1-3: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul resurse de apă din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor

Modificări ale
regimului
hidric

Fenomene
extreme:
- valuri de
căldură;
- valuri de
îngheț;
- secete;

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de adaptare

- Deficit sporit de apă;
- Adâncirea pânzei apelor subterane;
- Schimbări în cererea de apă;
- Afectarea indicilor de calitate a apei (de ex.
mineralizarea, duritatea, oxigenul dizolvat) din cauza
temperaturilor mai ridicate ale apei și a variațiilor
debitului)62;
- Cerințe de tratare suplimentară a apei potabile.
- Schimbări anuale a debitului de apă în râuri;
- Reducerea disponibilității apei în sursele de apă de
suprafață și subterane;
- Disponibilitate redusă a apei pentru utilizare de către
populație;
- Schimbări în cererea de apă.
- Deficit sporit de apă, penurie de apă în rezultatul
secetelor severe;
- Conflicte între utilizatorii de apă;
- Efectele adverse asupra sănătății în zonele cu
venituri mici;
- Creșterea poluării apei cu pesticide și fertilizatori din
cauza scurgerilor mai mari

- Realizarea studiilor în vederea evaluării resurselor de
apă disponibile, determinării vulnerabilității acestora
la schimbările climatice, cerințelor și nevoilor de apă
pentru principalele categorii de consum, inclusiv din
perspectiva egalității de gen;
- Asigurarea disponibilului de apă la sursă prin
dezvoltarea infrastructurii de transformare a resurselor
hidrologice în resurse socioeconomice;
- Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă în
mediul rural pentru îmbunătățirea aprovizionării cu
apă a sectorului agrar și a populației;
- Proiectarea și implementa soluțiilor pentru
colectarea și utilizarea apei de ploaie;
- Eficientizarea sistemelor de aprovizionare
municipală și industrială cu apă;
- Creșterea nivelului de reciclare a apei pentru nevoile
industriale și casnice;
- Protejarea zonelor umede, permițând astfel
restaurarea apelor subterane și reducerea evacuărilor
de vârf în aval;
- Asigurarea unui management adecvat al riscului la

Biroul Național de Statistică, <http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Note_analitice_teritorial/Nota_Canalizare.pdf>
Serviciul
Hidrometeorologic
de
Stat:
Ilie
Boian,
2010:
Riscul
inundațiilor
în
Republica
Moldova,
<http://old.meteo.md/pavodok2010/pavodok2010.htm >
60
Concepția
reformei
sistemului
național
de
gestionare,
prevenire
și
reducere
a
consecințelor
inundațiilor
<https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_147.pdf >
61
Sîrodoev I.G., Knight C.G., 2007: Vulnerability to Water Scarcity in Moldova: Identification of the Regions. (Vulnerabilitatea la deficitul de
apă în Moldova. Identifi carea regiunilor), Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, 3(303), p. 159-166.
62
Iarna și, în special, în lunile de tranziție, calitatea apei va fi cel mai mult afectată de creșterea temperaturii. Deja până în anul 2020, sporul
temperaturii apei în râul Nistru ar putea depăși 65 la sută în luna martie (conform scenariului IPCC SRES B2, CNT, 2013). Lunile de vară (în
special luna august) sunt cele mai vulnerabile la oxigenul dizolvat (OD). Reducerea nivelurilor de OD, în combinație cu creșterea temperaturii
apei, afectează compoziția ecosistemului, permițând invazia noilor specii termofile și bacteriilor periculoase.
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Hazarduri
climatice
- inundații;
- furtuni cu
vânt, grindină
și ploi
puternice mai
frecvente și
mai intense

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială
- Cerințe de tratare suplimentară a apei potabile;
- Formarea viiturilor din cauza ploilor torențiale;;
- Eroziunea sporită;
- Abandonarea terenurilor;
- Diluarea sporită a sedimentelor, volum sporit de
sedimente în rezultatul ploilor puternice, inundațiilor;
- Sporirea volumului substanțelor nutritive,
patogenilor și toxinelor transportate cu apa;
- Proliferare sporită a algelor, conținutul sporit de
bacterii și fungi care afectează sănătatea omului,
agricultura, ecosistemele și asigurarea cu apă;
- Cheltuieli sporite pentru acțiuni de urgență și
remediere.

Opţiuni de adaptare
inundații;
- Întreprinderea măsurilor de combatere a secetei/
deficitului de apă ș.a.

Impactul preconizat al schimbărilor climatice asupra sectorului resurse de apă. Conform
prospecțiunilor climatice, disponibilitatea apelor va scădea sub nivelul cererii totale timp de
câteva decenii, iar regiunea sudică a țării s-ar putea confrunta cu o reducere de 1/3 – 2/3 a
resurselor de apă până la sfârșitul secolului XXI63. Deosebit de vulnerabile la schimbările
climatice anticipate sunt regiunile mai dens populate și economic mai importante, care deja se
confruntă cu penuria de apă (Sudul, Centrul și municipiul Chișinău). Soluționarea deficitelor în
aceste regiuni va fi esențială pentru susținerea recuperării economice durabile.
Riscurile majore pentru sectorul resurselor de apă sunt: (i) schimbările în cererea de apă (sporită
în cazul creșterii numărului populației, dezvoltării economice și a necesităților de irigare); (ii)
schimbările în fluxurile râurilor, atât în sensul sporirii, cât și al reducerii; (iii) riscul înalt de
secetă și deficit de apă; (iv) necesități sporite de irigare; (v) reducerea disponibilității apei atât
din sursele de suprafață, cât și din apele subterane; (vi) sporirea frecvenței și intensității
inundațiilor; (vii) poluarea sporită cu pesticide și îngrășăminte cauzată de spălarea mai mare a
solului.
Chiar și în lipsa schimbărilor climatice, creșterea prognozată a cererii de apă înseamnă un deficit
considerabil anticipat de apă către anii 204064. Valoarea cererii nesatisfăcute este dominată de
consumul municipal și industrial, evaluată la aproximativ 95 milioane dolari SUA65.
Sectorul sănătate umană:Impactul curent al schimbărilor climatice asupra sectorului sănătate.
Inundațiile, secetele, furtunile, valurile de căldură, valurile de frig ca evenimente meteorologice
extreme creează riscuri directe de degradare a sănătății și efecte colaterale așa ca epidemii de
boli infecțioase, lipsa alimentelor și stres mental în rândul cetățenilor Republicii Moldova66.
Inundațiile au devenit un fenomen destul de frecvent în ultimii ani (1991, 1994, 2005, 2008,
201067) datorită distribuției din ce în ce mai inegale a ploilor care tind să se concentreze în ploi
torențiale cu durata de câteva ore. În luna octombrie 2016, pentru prima dată în timpul perioadei
de observație de 60 de ani, cantitatea de apă de ploaie (100-185 mm) a depășit de 4-6 ori
valoarea medie lunară.

Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, elaborată în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea
Climei, Ministerul Mediului, Chișinău, 2013, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506>
64
Pentru estimarea impactului schimbărilor climatice și socioeconomice asupra cererii generale și disponibilității de apă către anii 2040 a fost
folosit modelul WEAP (Sistemul de Evaluare și Planificare al Apelor).
65
World Bank. 2016. Moldova - Climate adaptation investment planning technical assistance (English). Washington, D.C.: World Bank Group,
<http://documents.worldbank.org/curated/en/469311500273762091/Moldova-Climate-adaptation-investment-planning-technical-assistance >
66
N.Opopol, R.Corobov şi al., 2003: Schimbările Climatice şi potenţialul impact al acestor fenomene extremale asupra sănătăţii. Curier Medical,
2003.
67
Concepția
reformei
sistemului
național
de
gestionare,
prevenire
și
reducere
a
consecințelor
inundațiilor.
<https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_147.pdf >
63

20

Programul de Ţară
Data: 20.12.2018

Impactul secetelor asupra sănătății este asociat cu probabilitatea nesiguranței alimentare, cu
efecte catastrofale asupra economiei naționale, ca în cazul anilor 2007 și 2012, care a diminuat
calitatea vieții, a produs schimbări în stilul de viață, a determinat migrația populației din mediul
rural spre orașe și din țară și a sporit tensiunile asupra resurselor de apă asociate cu canalizarea
inadecvată și aprovizionarea cu apă potabilă de calitate scăzută.
Valuri de căldură și epizoade de frig. Schimbările climatice sunt deja resimțite de cetățenii
Republicii Moldova printr-o tendință crescândă a valurilor de căldură cu temperaturi înalte,
asociate de regulă cu secete medii până la severe în întreaga țară. Schimbările climatice au sporit
frecvența și gravitatea valurilor de căldură, fără a oferi vreo ușurare, ele reprezentând o
amenințare deosebită pentru copii, persoane în etate, alte grupuri vulnerabile de persoane din
orașe, în special la Chișinău, capitala Moldovei. Expunerea zilnică la căldură excesivă generează
efecte directe, cum ar fi insolațiile, reducerea productivitatății muncii care interferează cu
activitățile casnice zilnice. Datele de sănătate au fost documentate pentru Chișinău în legătură cu
valurile de căldură din 2007, care au cauzat aproape 190-200 de decese în exces, adică o creștere
de aproape 6.5% a mortalității și care, de rând cu incidență sporită a bolilor respiratorii., 68.
Durata perioadei cu temperaturi ale aerului de + 30°C și mai mult in lunile iunie-iulie ale anului
2012 a constituit 38-46 zile, ceea ce a afectat drastic întreaga economie și sănătatea umană69.
Perioadele geroase. Pentru Republica Moldova tuberculoza reprezintă atât o preocupare severă
pentru sănătatea publică, cât și un indicator factologic al condițiilor necorespunzătoare de trai,
inclusiv locuințe sărace, supraaglomerare, diagnosticare tardivă, accesibilitatea tratamentului.
Schimbările climatice pot exacerba incidența tuberculozei în perioadele reci sau pot îngreuna
eradicarea progresivă a bolii. Incidența tuberculozei în Moldova a crescut constant până la 180
cazuri/100 000 de locuitori și s-a stabilizat la 67 în 2015.
Vulnerabilitatea sectorului sănătății din Moldova este de asemenea, asociată cu sărăcia, descrisă
în capitolul 1.1.
Impactul schimbărilor climatice asupra comunităților rurale din Moldova, de asemenea,
interacționează cu alte câteva preocupări majore, cum ar fi îmbătrânirea populației,
disponibilitatea serviciilor primare de sănătate și a altei infrastructuri, precum și corupția care
subminează reducerea eficientă a inegalităților sociale. Prețul ridicat la gaze naturale pentru
încălzirea locuințelor reprezintă o problemă pentru o parte substanțială a populației, deoarece
mediul de viață rece și umed poate facilita proliferarea bolilor infecțioase, inclusiv tuberculoza și
bolile respiratorii70. În plus, prețul ridicat al serviciilor de încălzire face ca veniturile familiilor
pentru alte investiții, inclusiv cele în asistența medicală primară și prevenire, să fie reduse.
Costul energiei pentru o familie, exprimat ca procent din venitul gospodăriei, cheltuit pentru a
achita facturile la gaze, energie electrică, cărbune și apă, reprezintă 20% din cheltuielile familiale
din Moldova71. Procentul costurilor serviciilor de sănătate suportate de către familii este ridicat,
povara respectivă pentru familiile moldovenești fiind cea mai mare și egală cu 50% din
servicii72. În acest caz, este evident că măsurile de adaptare la schimbările climatice se vor
suprapune cu principiile durabile ale investițiilor țării, nu numai în domeniul protecției mediului
și în lucrările de infrastructură, ci și în politicile de prețuri și cele fiscale.

Nicolae Opopol et al.: Decese suplimentare în Republica Moldova în vara neobișnuit de caldă a anului 2007,
<https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/33.Decese%20suplimentare%20in%20Rm.pdf >
69
FAO,
2012:
Evaluare
comprehensivă
pentru
aprecierea
impactului
secetei
din
2012
în
Moldova,
<http://www2.un.md/drought/2012/Moldova_drought_report_RO.pdf >
70
Strategia sectorială de sănătate de adaptare la schimbările climatice pentru anii 2018 – 2022 (în proces de aprobare).
71
BNS: Aspecte privind nivelul de trai al populației, <http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2206 >
72
BNS: Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova, <http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2518>
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Indicatorul SDR73 de 3 ori mai mare decât media pentru UE ar putea confirma o vulnerabilitate
ridicată la expunerea la mediu, inclusiv la evenimentele meteorologice. Mai mult, o asemenea
rată enormă a mortalității datorată cauzelor externe pare a fi concentrată în grupa de vârstă
activă. După cum a raportat Observatorul UE privind sistemul de sănătate, reducerea speranței de
viață prin deces înainte de vârsta de 65 de ani este de 12 ani pentru bărbați și de 6.4 ani pentru
femei.
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul sănătate umană din Republica Moldova sunt prezentate în Tab. 1-4.
Tabelul 1-4: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul sănătate umană din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor;
Valuri de
căldură;
Secete

Valuri de
îngheț

73

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de adaptare

- Creșterea ratei de îmbolnăvire și a deceselor cauzate
de caniculă;
- Exacerbarea bolilor sistemului circulator, cardiovascular, respirator și a rinichilor;
- Incidență sporită a hipertermiilor și a insolațiilor, în
special în rândurile muncitorilor, atleților și a
persoanelor în etate;
- Pierderea capacității de muncă și a productivității
muncii în rândul populației vulnerabile;
- Schimbări în fazele fenologice și risc înalt de
afecțiuni alergice;
- Supraviețuirea, persistența, virulența și transmiterea
agenților patogeni;
- Modificări în distribuția geografică și sezonieră a
bolilor precum holera, a algelor dăunătoare;
- Creșterea incidenței bolilor transmise prin apă și
alimente;
- Înmulțirea accelerată a paraziților și creșterea
numărului de cazuri de mușcături;
- Extinderea perioadelor de transmitere;
- Reapariția maladiilor ce prezentau pericol în trecut;
- Modificări în distribuția și abundența vectorilor
patologici;
- Scăderea eficacității intervențiilor de control a
vectorilor;
- Producția mai scăzută de produse alimentare și
accesul mai redus la produse alimentare din cauza
diminuării livrărilor și creșterii prețurilor;
- Afectarea securității alimentare și accentuarea
fenomenelor de malnutriție și subnutriție;
- Efectele cronice în rândul copiilor, precum stagnarea
în dezvoltare și pierderi în greutate;
- Creșterea riscului de incendii;
- Creșterea riscului vătămărilor și a ratei mortalității
premature cauzată de poluarea aerului în timpul
incendiilor, precum și a deceselor cauzate de incendii;
- Exacerbarea expunerii la poluanții din aerul
atmosferic în mediul urban;
- Creșterea numărului de cazuri de depresii, alte
afecțiuni mintale și de comportament din cauza
stresului.
- Creșterea numărului de decese din cauza
temperaturilor extreme joase;
- Creșterea incidenței bolilor din cauza poluării
aerului;

- Asigurarea unei cooperări funcționale între
sectoarele și instituțiile relevante pentru o abordare
coordonată și utilizarea eficientă a resurselor
disponibile;
- Informarea și conștientizarea opiniei publice cu
privire la schimbările climatice și efectele
evenimentelor meteorologice extreme asupra sănătății
(având în vizor aspectele sociale, de gen și de vârstă);
- Elaborarea unor mecanisme eficiente de prevenire,
avertizare timpurie, gestionare și control al efectelor
valurilor de căldură generate de schimbările climatice;
- Reducerea efectelor poluării aerului și a perioadelor
reci asupra sănătății; crearea unui sistem integrat și
eficient de prevenire, de gestionare a avertizărilor
timpurii și de protecție împotriva nivelurilor sporite
ale radiației ultraviolete;
- Îmbunătățirea prevenirii și controlului bolilor
infecțioase influențate de schimbările climatice
(având în vizor aspectele sociale, de gen și de vârstă);
- Crearea unui sistem de control și prevenire a bolilor
alergice cauzate de polen în contextul schimbărilor
climatice;
- Crearea unui sistem de prevenire, avertizare
timpurie, gestionare și atenuare a inundațiilor și
secetelor provocate de schimbările climatice;
- Sporirea rezilienței instituțiilor de sănătate la
schimbările climatice și elaborarea serviciilor de
sănătate ”verzi” ș.a.

SDR – Rata standardizată a mortalității (Standardized Death Rate).
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Hazarduri
climatice
Inundații;
Furtuni cu ploi
puternice și
grindină

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de adaptare

- Creșterea riscului incidenții TB și bolilor respiratorii
la grupurile deosebit de vulnerabile și dezavantajate.
- Creșterea numărului de decese și traumatismelor din
causa inundațiilor;
- Creșterea incidenței bolilor transmise prin apă;
- Dezvoltare accelerată a agenților microbieni;
- Periclitarea calității și a disponibilității apei potabile
în rezultatul inundațiilor;
- Creșterea gradului de răspândire a bolilor
infecțioase;
- Efectul combinat al subnutriției și a bolilor
infecțioase.

Luând în considerație prospecțiunile climatice în conformitate cu scenariile RCP8.5, RCP4.5 și
RCP2.674, tendințele anticipate ale riscurilor pentru sectorul sănătate, asociate schimbărilor
climatice la nivel regional și european, sunt relevante și pentru Republica Moldova: (i) impactul
asupra sănătății legat de creșterea frecvenței valurilor de căldură; (ii) efectele asupra sănătății
legate de frig, în special, la grupele vulnerabile ale populației; (iii) impactul asupra sănătății legat
de inundații; (iv) creșterea malnutriției; (v) schimbarea tabloului clinic al bolilor induse de
alimentație; (vi) schimbarea distribuirii bolilor infecțioase care contribuie potențial la stabilirea
speciilor tropicale și subtropicale în Europa; (vii) frecvența crescută a bolilor respiratorii din
cauza concentrațiilor mai mari ale ozonului la nivelul pământului în mediul urban și schimbările
în distribuirea polenului, legate de schimbările climatice75,76.
Sectorul forestier: Republica Moldova dispune de 50.1 mii ha de vegetație forestieră în afara
fondului forestier, exprimată prin 30.7 mii ha perdele forestiere de protecție (pentru câmpuri
agricole, drumuri, râuri, bazine acvatice etc.) și 19.42 mii ha – alte tipuri de vegetație forestieră.
Ecosistemele forestiere (reprezentate de zona forestieră și altă vegetație forestieră) acoperă doar
450.9 mii ha, sau circa 13.3% din teritoriul Republicii Moldova și joacă un rol extrem de
important în protecția bazinelor hidrografice, asigurând, în același timp, un șir de beneficii
economice și de mediu directe și indirecte pentru comunitățile rurale77.
În ultimul deceniu, efectul schimbărilor climatice asupra dezvoltării pădurilor Republici
Moldova a devenit unul evident. Seceta din 2007 a prejudiciat considerabil și pădurile naționale
pe o suprafață de circa 19 mii ha sau 5.5% din suprafața fondului forestier, în special din sudul și
centrul țării. Au fost afectate circa 20 de specii forestiere atât autohtone, cât și alogene, printre
care: stejarul pedunculat (Quercus robur L.), gorunul (Quercus petraea (Matt) Liebl.), stejarul
pufos (Quercus pubescens Willd), frasinul (Fraxinus exelsior L.), paltinul de câmp (Acer
platanoides L.), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) salcâmul (Robinia pseudoacacia L.),
mesteacănul (Betula verrucosa Ehrh.), pinul (Pinus sylvestris L.), pinul negru de Crimeea (Pinus
pallasiana [Lamb] Holmboe). Cele mai afectate au fost salcâmetele, constituind 71.3% (13 mii
ha) din suprafața totală a pădurilor vătămate. Seceta din 2007 are urmări de lungă durată,
consecințele ei fiind vizibile pe parcursul mai multor ani. În 2009, conform datelor de cercetare
silvo-patologică aerovizuală, suprafața totală a arboretelor degradate și uscate de diferită
intensitate constituia 17.9 mii ha, iar în anul 2010 – 13.1 mii ha78.

Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
75
Protecția sănătății în Europa împotriva Schimbărilor Climatice, OMS Europa, 2008.
76
Strategia sectorială de sănătate de adaptare la schimbările climatice pentru anii 2018 – 2022 (în proces de aprobare).
77
Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
78
Proiectul Strategiei de adaptare a sectorului forestier către schimbările climatice.
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Pădurile din Moldova sunt puternic degradate, factor major care contribuie la vulnerabilitatea
sectorială la schimbările climatice. Cauzele principale ale degradării pădurilor sunt: (i) sporirea
defrișării ilicite din cauza prețurilor ridicate la lemn și combustibil; (ii) lipsa controlului eficient
din partea administrațiilor locale; (iii) nivelul redus de cunoștințe și de cultură ecologică; și (iv)
pășunatul excesiv și lipsa unei gestionări forestiere adecvate79.
Perdelele forestiere create pentru protecția terenurilor agricole sunt afectate de tăierile ilegale,
pășunatul abuziv/necontrolat, poluarea cu deșeuri sau alți factori distructivi. Practic nu există
amenajamente silvice pentru perdelele forestiere de protecție (cu excepția a circa 1000 ha)80.
Cele mai importante riscuri generate de schimbările climatice sunt schimbarea compoziției
arboreților; modificări în comportamentul concurențial al speciilor; schimbarea ratei de
regenerare a pădurii; creșterea sensibilității la atacurile dăunătorilor; schimbarea condițiilor
fitosanitare81.
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul forestier din Republica Moldova sunt reflectate în Tab. 1-5.
Tabelul 1-5: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul forestier din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor

Modificări ale
regimului hidric
(schimbări în
volumul,
intensitatea și
distribuirea
sezonieră a
precipitațiilor)
Fenomene
extreme:
- valuri de căldură;
- valuri de îngheț;
- secete;
- inundații;
- furtuni cu vânt,

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială
- Schimbarea compoziției pădurilor datorită
sensibilității diferite a speciilor la temperaturi82;
- Schimbările în competitivitatea speciilor (inclusiv
creșterea competiției speciilor și a organismelor
odată cu creșterea mortalității copacilor);
- Schimbări în particularitățile speciilor în materie
de regenerare,
- Incidența sporită a atacurilor de Limantria și
Tortrix viridana la stejari și alte specii;
- Răspândirea agenților patogeni din alte regiuni
geografice care se adaptează la schimbările
climatice;
- Răspândirea speciilor invazive, noi sau existente.
- Schimbări în structura arboretelor, inclusiv în
densitatea individuală a arborilor;
- Schimbarea producției de biomasă83.

- Doborâturi de copaci cauzate de averse de vânturi
puternice;
- Fenomene de uscare masivă a vegetației;
- Creșterea incidenței incendiilor forestiere;
- Creșterea capacității de supraviețuire și a
fecundității speciilor de vânat care pot afecta
plantațiile forestiere;

Opţiuni de adaptare
- Protejarea și managementul terenurilor forestiere
existente;
- Crearea de noi suprafețe de pădure adaptate la
consecințele schimbărilor climatice și capabile să
capteze eficient carbon și să producă biomasă
lemnoasă;
- Monitorizarea speciilor invazive, reglementări
fitosanitare privind importurile sau produsele
interne;
- Facilitarea adaptării ecologice a pădurilor prin
abordarea ecosistemică;
- Adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la
necesitățile impuse de schimbările climatice;
- Minimizarea riscurilor de mediu determinate de
schimbările climatice;
- Adaptarea utilizării lemnului la schimbările
climatice;
- Promovarea conștientizării și bunei înțelegeri
asupra schimbărilor climatice și asupra modului în
care sectorul silvic poate aduce o contribuție
pozitivă;
- Monitorizarea acțiunilor de adaptare și atenuare a
schimbărilor climatice în sectorul forestier;
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare din
agricultură, silvicultură, autorități locale ș.a.

Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
80
Proiectul UE/PNUD “Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei”
pentru a demonstra comunităţilor locale beneciile și avantajele măsurilor adaptare la schimbările climatice. 2013, document de proiect.
81
Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobate
prin HG nr. 1009 din 10 decembrie 2014, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945>
82
Reducerea zonelor forestiere mezofile (arboret de fag, gorun și stejar) în favoarea pădurilor termofile de gorun cu arbori de scumpie și pășuni
xerofile (CNT, 2013).
83
Arțarul alb și teiul comun ar putea acumula cu peste 30% mai multă biomasă decât volumul obișnuit până în 2040, după care va urma o
reducere în continuare a biomase totale în condițiile schimbării mediului, din cauza reducerii populațiilor. De asemenea, gorunul ar putea
acumula cu 10-20% mai multă biomasă decât volumul obișnuit până în 2040.
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grindină și ploi
puternice mai
frecvente și mai
intense

- Creșterea pagubelor cauzate de incendii, furtuni
de vânt, inundații și secetă.

Impactul preconizat al schimbărilor climatice asupra pădurilor din Moldova. Pădurile Moldovei
se află sub presiuni multiple și pot suferi de o serie de daune biotice și abiotice comune și
pădurilor din Europa. Conform evaluărilor vulnerabilității în aspectul nivelului de probabilitate a
riscurilor climatice, cele mai vulnerabile regiuni din Republica Moldova vor fi: Sudul (unde deja
este cel mai scăzut nivel de împădurire, 7.7%) și, parțial, Centrul (unde în prezent se află cea mai
mare suprafață acoperită de păduri, 209.4 mii ha, sau circa 14.5% din teritoriul total al zonei
geografice).
Previziunile meteorologice arată că ariditatea, care duce la o incidență sporită a secetelor, va
crește semnificativ până în 2040. În plus, ariditatea va fi exprimată în sezonul de creștere a
plantelor din iunie până în octombrie. Cercetătorii anticipează că schimbările de temperaturi și a
regimului de precipitații pot afecta grav creșterea și supraviețuirea viitoare a pădurilor, în special
în ceea ce privește limitarea ecosistemelor caracteristice pentru multe ecosisteme forestiere din
Moldova.
Impactul schimbărilor climatice asupra speciilor la nivel individual poate fi negativ sau pozitiv în
funcție de condițiile de schimbare climatică la nivel regional. Carpenul (Carpinus) și frasinul
(Fraxinus) sunt speciile cele mai vulnerabile, frasinul prezentând o scădere cu 20-40% a
acumulării de biomasă.
Sectorul energie: Sectorul energetic în Moldova se confruntă cu mai multe provocări, principala
fiind dependența mare de importuri (în special, de gaze naturale), care în prezent acoperă circa
75% din cerere. Pe plan intern, căldura și energia electrică sunt generate preponderent de
centrale vechi, ineficiente și costisitoare de tip combinat ce produc căldură și electricitate (CET).
Energia electrică în Moldova este scumpă. Generarea electricității pe plan intern de către
centralele CET are un preț reglementat de 115 dolari SUA/ MWh comparativ cu media
europeană de 60 dolari SUA/MWh. Dacă se ține cont de importurile mai ieftine, prețul mediu
final al electricității este de 80 dolari SUA/MWh84.
Astfel, vulnerabilitățile sectorului energetic, determinate în anumită măsură de interacțiunea
factorilor istorici, geografici și politici, pot fi observate, în principal, în domenii precum
capacitatea de producție, eficiența energetică și securitatea de furnizare și sunt amplificate de
schimbările și variabilitatea climei: creșterea temperaturilor; și scăderea precipitațiilor; creșterea
frecvenței și gravității fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv furtuni, inundații, secetă și
valuri de căldură (călduri extreme).
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul energie din Republica Moldova sunt prezentate în Tab. 1-6.
Tabelul 1-6: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul energie din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială
- Creșterea cererii de energie electrică datorată
creșterii temperaturilor de vară și necesității de
climatizare a aerului interior și răcirea în procesele
industriale;
- Creșterea consumului de gaze naturale datorită

Opţiuni de adaptare
- Utilizarea surselor de energie regenerabilă (de ex.,
turbine eoliene și instalații hidraulice; panouri solare
pentru încălzire și pentru apă caldă; sisteme solare
fotovoltaice; instalații de încălzire pe bază de biomasă
ș.a.);

84

World Bank. 2016. Moldova - Climate adaptation investment planning technical assistance (English). Washington, D.C.: World Bank Group,
<http://documents.worldbank.org/curated/en/469311500273762091/Moldova-Climate-adaptation-investment-planning-technical-assistance >
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Hazarduri
climatice

Modificări ale
regimului
hidric

Fenomene
extreme:
- valuri de
căldură;
- valuri de
îngheț;
- secete;
- inundații;
- furtuni cu
vânt, grindină
și ploi
puternice mai
frecvente și
mai intense

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de adaptare

creșterii cererii de energie electrică;
- Pierderi sporite de electricitate datorate
temperaturilor crescute ale aerului și extinderii duratei
de funcționare a sistemelor de răcire a echipamentelor
electrice;
- Reducerea cererii de căldură datorită creșterii
temperaturilor medii anuale și reducerii perioadei reci;
- Reducerea capacităților de producere a energiei
electrice și a căldurii la centralele electrice (CET)
cauzată de încărcarea termică insuficientă;
- Creșterea pierderilor de apă cauzate de diminuarea
capacităților de condensare a căldurii a turnurilor de
răcire MGRES.
- Creșterea cererii de energie electrică pentru irigare
provocată de scăderea umidității solului;
- Scăderea capacității de generare a energiei electrice
a CHE cauzată de scăderea debitului de apă în râurile
Prut și Nistru, ca rezultat al precipitațiilor mai reduse.
- Creșterea intensității energetice cauzată de creșterea
consumului de energie electrică pentru aer condiționat
și irigare.
- Deteriorarea condițiilor de mediu pentru creșterea
culturilor forestiere, reprezintă o amenințare gravă la
adresa producerii de energie din biomasă;
- Durata mai mare a întreruperilor neplanificate în
aprovizionarea cu energie electrică mărește frecvența
cazurilor de incendii spontane și nevoia protejării
liniilor aeriene
- Diminuarea cantităților de biomasă din cauza
creșterii frecvenței secetelor;
- Reducerea cotei de energie regenerabilă în sistemul
de electricitate care asigură stabilitatea datorită
scăderii disponibilității energiei de echilibrare;
- Reducerea capacității de creștere a culturilor va
determina producerea unor cantități mai mici de
biocombustibil lichid.

- Construcția centralei de acumulare a excesului de
energie produs de parcurile eoliene și centralele
electrice fotovoltaice;
- Generarea descentralizată a energiei electrice
(sistemelor solare fotovoltaice, instalații hidraulice,
stații microhidroelectrice ș.a.);
- Eficientizarea energetică (de ex., utilizarea
tehnologiilor moderne de generare și transport a
energiei; izolarea termică a clădirilor; construirea
frigiderelor în apropiere de CET-uri pentru
conservarea fructelor și legumelor, producând frig cu
aburi ș.a.);
- Restaurarea echipamentelor stațiilor electrice ale
rețelelor de transport, pentru topirea chiciurii/ gheții
sau introducerea de noi tehnologii de dezghețare (cum
ar fi PETD (echipament de dezghețare cu impuls
electro-termic);
- Îmbunătățirea robusteții infrastructuri de transmisie
și distribuție a energiei electrice;
- Construirea de sisteme suplimentare de alimentare
cu apă la CET-uri din surse alternative;
- Crearea în apropierea CET-urilor a zonelor
economice libere (ZEL-uri), pentru activități
economice de producție în sectoarele care utilizează
abur sau apă caldă în procesele tehnologice (sere,
echipamente de refrigerare absorbante, - prelucrarea
materiei prime agricole etc.) ș.a.

Impactul anticipat al schimbărilor climatice asupra sectorului. Conform prospecțiunilor
climatice, modificările în regimul de precipitații anuale vor determina diminuarea potențialul
țării (și eventuala intenție) de a produce energie din râuri. Se anticipă că debitele râurilor vor
scădea în general, iar cantitatea de apă disponibilă (de suprafață și subterane), necesară pentru
diverse utilizări – de la apă potabilă, până la irigare, conservarea ecosistemelor, generarea
energiei electrice – riscă a fi în descreștere continuă în cazul generării energiei electrice.
Scenariile de temperaturi preconizate85 prezintă, de asemenea, riscuri pentru generarea de
energie electrică în centralele de cogenerare: i) temperatura apei scurse din râuri sau rezervoare
pentru răcire poate depăși limitele tehnice sau ii) apa caldă de la procesul de răcire care este
eliberată în râuri poate să depășească valorile limită legale pentru temperatură, în special în cazul
valurilor de căldură de lungă durată.
Verile mai calde și mai uscate pot constitui o preocupare pentru producerea de biomasă pentru
biocarburanți. Producția de plante pentru combustibil riscă să devină mai costisitoare (de
exemplu, ar necesita irigații suplimentare) sau chiar lemnele de foc pot deveni mai rare (într-un
mediu mai arid vegetația poate fi mai puțină).
Evenimente extreme, cum ar fi furtunile (cu vânturi puternice și/ sau descărcări electrice) și
inundațiile, pentru primele neexistând proiecții clare sau certitudinea că vor deveni mai frecvente
Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
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sau mai severe în Moldova în viitor, pot amenința rețelele de aprovizionare/ distribuție a
energiei. Se cunoaște că, în primul rând, liniile de transmisie a energiei electrice au fost în trecut
vulnerabile la furtuni și inundații (exemple recente din 2008 și 2009, 2017), ceea ce a provocat
întreruperi ale surselor de aprovizionare la nivel local.
Verile mai calde, în general, dar și valurile de căldură în special, combinate cu niveluri mai
ridicate de stres și deficit de apă, prezintă o amenințare la adresa bunăstării oamenilor, culturilor,
animalelor și a vieții sălbatice. Prin urmare, este foarte probabil ca cererea de răcire a aerului în
clădiri, comerț și industrie să crească. Această creștere poate genera o utilizare mai intensă a
instalațiilor de climatizare și refrigerare comerciale și industriale. Astfel, probabil că cererea de
energie va crește în timpul verii (în special cererea de energie electrică).
Cel mai probabil impact pozitiv al schimbărilor climatice asupra sectorului energetic din
Moldova va fi iernile mai calde și mai scurte, ceea ce ar putea declanșa o reducere a cererii de
încălzire.
Sectorul transporturi: Moldova este o țară mică din punct de vedere geografic și înconjurată de
uscat, iar o rețea decentă de drumuri naționale și locale este soluția optimă pentru transportarea
atât a mărfurilor, cât și a pasagerilor în interiorul țării și transportarea internațională la distanțe
medii. În prezent, 98.6% din transportul de pasageri și 90.2% din cel de mărfuri revin
transportului rutier86
Temperatura este un factor semnificativ care afectează performanța și durata de viață a pardoselii
asfaltice. În timpul valurilor de căldură care durează mai multe zile cu valori de peste 40°C, au
loc deformări grave (brăzdare, deformare depresionară) care, la rândul său, diminuează
uniformitatea pavajului și, în consecință, afectează siguranța traficului. Acest fenomen deja a
avut loc în 2003 și 2007, când au fost înregistrate perioade mai îndelungate cu temperaturi înalte.
Cele mai serioase prejudicii au fost cauzate magistralei Chișinău-Bălți. Chiar și pe drumurile
naționale renovate (Chișinău-Leușeni), porțiuni mari de drum au fost deformate87.
Perioadele caniculare și uscate urmate de ploi locale intense asociate cu furtună și grindină pun o
presiune adăugătoare pe drumuri în cazul în care acestea sunt expuse ulterior inundațiilor,
acoperirii temporare cu apă, eroziunii și spălării. Din cauza sistemelor de drenare învechite și
ineficiente ale comunităților urbane (dar și, în general, ale drumurilor din întreaga țară)
inundațiile sunt un lucru obișnuit la unele intersecții și pe unele segmente rutiere ale capitalei în
rezultatul furtunilor și ploilor torențiale de vară, care pe parcursul ultimelor decenii se observă
practic în fiecare an88. Dependența sistemului de transport urban în Chișinău de necesitatea de a
traversa aceste porțiuni ale urbei sporește vulnerabilitatea acestuia.
Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la schimbările climatice în
sectorul transporturi din Republica Moldova sunt reflectate în Tab. 1-7
Tabelul 1-7: Impactul climatic, vulnerabilitățile principale şi opţiunile de adaptare la
schimbările climatice în sectorul transporturi din Republica Moldova
Hazarduri
climatice
Creșterea
temperaturilor;
Modificări ale
regimului

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială
Deteriorarea suprafeței de acoperire a drumurilor și
magistralelor
- Afectarea sănătății personalului tehnic implicat în
întreținerea și reparația drumurilor;

Opţiuni de atenuare
- Evaluarea capacității de adaptare a infrastructurii de
transport;
- Realizarea de cercetări privind proiectarea și
elaborarea de materiale și tehnologii avansate,

86

BNS:
Anuarul
statistic
al
Republicii
<http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2017/18_AS.pdf >
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PNUD:
Raportul
Naţional
de
Dezvoltare
Umană
în
<http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/human_development/nhdr-2009.html >
88
Biroul
Național
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Resursele
naturale
și
mediul
<http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=3242 >
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Hazarduri
climatice
hidric

Fenomene
extreme:
- valuri de
căldură;
- valuri de
îngheț;
- secete;
- inundații;
- furtuni cu
vânt, grindină
și ploi
puternice mai
frecvente și
mai intense

Impactul climatic și vulnerabilitatea sectorială

Opţiuni de atenuare

- Lungime mai mare a pistei aeroporturilor și mai
mult combustibil necesar din cauza aerului mai puțin
dens;
- Curbarea căilor ferate din cauza defecțiunilor și
funcționării defectuoase a detectoarelor căii ferate și a
celor de semnalare,
- Creșterea duratei călătoriilor din cauza restricțiilor
de viteză.
- Extinderea termică a podurilor, întreruperi de trafic;
- Penetrarea structurii de rezistență din beton a
podurilor și viaductelor și ruginirea accelerată a
armăturilor metalice a acestora;
- Închiderea circulației pe poduri și viaducte pe durata
reparațiilor;
- Supraîncălzirea motoarelor diesel;
- Rutele de navigație devin impracticabile din cauza
scăderii nivelului apei.
- Deformări de suprafață cauzate de variații de
temperaturi, ploi, zăpadă;
- Reducerea circulației transportului public și/ sau
creșterea costurilor care vor afecta în primul rând
grupurile vulnerabile (inclusiv femeile în etate, copiii
etc.);
- Întârzieri ale călătoriilor și de orar;
- Deteriorarea podurilor și viaductelor provocate de
ploi abundente;
- Creșterea frecvenței și amplorii de inundare a
drumurilor, căilor ferate, pistelor aeroporturilor,
sistemelor de conducte, căilor pentru bicicliști și
trotuarelor;
- Pierderea vizibilității din cauza zăpezii, pierderea
manevrabilității, obstrucții ale căilor, tratarea cu
chimicale pentru dispersie;
- Migrația populației din comunitățile adiacente
bazinelor acvatice poate împiedica dezvoltarea în
continuare a transportului naval (de pasageri și de
mărfuri).

orientate spre mărirea gradului de rezistență a
drumurilor, liniilor ferate, aerodromurilor, porturilor
la riscurile schimbărilor climatice;
- Ajustarea planurilor urbanistice și de amenajare a
teritoriului la riscuri legate de viitoarele schimbări
climatice pentru infrastructura de transport (drumuri,
poduri, căi ferate, căi navigabile, aerodromuri);
- Crearea unei platforme de cercetare-analiză-evaluare
privind asigurarea riscurilor legate de schimbările
climatice cu impact asupra infrastructurii de transport,
prin utilizarea companiilor de asigurări;
- Instruirea factorilor de decizie care gestionează
construcția infrastructurii de transport privind
condițiile de risc climatic;
- Efectuarea unui studiu privind plantarea de-a lungul
drumurilor, căilor navigabile, liniilor de cale ferată cu
riscuri climatice crescute a fâșiilor forestiere hidrofile
și termofile;
- Identificarea tehnologiilor avansate/ eficiente pentru
îmbunătățirea colectării și eliminării apei de ploaie
din rețeaua rutieră;
- Identificarea și implementarea managementului
corporativ și a modelelor tehnologice avansate de
administrare a construcțiilor infrastructurii de
transport în aspecte legate de schimbări climatice;
- Achiziționarea echipamentelor necesare pentru
curățarea și lărgirea albiei râurilor și elaborarea unui
sistem de monitorizare a stării și a navigabilității lor
ș.a.

Impactul anticipat al schimbărilor climatice asupra sectorului transporturi. Creșterea
pronosticată a temperaturilor maxime în legătură cu schimbările climatice89 va influența în mod
considerabil nu numai magistralele rutiere dar și celelalte sisteme de transporturi. Căldurile
excesive pot provoca deformarea (flambarea) liniilor de cale ferată; componentelor metalice ale
podurilor etc. În ansamblu, transportul feroviar – de călători și de mărfuri – va fi foarte expus
riscurilor de perturbări (episodice sau permanente) sau unor întârzieri semnificative și de
reducere a vitezei medii a trenurilor, în special pe liniile mai vechi și/ sau pe liniile în stare mai
proastă.
Căldurile intense vor cere mai multă putere a motoarelor și necesități de răcire pentru
compartimentele de pasageri, precum și pentru unele tipuri de transporturi de marfă, inclusiv
produse agricole perisabile sau de altă natură, ambele conducând direct la costuri operaționale
mai mari legate de combustibil.
Pentru aeroporturi, în primul rând, Aeroportul Internațional Chișinău, există riscul ca
temperaturile din ce în ce mai ridicate în timpul verii să provoace treptat un nivel mai mare de
uzură a pistelor, similar cu stresul termic al drumurilor. Aerul mai fierbinte este mai puțin dens

Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Chișinău, 2018, <http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=4256>
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și necesită o portabilitate și putere sporite din partea navelor aeriene, reeducând în termeni
relativi greutatea utilă a încărcăturii și necesitând piste de decolare mai lungi.
În prezent căile fluviale interne dețin un rol modest în transportarea pasagerilor și unul minor în
transportarea de mărfuri (circa 0.05% și 0.4% respectiv). Acumularea de noroi, utilizarea
necorespunzătoare a barajelor și lipsa de dragare, care este necesară pentru a asigura adâncimea
adecvată pentru traficul navelor, este deja o problemă, care poate fi agravată de schimbările
climatice anticipate. Totodată, din cauza impactului negativ asupra resurselor acvatice,
schimbările climatice pot rezulta în și mai multe obstacole pentru dezvoltarea sistemului de
transport fluvial. Aceasta va împiedica comunitățile rurale și urbane, situate de-a lungul luncilor
râurilor, să-și diversifice economiile locale și să sporească numărul locurilor de muncă.
Odată cu creșterea anticipată a numărului și a gravității inundațiilor și a secetelor, care vor afecta
țara, este de așteptat că vor spori, de asemenea, și eroziunea solului, mișcarea terenurilor (în
cazuri extreme, alunecările de teren) și scurgerile de suprafață. Deoarece iernile vor deveni mai
calde și mai umede, este posibil ca multe drumuri locale să devină impracticabile, datorită
umezelii și noroiului.
Astfel, necesitatea de finanțe pentru menținerea adecvată a infrastructurii de transport și a
vehiculelor (pentru transportul rutier, feroviar și pe apă) riscă să fie din ce în ce mai mari sau să
nu fie satisfăcute în totalitate în cadrul proiecțiilor climatice actuale.
1.2.3. Sectoarele emitente de GES cheie şi provocările atenuării acestora
În anul 2015, Republica Moldova a emis circa 13.95 Mt CO2 echivalent (fără contribuția
sectorului FTSCFTS) și 11.11 Mt CO2 echivalent (cu contribuția sectorului FTSCFTS), ceea ce
constituie sub 0.04% din emisiile totale globale. Emisiile totale și nete pe cap de locuitor au fost
de două ori mai mici decât media globală (3.5 t CO2 echivalent/capita comparativ cu 6.4 t CO2
echivalent/capita, respectiv 2.8 t CO2 echivalent/capita comparativ cu 6.8 t CO2
echivalent/capita). De asemenea, RM are un nivel redus al emisiilor istorice înregistrate începând
cu anul 1990, sub 0.05% din emisiile globale (fără FTSCFTS) și sub 0.04% din emisiile globale
(cu FTSCFTS)90.
În perioada 1990-2015, emisiile totale de GES în RM au avut o tendinţă de diminuare, astfel,
emisiile provenite de la sectorul „Energie” s-au redus cu circa 72.6%, cele de la sectorul
„Procesele industriale și utilizarea produselor” – cu circa 49.7%, de la sectorul „Agricultura” –
cu 59.4%, de la sectorul „FTSCFTS” – cu 51.1%, iar cele de la sectorul „Deșeuri” – cu 22.2%
Sectorul „Energie” reprezintă cea mai importantă sursă a emisiilor totale naţionale de gaze cu
efect de seră direct, ponderea acestuia variind pe parcursul perioadei 1990-2015 între 79.8% și
68.1%. Respectiv, ponderea altor surse de emisii şi sechestrări la nivelul anului 2015 au
constituit: „Agricultura” – 15.2%; „Deşeuri” – 11%; „Procese industriale şi utilizarea
produselor” - 20.4%90.
Fiind o ţară în curs de dezvoltare, este de aşteptat că creşterea economică ulterioară a ţării va fi
greu de realizat fără majorarea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră. Totodată, este
important ca în procesul creşterii economice să se asigure implementarea celor mai avansate
politici şi tehnologii, care conduc la crearea de emisii cât mai reduse. În ultima perioadă
conducerea ţării a reuşit să respecte acest principiu, adoptând şi punând în aplicare un set întreg
de acte normative orientate spre eficienţa energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie,
conservarea solului, gestionarea durabilă a deşeurilor etc. Odată cu semnarea Acordului de
Asociere cu UE în anul 2010, Republica Moldova s-a angajat să se conformeze şi cu obligaţiile
90

Comunicarea Naţională Patru a Republicii Moldova (2018).
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de reducere a gazelor cu efect seră în atmosferă. Totodată, în vederea atingerii obiectivelor CND,
a fost aprobată şi pusă în aplicare în martie 2017 Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse până
în anul 2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia.91 Conform Raportului Bienal
Doi al Republicii Moldova92, emisiile de GES după anul 2015 vor cunoaşte evoluţia prezentată
în Fig. 1-8.
Nivelul de emisii nete în anul 2030 se aşteaptă a fi mai mici, decât celea înregistrate în anul 1990
cu 70.5% în SM şi cu 88.5% în SMA, faţă de 64-67% conform CND necondiţionat şi, respectiv,
78%, - conform CND condiţionat. Adică, politicile ţării elaborate şi promovate în ultima
perioadă de timp sunt pe cale să atingă performanţe mai ambiţioase, decât celea stabilite în
Contribuţia Naţională Determinată raportată de Republica Moldova către Conferinţa 21 a Părţilor
de la Paris din decembrie 2015 (COP 21).
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Figura 1-8. Emisiile totale nete de GES în RM.
1.3

Reacţia la schimbarea climei

1.3.1 Cadrul naţional
Cadrul de iniţiative naţionale faţă de CONUSC (Snapshot of national initiatives under the
UNFCCC)
În vederea atingerii obiectivelor de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de sreă, precum şi
combaterii efectelor schimbărilor climatice R. Moldova a adoptat un şir de politici de dezvoltare
a ţării care-şi găsesc reflecţia într-un cadru legal relativ bine dezvoltat, iar perfecţionarea lui
continuă să fie în desfăşurare, aşa cum şi politicile statului la această temă. La momentul actual
de dezvoltare a ţării abordarea schimbărilor climatice este examinată preponderent la nivel de
sctor, având ca reflecţie stipulările SASC şi SDER. Totodată, abordarea intersectorală și la
nivelul sub-sectorial progresează pe măsura avansării în implementarea măsurilor de adaptare la
schimbărilor climatice şi a celor de atenuare a GES.
În continuare este prezentat succint conţinutul celor mai importante documente la acest capitol:
HG Nr. 1470 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369528>
92
Raportul Bienal Doi al Republicii Moldova (2018). <www.clima.md>
91
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Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi Planul
de acţiuni pentru implementarea acesteia (2017)93. Obiectivul general al SDER corespunde cu
cel expus în documentul „Contribuţia naţională determinată intenţionat” (CNDI) pentru Acord de
la Paris94. Prin Legea nr. 78 din 04.05.2017 Acordul de la Paris a fost ratificat95, CNDI devenind
CND. Conform acestuia din urmă, Republica Moldova își asumă angajamentul de a atinge către
anul 2030 ținta necondiționată de 64-67% reducere a emisiilor de GES comparativ cu nivelul
anului de referinţă (1990). Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea
crește în mod condiționat până la 78%, în cazul oferirii resurselor financiare cu costuri reduse,
transferului de tehnologii și cooperării tehnice multilaterale, accesul la toate acestea fiind în
măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei.
Ţinta generală este susţinută de ţinte intermediare stabilite pentru anii 2020 şi 2025, inclusiv pe
sectoare. Ţintele pentru anul 2030 şi cele intermediare pentru fiecare sector în parte sunt
prezentate în Tab. 1-8.
Tabelul 1-8: Ţintele de reducere a emisiilor de GES divizate pe sectoare, % Error! Bookmark
not defined.
Sectoarele
Energie
Transporturi
Clădiri
Industrie
Agricultură
FTSCFTS
Deşeuri
TOTAL

Până în anul 2020
necondiţionat
condiţionat
78
82
49
56
78
79
58
62
48
50
12
18
23
26
65
71

Până în anul 2025
necondiţionat
condiţionat
76
82
41
48
79
81
51
59
43
45
43
54
46
51
69
76

Până în anul 2030
necondiţionat
condiţionat
71-74
82
30
40
77
80
45
56
37
41
62
76
38
47
64-67
78

SDER va permite Republicii Moldova să-şi ajusteze calea de dezvoltare spre o economie cu
emisii reduse de carbon şi să realizeze o dezvoltare durabilă verde, bazată pe priorităţile
socioeconomice şi de dezvoltare a ţării.
Conform SDER, atingerea obiectivului necondiţionat al CND se vede prin realizarea a 44 de
NAMA, iar celui condiţionat - prin intermediul a 22 NAMA, 12 dintre care sunt înregistrate în
Registrul NAMA al CONUSC96. Acestea din urmă asigură acoperirea a 68% din obiectivul
condiţionat al CND. Lista de NAMA cu titlul de solicitare a sprijinului pentru implementarea
acestora, înregistrate în Registrul NAMA al CONUSC este prezentată în Anexa 1. Cea mai mare
contribuţie spre atingerea obiectivului condiţionat al CND este aşteptată să fie obţinută prin
intermediul mecanismelor financiare ai Acordului de la Paris, inclusiv de la Fondul Verde pentru
Climă (FVC). Într-o formă agregată, măsurile identificate pentru atingerea obiectivelor CND
sunt prezentate în Anexa 2 al BUR297, expuse în formatul specificat în Anexa III a Deciziei
2/CP.17 a Conferinţei Părţilor de la Durban.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite în CND, reflectate în SDER, sunt necesare mijloace
financiare în volumul şi termenele prezentate în Tab.1-9.
Tabelul 1-9. Mijloacele financiare necesare atingerii obiectivelor CND, miliarde dolari
SUAError! Bookmark not defined.
Obiectivul

Total perioada 20162030

2016-2020

Total perioada 2021-2030

Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia. HG nr.
1470 din 30 decembrie 2016. Monitorul Oficial 2017, nr. 85-91.
94
<www.clima.md>
95
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370323>
96
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/NamaImplementation.aspx>
97
Raportul Bienal al Republicii Moldova (2019). <www.clima.md>
93
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fără
cu import al
import al
energiei
energiei
electrice
electrice

cu import al
energiei electrice

fără import
al energiei
electrice

Necondiţionat

3.741

4.627

1.328

2.413

3.299

Condiţionat

4.901

5.106

2.651

2.250

2.455

TOTAL

8.642

9.733

3.979

4.663

5.754

Având în vedere că ţara este dependentă de importul energiei electrice, iar producerea acesteia pe
teritoriul ţării influenţează pronunţat cantitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, volumul
mijloacelor financiare necesare atingerii ţintelor CND depinde de cantitatea de energie electrică
importată. Drept urmare, pentru realizarea obiectivului necondiţionat al CND, prin contribuţia
doar a mijloacelor financiare proprii, sunt necesare în perioada anilor 2016-2030, 3.741 miliarde
dolari SUA, în cazul în care persistă importul de energie electrică şi, respectiv 4.627 miliarde
dolari SUA, fără importul energiei electrice98.
CND conține și o componentă puternică de adaptare, bazată pe procesul PNA, în special PNA-1,
pentru a comunica despre dezvoltarea obiectivelor de adaptare și modul în care acestea vor fi
implementate. Legarea procesului de elaborare a PNA cu stabilirea obiectivelor CND va
contribui la formarea unui ciclu de reacții constructive (buclă feedback) între luarea deciziilor la
nivel național și internațional privind schimbările climatice pentru o mai bună congruență cu
punerea în aplicare a Acordului de la Paris, a Cadrului Sendai99 și a Agendei 2030/ SDG100.
Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (SASC, 2014)101, prevede o viziune
integrată asupra oportunităților de dezvoltare a Republicii Moldova și abilității de a reacționa
într-un mod rezilient la impactul schimbărilor climatice și este susținută de un studiu aprofundat
al riscurilor climatice viitoare și al impactului schimbărilor climatice asupra sectoarelor
vulnerabile. SASC și Planul de acțiuni102 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 printr-un șir de acţiuni sectoriale și locale, susținute printr-o
strategie de finanțare pe termen lung, care ar include resurse naționale și susținere internațională
întru preîntâmpinarea efectelor adverse ale schimbării climei și pentru a utiliza la maximum
oportunitățile oferite de acestea.
Abordarea sectorială a Republicii Moldova în adaptarea la schimbările climatice este una
dominantă la etapa actuală a dezvoltării țării, însă abordările transsectoriale și subnaționale devin
din ce în ce mai importante. Unele sectoare iau deja măsuri pentru realizarea acțiunilor de
adaptare, în timp ce altele au nevoie de mai mult sprijin în planificarea și realizarea adaptării.
Evaluarea necesităţilor tehnologice, 2011-2013103. În rezultatul realizării proiectului au fost
dezvoltate trei idei de proiecte în domeniul adaptării la schimbările climatice, precum şi trei idei
Informaţii detaliate, inclusiv privind mijloacele financiare necesare realizării celor 44 NAMA necondiţionate, precum şi a celor 22 NAMA
condiţionate sunt reflectate în Tabelul 4-1 şi Anexa 2 a SDER.
99
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, <https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework>
100
UN Sustainable Development Goals – SDGs, The UN 2030 Agenda, <https://sustainabledevelopment.un.org>
101
HG nr. 1009 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a
Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia Monitorul Oficial nr. 372-384 din 19.12.2014.
102
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 este considerat ca
fiind 1-ul Plan Național de Adaptare (PNA 1)
103
<http://www.tech-action.org/Participating-Countries/Phase-1-Asia-and-CIS/Republic-of-Moldova>
98
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de proiecte orientate spre atenuarea emisiilor de GES în R. Moldova. Rezultatele şi experienţa
obţinută au servit drept călăuză pentru dezvoltarea a 12 NAMA, inclusiv a patru în format
detaliat în cadrul proiectului LECBP104, toate înregistrate în Registrul NAMA al CONUSC şi
orientate spre atingerea obiectivelor CND al ţării.
Planul Național de Adaptare Elaborarea planului național de adaptare (PNA1), bazat pe
strategiile și procesele de planificare de dezvoltare existente și în conformitate cu Ghidul
CONUSC105, a fost efectuată în cadrul Proiectului "Suport pentru Procesul Național de
Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice"106, sprijinit de Guvernul
Austriei. Conceptul PNA pentru Republica Moldova abordează planificarea națională de
adaptare ca un cadru susținut de instrumente periodice de implementare, numite Planuri
Naționale de Adaptare (PNA) și Planuri Sectoriale de Adaptare (PSA). PNA a fost elaborat și
instituit ca un proces, care permite părților să identifice necesitățile de adaptare pe termen mediu
și lung și să elaboreze strategii și programe pentru a răspunde acestor nevoi. Așa cum este
prevăzut de CCONUSC, PNA este un proces continuu, progresiv și iterativ. Conceptul PNA a
stabilit principiile cheie, elementele foii de parcurs pentru PNA1, precum și componentele
principale ale PNA1.
Compoenentele PNA1 pentru Republica Moldova au fost următoarele: (1) Integrarea ASC în
dezvoltarea planificată; (2) Instituționalizarea și fortificarea mecanismului de coordonare
intersectorială a ASC; (3) Dezvoltarea capacităților de adaptare prin cooperarea părților
interesate în procesul de ASC; (4) Pilotarea intervențiilor de ASC; (5) Extinderea și replicarea
exemplelor de acțiune climatică; (6) Promovarea egalității de gen în planificarea și
implementarea ASC; (7) Monitorizarea și evaluarea reducerii vulnerabilității și a progresului în
ASC; (8) Comunicarea ASC.
În cadrul PNA, ministerele de resort au sarcina de a dezvolta un mediu de abilitare pentru
implementarea acțiunilor de adaptare în sectorul respectiv la fiecare patru ani, racordat la
ciclurile de planificare periodică a sectoarelor sau să integreze adaptarea în planificarea
dezvoltării durabile a sectoarelor. Ambele abordări duc la formularea unui plan de adaptare
sectorială (PSA). În cadrul PSA-urilor sectoarele stabilesc obiective și ținte de adaptare pentru
ciclul respectiv, pe care le realizează prin acțiunile întreprinse la nivel intersectorial, sectorial și
subsectorial. Acțiunile de adaptare incluse în PSA-uri sunt anticipate de consultări extinse cu
părțile interesate, în timpul cărora se prioritizează măsurile de a fi implementate în perioada
ciclului respectiv, precum și se stabilesc responsabilitățile de implementare. Acțiunile din cadrul
PSA sunt orientate spre atingerea obiectivelor comune de adaptare, stabilite pentru fiecare PNA.
Bugetarea măsurilor de adaptare se face din cadrul bugetului sectorial, dar și din suportul
parvenit de la sectorul privat, precum și cel de la donatorii externi, partenerii de dezvoltare.
În cadrul PNA1 s-a elaborat conceptul Mecanismului de Coordonare Intersectorială multipartit
și cadrul său de Monitorizare și Evaluare (M&E) interconectează sectoarele în timpul planificării
și punerii în aplicare a acțiunilor de adaptare și oferă oportunități de abordare a sinergiei dintre
dimensiunile de adaptare și atenuare.
Proiectele CDM. Până în prezent, în Republica Moldova au fost inițiate mai multe proiecte
MDN/CDM. De pe urma implementării acestora, se așteaptă obținerea unor reduceri ale
emisiilor de gaze cu efect de seră, echivalent cu circa 1.5 milioane tone CO 2 anual. Cantitatea
UNDP. Project Document. Low-Emission Capacity Building Project – Republic of Moldova. 2014-2016.
Guidelines for National Adaptation Plans (NAPs), <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plansnaps/guidelines-for-national-adaptation-plans-naps>
106
Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice" cu suportul Agenției de
Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei (ACDA/ADA) cu finanțarea din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și
Managementului Apelor al Austriei și implementat de către Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova cu suportul și
ghidarea din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, <http://adapt.clima.md/index.php?l=ro>
104
105
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totală de certificate privind reducerile de emisii (engl. CERs) eliberate de Consiliul Executiv
MDN/CDM până la data de 01.02.2017 în cadrul proiectelor MDN/ CDM înregistrate în RM
constituie 1 304 779 t CO2 echivalent107.
R. Moldova își realizează obligația de a-și asigura calea spre dezvoltarea durabilă în baza
angajamentelor față de 18 convenții internaționale și 4 protocoale internaționale prin intermediul
unui cadru politic relativ cuprinzător. R. Moldova a ratificat Convenția-cadru a Organizației
Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei (CONUSC) în 1995, Protocolul de la Kyoto în
2003, Acordul de la Paris în 2017, a prezentat a Patra Comunicare Națională privind
schimbările climatice în 2018 şi Raportul Bienal Doi către CONUSC în 2019. De asemenea, R.
Moldova a ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea
Deșertificării (CONUCD) în 1998 și Convenția privind diversitatea biologică (CBD) în 1995
și a participat până în prezent la toate conferințele părților.
Alte inițiative legate de climă (Snapshot of other climate related initiatives developed at
national, sub-national and local level)
În afară de iniţiativele direct legate de CONUSC, în ţară au fost aprobate şi se află în proces de
implementare un şir de alte iniţiative orientate spre atenuarea emisiilor de GES şi adaptarea la
schimbările climatice, printre care se numără:
Acordul de Asociere dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova 108. Capitolul
privind schimbările climatice se concentrează asupra acțiunilor în șase domenii: (i) atenuarea;
(ii) adaptarea; (iii) comercializarea emisiilor de carbon; (iv) cercetarea, dezvoltarea,
implementarea și alte aspecte conexe; (v) integrarea considerentelor climatice în politicile
sectoriale și (vi) creșterea gradului de conștientizare, educație și formare. Acordul de Asociere
are un Program de activitate însoțitor al Integrării Europene: Libertate, Democrație,
Bunăstare109, care abordează adaptarea la schimbările climatice și stabilește cadrul pentru
congruența politicilor moldovenești cu cele europene.
Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020
și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (2018)110. Realizarea Programului va
asigura dezvoltarea capacităților necesare ale tuturor celor implicați în activitățile planificate,
prin atingerea următoarelor obiective specifice către anul 2020: 17% din consumul final brut de
energie să provină din surse regenerabile și eficiența energetică să fie îmbunătățită cu 8.2%;
promovarea agriculturii ecologice prin implementarea principiilor economiei „verzi” și
extinderea suprafeței de teren agricol utilizat pentru agricultura ecologică cu circa 20%;
reducerea poluării aerului cu 30% prin dezvoltarea transportului durabil etc.
Strategia diversității biologice pentru anii 2015-2020111 abordează cauzele ce determină
pierderea biodiversității prin integrarea cerințelor de stopare a procesului de pierdere a
biodiversității începând cu guvernul și terminând cu întreaga societate.
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia112
asigură congruența planificării strategice de mediu pe termen lung cu normele UE și conține un
107

<https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html> (click "Database for PAs and PoAs").
Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele
Membre ale acestora, pe de altă parte, <http://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=gXkOTU94I6Q%3D&tabid=203&language=roRO>
109
Programul de Activitate de Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014, HG nr. 289 din 07.05.2012,
<https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/program_guvern-ro.pdf>
110
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374523>
111
Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, HG
nr.274 din 18.05.2015, <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781>
112
Hotărîrea Guvernului Nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea acesteia. Monitorul Oficial nr. 104-109. <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740>
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context pentru elaborarea și aprobarea strategiilor de adaptare la schimbările climatice, însă nu
are cadrul instituțional, care ar susține elaborarea strategiilor în mod participativ.
Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-2021 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia113 vine să consolideze reducerea
decalajelor de gen din cauza vulnerabilităților sociale, economice și de mediu exacerbate de
schimbările climatice.
Printre alte acte normative cu impact însemnat spre atingerea obiectivelor NDC fac parte:
•

•
•
•
•

•
•
•

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030114. La capitolul
„Durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice” se prevede sporirea
eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie – prin crearea
unui cadru de reglementare modern. Principalele obiective către anul 2020 trasate de
document sunt: reducerea intensităţii energetice cu 20% către 2020; reducerea
consumului de energie în clădiri cu 20%; asigurarea ponderii producţiei anuale de energie
electrică din surse de energie regenerabile de 10%; asigurarea ponderii biocarburanţilor
din totalul carburanţilor de 10%.
Legea cu privire la eficienţa energetică115.
Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile116.
Crearea Fondului pentru eficinţă energetică117.
Programul Rural de Rezilienţă Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - agricultura
conservativă şi lanţuri valorice pentru perioada 2014-2020118, - Finanţare Rurală
Incluzivă pentru perioada 2014-2020119, - pentru IMM pentru perioada 2014-2020120, infrastructură pentru perioada 2014-2020121.
Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier, planificat
pentru perioada anilor 2003-2020122.
Strategia privind adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice pentru anii 20172025 şi Planul de Acţiuni pentru implementarea acesteia, proiect123.
Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027124,
Legea privind plata pentru poluarea mediului125 etc.

Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și Planul de acțiuni privind implementarea
acesteia, HG nr. 259 din 28.04.2017, <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=370442&lang=1>
114
Monitorul Oficial al RM Nr. 27-30 din 08.02.2013, Hotărârea Guvernului RM Nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a
Republicii Moldova până în anul 2030.
115
Legea cu privire la eficienţa energetică, nr. 142 din 02.07.2010. Monitorul Oficial nr.155-158/545 din 03.09.2010.
116
Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, nr. 10 din 26.02.2016. Monitorul Oficial nr. 69-77/117 din 25.03.2016.
117
Monitorul Oficial al RM Nr. 126-129 din 22.06.2012, Hotărârea Guvernului RM Nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă
Energetică.
118
Programul Rural de Rezilienţă Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - agricultura conservativă şi lanţuri valorice pentru perioada 20142020.
<http://aipa.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilien%C8%9B%C4%83-economico-%E2%80%93-climatic%C4%83incluziv%C4%83-ifad-vi-agricultura>
119
Programul Rural de Rezilienţă Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - Finanţare Rurală Incluzivă pentru perioada 2014-2020.
<http://aipa.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilien%C8%9B%C4%83-economico-%E2%80%93-climatic%C4%83-incluziv%C4%83ifad-vi-finan%C8%9Bare-rural%C4%83>
120
Programul Rural de Rezilienţă Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - pentru IMM pentru perioada 2014-2020.
<http://aipa.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilien%C8%9B%C4%83-economico-%E2%80%93-climatic%C4%83-incluziv%C4%83ifad-vi-pentru-imm>
121
Programul Rural de Rezilienţă Economico – Climatică incluzivă (IFAD VI) - infrastructură pentru perioada 2014-2020.
<http://aipa.gov.md/ro/content/programul-rural-de-rezilien%C8%9B%C4%83-economico-%E2%80%93-climatic%C4%83-incluziv%C4%83ifad-vi-infrastructur%C4%83>
122
Monitorul Oficial al RM Nr. 132-133 din 01.07.2003, Hotărârea Guvernului RM Nr. 737 din 17.06.2003 cu privire la aprobarea Programului
de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020.
123
<http://adapt.clima.md/public/files/publication/STRATEGIA_SECTORIALA_FORESTIER.pdf>
124
Monitorul Oficial al RM Nr. 82 din 12.04.2013, Hotărârea Guvernului RM Nr. 248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de
gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.
125
Monitorul Oficial nr. 54-55 din 18.06.1998, Parlamentul RM. Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului.
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Partenerii instituţional naţionali activi în domeniul schimbărilor climatice
Cea mai importantă contribuţie în promovarea politicilor ţării în domeniul schimbărilor climatice
aparţine Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), inclusiv
Oficiului Schimbarea Climei din componenţa acestuia. De asemenea, la punerea în aplicare a
politicilor în domeniul adaptării la schimbările climatice depune eforturi însemnate Ministerul
Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, iar a politicilor de atenuare a emisiilor de GES – Agenţia
pentru Eficienţă Energetică.
MADRM este autoritatea de stat responsabilă de următoarele domenii: (1) agricultură; (2)
producerea alimentelor; (3) siguranţa alimentelor; (4) dezvoltare regională și rurală; (5)
planificare spaţială; (6) protecţia mediului și schimbări climaterice; (7) resurse naturale.
Funcţiile de bază ale Ministerului sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

elaborarea documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniile de
competență;
colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în
domeniile de competență;
realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii
Moldova în domeniile de competență, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale
administrației publice și remise spre examinare;
elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile de competență, elaborarea
planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare
prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a
bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/ instituţiilor bugetare
din subordine;
coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative şi a serviciilor publice
desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;
exercitarea altor funcţii specifice.

În numele Guvernului Republicii Moldova, ministerul este responsabil pentru implementarea
tratatelor internaţionale de mediu la care Republica Moldova este Parte (inclusiv a Convenţieicadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, semnată de Republica
Moldova la 12 iunie 1992, ratificată de Parlament la 16 martie 1995, preum şi a Protocolului de
la Kyoto, ratificat de către Republica Moldova la 13 februarie 2003, data oficială a aderării este
22 aprilie 2003).
Reprezentanţii ministerului deţin, de asemenea, funcţia de Punct Focal al Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum și Autoritatea Națională
Desemnată pentru FVC.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1574 din 26.12.2003, în Republica Moldova a fost creată
„Comisia naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi prevederilor şi
mecanismelor Protocolului de la Kyoto” (CNPK).
Conform articolului 2 al Regulamentului de activitate, „Comisia naţională” este autoritatea
supremă în Republica Moldova responsabilă pentru implementarea și realizarea prevederilor
CONUSC, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto.
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Coordonarea activităţii Comisiei Naţionale şi supravegherea executării hotărârilor acesteia este
efectuată de către Secretarul comisiei, funcţie cumulată de către managerul Oficiului
„Schimbarea Climei” de pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Oficiul „Schimbarea Climei” a fost instituit prin ordinul nr. 21 din 11 februarie 2004 al
Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova.
Sarcinile principale ale Oficiului „Schimbarea Climei” sunt:
•

acordarea de asistenţă instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor
neguvernamentale şi academice, în activităţile implementate şi promovate de către
Republica Moldova în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire
la schimbarea climei şi Protocolului de la Kyoto;

•

implementarea proiectelor şi programelor în domeniul „Schimbarea Climei”, care prevăd
activităţi precum: evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pregătirea rapoartelor
naţionale de inventariere după surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră;
elaborarea şi implementarea activităţilor de atenuare a emisiilor de GES; elaborarea şi
implementarea măsurilor şi proiectelor în domeniul adaptării la schimbarea climei;
evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra componentelor biologice şi socioeconomice ale ţării; cooperarea, promovarea şi implementarea activităţilor şi proiectelor
în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al Protocolul de la Kyoto; implementarea
şi facilitarea activităţilor de conştientizare şi informare a societăţii civile, specialiştilor
relevanţi şi factorilor de decizie asupra problemelor ce ţin de schimbările climatice etc.

De asemenea, rolul Oficiului „Schimbarea Climei” este specificat şi în Hotărârea Guvernului nr.
141 din 24.02.2014 cu privire la înființarea sistemului de statistică energetică. Astfel, în
capitolul 2.1, alineatul 3(h), se specifică faptul că Oficiul „Schimbarea Climei” este responsabil
de elaborarea inventarelor naționale de gaze cu efect de seră direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC
și SF6) și indirect (NOx, CO, NMVOC și SO2), provenite de la șase sectoare (energie; procese
industriale; solvenți și alte utilizări ale produselor; agricultura; folosinţa terenurilor, schimbarea
categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură; și deșeuri).
De la instituire şi până în prezent, Oficiul „Schimbarea Climei” a deţinut întreaga
responsabilitate pentru activităţile asociate cu pregătirea Comunicărilor Naţionale, iar din 2014 şi
a Rapoartelor Bianuale Actualizate.
În cadrul Oficiului „Schimbarea Climei”, există trei grupuri de lucru: „Inventarierea emisiilor de
gaze cu efect de seră”, „Evaluarea potenţialului de atenuare a schimbărilor climatice,
monitorizarea, raportarea şi verificarea activităţilor de atenuare a schimbărilor climatice” şi
„Modelări climatice, evaluarea vulnerabilităţii şi adaptării la schimbările climatice”.
Oficiul Schmbarea Climei este un actor activ și în atragerea de surse de la finanțatori
internaționali prin elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte ce țin de adaptarea și
schimbările climatice (Green Climate Fund; Austrian Development Agency, Adaptation Fund,
Global Environmental Fund etc.) atenuarea emisiilor de GES. Propunerile de proeicte dezvoltate
țin atît de fortificarea capacităților insituționale, cît și de atragerea de investiții în domeniile
prioritare ale țării.
De menţionat că CNPK urmează a fi reorganizată în Comisia naţională pentru schimbări
climatice (CNSC) cu funcţii şi responsabilităţi descrise în capitolul 2.1. Hotărârea de Guvern
respectivă urmează a fi aprobată curând.
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Printre partenerii instituţionali naţionali care participă la promovarea măsurilor de adaptare la
schimbările climatice şi la atenuarea emisiilor de GES fact parte şi fondurile de investiţii,
descrise în capitolul 1.3.3, create în ţară şi orientate inclusiv în domeniul schimbărilor climatice.
Sistemele de monitorizare existente și instrumentele climatice predictive (Snapshot of existing
monitoring systems and predictive climate tools
La moment, în vederea îmbunătăţirii transparenţei, stabilității, comparabilităţii, caracterului
complet şi acurateţei inventarului naţional al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră
rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon nereglementate de
Protocolul de la Montreal, Republica Moldova a elaborat (la finele anului 2015) Raportul privind
sistemul naţional de inventariere în Republica Moldova, folosind ca punct de pornire şase
şabloane elaborate de către Agenţia de Protecţie a Mediului a Statelor Unite ale Americii.
Ca parte a efortului continuu privind realizarea unui inventar calitativ, transparent şi credibil,
Republica Moldova a elaborat, în anul 2005, cu actualizări periodice, Planul de asigurare a
calităţii şi control al calităţii. Particularităţile-cheie ale Planului includ: proceduri specifice
detaliate şi formulare tipice de verificare şi control al calităţii, prin aplicarea abordărilor
metodologice de nivelul 1 (proceduri generale) şi nivelul 2 (proceduri specifice pentru categorii
individuale de surse), în vederea standardizării procesului de implementare a activităţilor de
asigurare a calităţii şi control al calităţii inventarului naţional; revizia tehnică externă (auditul)
efectuată de personal neimplicat direct în procesul de elaborare şi dezvoltare a inventarului
naţional (atât de către consultanţi naţionali, cât şi de către consultanţi internaţionali incluşi în
lista experţilor acreditaţi de către Convenţia-cadru); verificarea calităţii datelor de activitate,
inclusiv prin compararea seturilor de date obţinute din diferite surse, planificarea şi coordonarea
procesului de inventariere la nivel interinstituţional, precum şi documentarea continuă a
procesului de dezvoltare a inventarului naţional.
Pentru elaborarea, coordonarea şi/ sau implementarea proiectelor mecanismului dezvoltării
nepoluant a fost creat Oficiul Finanţării de Carbon126. Sarcinele de bază a Oficiului sunt:
elaborarea Planului de monitorizare a proiectelor susţinute de Banca Mondială şi Fondul
Comunitar de Carbon privind Mecanismul Dezvoltării Nepoluante: "Conservarea energiei şi
reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, asociat proiectului Energia-II" şi "Sisteme publice
de termoficare prin arderea biomasei în comunităţile rurale ale Republicii Moldova"; evaluarea şi
monitorizarea implementării acestora din urmă, precum şi elaborarea de noi proiecte MDN/
CDM.
În ce priveşte monitorizarea la capitolul adaptare, profilul de vulnerabilitate al țării a fost stabilit
prin aplicarea indicilor de vulnerabilitate climatică la nivel național și subnațional. Această
abordare a servit ca modalitate expres pentru a identifica punctele slabe și forte ale țării, a
identifica structural cauzele vulnerabilității și a direcționa sursele de suport.
Pentru evaluarea vulnerabilității la nivel național, a fost elaborat Indicele de Vulnerabilitate
Climatică a Moldovei (IVCM) în baza Modelului Indicatorilor de Vulnerabilitate și Reziliență
(VRIM)127,128,129.
. Metodologia aplicată a permis analiza concomitentă a mai multor sectoare și obținerea Indicelui
de Vulnerabilitate Climatică a Moldovei, , a scos în evidență și aspectele de capacitate adaptivă a
țării, care denotă un potențial necesar de dezvoltat. .
126

<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=305384>
Moss, R.H., Brenkert, A.L., Malone, E.L. (2001), Vulnerability to Climate Change: A Quantitative Approach. PNNLSA-33642, Pacific
Northwest National Laboratory, Washington, DC.
128
Brenkert, A. & Malone, E. (2005), Modeling vulnerability and resilience to climate change: A case study of India and Indian States. Climatic
Change, 72, 57–102. P. 37.
129
Malone, E.L., Brenkert A.L. (2008), Uncertainty in resilience to climate change in India and Indian states. Climatic Change. 91: 451-476 pp.
127
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Evaluarea vulnerabilității la nivel comunitar/ raional s-a efectuat în baza Indicelui de
Vulnerabilitate a Existenței (IVE)/ Livelihood Vulnerability Index (LVI), calculat conform
metodelor descrise de Hahn et al.(2009)130; Sullivan et al. (2005)131. Pentru construirea IVE a
fost utilizat un set de indicatori în scopul evaluării expunerii la variabilitatea climatică,
caracteristicile sociale și economice ale existenței. Astfel, IVE/LVI calculat include patru
componente majore: demografică, climatică, agricolă și ocupațională și fiecare componentă
majoră este formată din mai mulți indicatori care își au semnificația lor ca contribuabili la
estimarea IVE.
În baza rezultatelor obținute, utilizând tehnologiile GIS, a fost alcătuită harta distribuirii valorii
medii a Indicelui de Vulnerabilitate a Existenței pe unități administrativ-teritoriale din Republica
Moldova pentru perioada de studiu: 2006-2011 (Fig. 1-9). Tehnica de cartografiere a permis de a
integra informația referitoare la aspectele de vulnerabilitate a unităților administrativ-teritoriale
din țară, precum și de a vizualiza distribuirea vulnerabilității și identifica raioanele cu
vulnerabilitate mare și cele cu potențial adaptiv mai bun. Hărțile generate oferă informație utilă
pentru populația raioanelor și comunităților, pentru autoritățile publice locale și factorii de
decizie de toate nivelele.

Figura 1-9: Harta distribuirii valorii medii a IVE pentru perioada 2006-2011, pe unități
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.
Cadrul/ sistemul de M&E al ASC este elaborat și ajustat la circumstanțele specifice ale
planificării și implementării adaptării în Republica Moldova și funcționează ca parte a
mecanismului transsectorial general de coordonare în schimbările climatice (MCSC). Sistemul
de M&E servește următoarelor scopuri: (i) crearea unui set de obiective generale de adaptare, la
care contribuie fiecare sector; (ii) urmărirea și monitorizarea obiectivelor și a indicatorilor
sectoriali individuali; (iii) permiterea planificării iterative și a planificării continue, bazate pe
dovezi, a adaptării; (iv) asigurarea integrării treptate a priorităților de adaptare în planificarea
periodică a dezvoltării; (v) asigurarea transparenței procesului de adaptare și a colectării datelor;
(vi) măsurarea și monitorizarea rezultatelor și a impactului activităților de adaptare, a

130

Hahn, M.B. et al. (2009), The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change—
A case study in Mozambique. Global Environ. Change, V.19, 1, 74–88 pp.
131
Sullivan, C., Meigh, J. (2005), Targeting attention on local vulnerability using an integrated index approach: the example of the climate
vulnerability index. Water Science and Technology, 51, 69–78 pp.
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investițiilor, a programelor privind reziliența femeilor și bărbaților la schimbările climatice, din
perspectiva sensibilității la aspectele de gen.
Monitorizarea și evaluarea procesului de adaptare se efectuează în baza indicatorilor, care
măsoară și reflectă progresele înregistrate la nivel geografic, intervale de timp și pe sectoare și
determină dacă, ca urmare a planurilor sale succesive, Moldova este mai puțin vulnerabilă la
impactul schimbărilor climatice. Aplicând teoria schimbării, acești indicatori reprezintă:
indicatori driveri (indicatori determinanți), care măsoară driverii de schimbare și vizează
măsurarea progreselor în abordarea unor constrângeri structurale cheie pentru adaptare și
planificarea adaptării în R. Moldova; indicatori de rezultat, care se referă la rezultatul direct,
observabil al acțiunilor de adaptare pentru atingerea obiectivelor sectoriale; indicatori de
consecințe, care măsoară vulnerabilitatea și adaptarea sectorială, permite urmărirea progreselor și
a rezultatelor la un nivel mai agregat, utilizând o abordare sectorială, dar cu potențial de
descentralizare la nivel teritorial (regional); indicatori de obiective, care permit măsurarea ratei
de realizare a obiectivelor de adaptare, dacă reziliența Republicii Moldova a crescut ca rezultat al
PNA și PSA.
Sistemul de monitorizare bazat pe indicatori este operat prin Sistemul informațional privind
adaptarea la schimbările climatice cu un portal bazat pe pagina web132, destinat prezentării
informațiilor publice referitoare la sectoarele economiei naționale, și o platformă de
monitorizare, raportare și evaluare a indicatorilor de adaptare.
La fel, ca parte a sistemului de M&E, în Republica Moldova se desfășoară implementarea
procesului de marcare climatică a bugetului (MCB), care vizează îmbunătățirea înțelegerii
modului de finanțare și volumului de fonduri cheltuite pentru răspunsurile naționale la
schimbările climatice, prin ce programe se cheltuie fondurile climatice și care din ele includ
obiective (sau co-beneficii) privind schimbările climatice. Procesul MCB a fost testat la nivel de
buget executat.
Sistemul de M&E include și componenta de comunicare și gestionare a cunoștințelor care ajută
la sensibilizarea opiniei publice și la difuzarea informațiilor publice despre cele mai eficace
strategii de adaptare și despre mijloacele de integrare a problemelor legate de schimbările
climatice în planurile de dezvoltare, alte informații legate de cunoaștere.
1.3.2 Angajamentele regionale
Republica Moldova este participantă la Programul Transnaţional Dunărea, care are ca principal
obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și
cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o
economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Programul Transnaţional Dunărea finanţează
proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene
pentru regiunea Dunării (EUSDR)133.
Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de Strategia UE pentru Regiunea
Dunării şi include regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă,
Ungaria, Germania- landurile Bavaria și Baden Wurttenberg, România, Slovacia şi Slovenia)
finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, trei ţări candidate (BosniaHerţegovina, Serbia şi Muntenegru) finanțate din Instrumentul de Asistență pentru Pre-aderare și
132

http://portal.clima.md/
<http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/22-de-proiecte-transnationale-selectate-de-catre-comitetul-de-monitorizare-alprogramului-transnational-dunarea-7932>
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două state terțe (Republica Moldova și Ucraina care participă cu 4 oblasturi la program) finanțate
din Instrumentul European de Vecinătate.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului îndeplinește rolul de Autoritate
Națională și Punct Național de Contact pentru acest program. Autoritatea de Management și
Secretariatul Comun sunt localizate la Budapesta, Ungaria, în cadrul Ministerului Economiei
Naționale.
Beneficiarii eligibili sunt: autorități locale/ regionale/ naționale, organisme de drept public,
grupări europene de cooperare teritorială, organizații internaționale și organisme private, inclusiv
IMM-uri din toate județele țării.
1.3.3 Accesul la finanţare
La depăşirea fenomenelor schimbării climatice R. Moldova a avut contribuție atât prin capacități
umane, resurse proprii, cât și cofinanțare. Pe parcursul ultimilor ani s-au depus eforturi pentru ca
țara să-și fortifice capacitățile spre implementarea de proiecte mari și absorbirea de resurse în
accelerarea cursului pe o cale de dezvoltare cu emisii de carbon reduse și rezilienţă la
schimbările climatice.
Totodată, prin elaborarea Programului de Țară în cadrul proiectului FVC, R. Moldova face un
efort de a se debarasa de orientarea punctată și fragmentată prin proiecte de o singură dată spre o
abordare programatică și coerentă aliniată la obiectivele de dezvoltare sustenabilă și rezilienţă la
schimbările climatice.
Acest efort este drept răspuns la politicile ţării faţă de provocările schimbării climei, politici,
exprimate în strategiile de bază din acest domeniu ale statului: Strategia Republicii Moldova de
adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 şi Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a
Republicii Moldova până în anul 2030. Fiecare dintre Strategiile menţionate are Planul său de
acţiuni pentru implementarea ei134,135. Până la aprobarea lor, acţiunile autorităţilor ţării la
capitolul schimbarea climei reflectau reglementările stabilite într-o multitudine de acte normative
în care problema schimbarea climei era exprimată tangenţial, în mare parte fiind cu accent pe
dezvoltarea durabilă, care fiind promovată aducea şi reducerea de emisii a gazelor cu efect de
seră, în special prin eficienţă energetică, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, agricultură
conservativă, etc. În această direcţie fiind efectuate importante investiţii136. La capitolul adaptare
însă rezultatele pot fi evaluate ca relativ mai modeste. Bunăoară, din fondurile externe în
perioada anilor 2009-01.10.2018 de cca 2.55 miliarde Euro doar cca 2.6% din acestea au fost
consacrate protecţiei mediului, în mare parte acţiunilor de adaptare la schimbările climatice.
Majorarea acestei ponderi este aşteptată prin contribuţia FVC, dar şi din alte fonduri existente la
moment.
Fondurile disponibile R. Moldova pentru adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră provin din două surse: externe şi interne.
Fondurile externe
Guvernul Republicii Moldova mobilizează de la partenerii săi de dezvoltare bani în condiţii
preferenţiale, prin intermediul schemelor de credit, granturi sau subvenţii. Ratele dobânzii la
aceste finanţări preferenţiale sunt mai joase, sau, în cadrul granturilor şi subvenţiilor, nu există.

Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. HG
nr. 1009 din 10.12.2014. Monitorul Oficial nr. 372-384 din 19.12.2014.
135
Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia. HG nr.
1470 din 30 decembrie 2016. Monitorul Oficial 2017, nr. 85-91.
136
Bunăoară, prin proiectele BERD MoSEFF (42 mil Euro) şi MoREEFF (35 mil Euro), UE prin proiectele Energie şi Biomasa (cca 15 mil
Euro), FEE prin proiectelele de eficienţă energetică înaintate de autorităţile publice locale (cca 25 mil Euro) etc.
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De asemenea, perioada de rambursare a împrumuturilor este de câteva ori mai mare decât la
creditele comerciale, multe din ele având şi perioade de graţie.
Volumul asistenţei externe debursate ca pondere în PIB se menține pe durata anilor 2012-2016,
în medie, de 6%. Totodată, valoarea debursărilor în 2016, comparativ cu anul precedent, a avut
tendință de creştere, și anume valoarea asistenţei externe s-a majorat cu 32.8%137, constituind cca
440 milioane dolari SUA. Principalele sectoare din RM care au beneficiat din asistenţa anului
2016 au fost: Agricultura (19%); Transportul şi drumuri (19%); Sănătatea (18%); Energetic
(15%); Apă, canalizare şi schimbări climatice (9%). În Fig. 1-10 este prezentată dinamica
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Figura 1-10: Dinamica debursărilor AOD în funcție de parteneri de dezvoltare, mil. Euro.
Portalul www.finantare.gov.md oferă informaţie generală despre toate oportunităţile de finanţare
a afacerilor: ratele dobânzii, finanţatorii, bănci sau instituţii participante, perioada de graţie,
termenul de scadenţă, suma totală disponibilă şi altele. Mai multe detalii pot fi obţinute accesând
fiecare program de finanţare în parte. Informaţia dată este permanent actualizată de către
Cancelaria de Stat. Printre Fondurile de asistenţă externă care pot fi atrase la depăşirea
problemelor climei fac parte138: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova; Fonduri fiduciare;
Fondul Global de Mediu; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei; Agenția Suedeză
pentru Cooperare şi Dezvoltare Internațională; Sistemul Coordonatorului Rezident ONU
(Programele şi proiectele comune ONU în Republica Moldova; Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare; Programul Națiunilor Unite pentru Mediu.) Banca Europeană de
Reconstrucție și Dezvoltare (Facilitatea de finanțare a energiei durabile în Moldova; Facilitatea
de Finanțare a Eficienței Energetice în Sectorul Rezidențial din Moldova.); Fondul Fiduciar de
Asistenţă Tehnică pentru Țările din Parteneriatul Estic; Fonduri pentru cercetare şi dezvoltare,
Fondul pentru Adaptare, Fondul Global de parteneriat climatic. Republica Moldova este eligibilă
pentru aceste fonduri și se depun eforturi pentru mărirea capacităților interne întru accesarea și
Raportul anual privind asistenţa externă acordată Republicii Moldova în anul 2016. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. Chişinău, iunie
2017.
138
Analiza pieței instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice. Acest studiu a fost realizat de compania Fast Training
Consulting SRL în cadrul proiectului GEF-PNUD „Consolidarea capacităţilor de implementare a reformei fiscale de mediu pentru a realiza
priorităţile ecologice naţionale şi globale”, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova şi
Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF).
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asimilarea lor cu oportunitatea de a fi direcționate spre atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice.
În şirul programelor de finanţare se înscriu şi celea cu impact de atenuare a emisiilor de gaze cu
efect de seră, precum şi cele orientate spre adaptarea la schimbările climatice, inclusiv Proiectul
„Energie şi biomasă în Moldova (PCCF/PEBM-PNUD), Proiectul Agricultura competitivă
(MAC-P): "Sporirea productivității solurilor prin intermediul managementului durabil al
terenurilor (MDT)”, Programul rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IFAD VI)139 –
Agricultura conservativă şi lanţuri valorice, Programul de parteneriate de afaceri public-private,
Proiectul pentru competitivitatea agriculturii în Moldova, practici conservative etc. În mod
separat merită atenţia următoarele proiecte cu impact asupra adaptării la schimbarea climei:
Cel mai mare proiect pentru agricultură, susținut de partenerii de dezvoltare (PD), a fost
Proiectul Tranziție la agricultura de valoare înaltă, care a făcut parte din asistența
nerambursabilă în valoare de 262 milioane dolari SUA în cadrul programului Provocările
Mileniului Moldova (MCA Moldova)140, finanțat de SUA. Proiectul a încurajat tranziția către
agricultura de valoare înaltă prin reconstruirea sistemelor de irigare, reformarea sectorului de
irigații, facilitarea accesului la finanțare în agricultură și creșterea vânzărilor cu valoare ridicată.
În 2015 și 2016, Banca Mondială a acordat tranșe suplimentare de finanțare (în valoare totală de
22 milioane dolari SUA) pentru Proiectul de Competitivitate Agricolă pentru Moldova, cu
obiectivul de creștere a competitivității sectorului agroalimentar prin susținerea modernizării
sistemului de gestionare a siguranței alimentelor, facilitarea accesului fermierilor la piață și
integrarea practicilor de gestionare agro-ecologică și durabilă a terenurilor.
În 2017 Banca Mondială a lansat în Republica Moldova Proiectul Adaptarea la schimbările
climatice141 cu o durată de 5 ani (2023) și un buget total de 27,2 milioane dolari SUA, care oferă
asistență pentru protecția gospodăriilor agricole, a pădurilor și pășunilor contra schimbărilor
climatice în zone specifice, precum și pentru consolidarea sistemelor naționale de gestiune a
dezastrelor naturale. Proiectul va contribui la reducerea vulnerabilității la impacturile
schimbărilor climatice a gospodăriilor rurale, care reprezintă o pondere neproporțional de mare a
celor săraci, precum și la consolidarea capacității instituțiilor publice, a actorilor principali,
comunităților și publicului de gestionare a riscurilor asociate schimbărilor climatice.
Pentru sectorul Forestier Banca Mondială a finanțat investiții pentru îmbunătățirea practicilor de
pășunat și de gestionare a terenurilor, care includ plantarea fâșiilor forestiere împotriva
vânturilor, conectarea centurilor forestiere și alte acțiuni complementare. UE a susținut proiecte
demonstrative (535.000 de euro, în perioada 2013-2016) în cadrul proiectului Clima East în
Parcul Național Orhei142, inclusiv împădurirea a 150 de acri de terenuri degradate și reabilitarea a
Proiectul a fost lansat pentru perioada 2014-2020. Proiectul are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii
Moldova (cu excepția orașelor Chișinău, Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stânga Nistrului). Bugetul programului va constitui
26.08 milioane dolari SUA, dintre care 16.1 mln constituie împrumutul IFAD; 0.5 mln – grantul IFAD; 5.22 mln – grantul DANIDA și 4.26 mln
– grantul GEF. Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze
reziliența prin: îmbunătățirea capacității de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice; sporirea accesului populației din mediul rural la
credite, produse financiare adecvate și accesibile; sporirea productivității și competitivității; creșterea investițiilor și asigurarea accesului la piață.
Proiectul de Reziliență Rurală, lansat în 2017, la fel, de către IFAD, are o durată de implementare de 6 ani. Bugetul Proiectului constituie 23,7
milioane dolari SUA. Proiectul oferă granturi pentru finanțarea: proiectelor de infrastructură; măsurilor de adaptare a sistemelor de producere
agricolă la schimbările climatice; reabilitarea/ înființarea plantațiilor agrosilvice, fâșiilor forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și
bazinelor de apă; înființarea și reabilitarea învelișurilor cu ierburi.
140
Tranziția la Agricultura Performantă este unul dintre cele două proiecte ale Programului Compact de asistență oferit Republicii Moldova de
către
Guvernul
SUA
prin
intermediul
Corporației
Provocările
Mileniului
pentru
perioada
2010-2015.
<http://mca.gov.md/ro/aim_and_objectives_Tr.html>
141
The World Bank. < http://projects.worldbank.org/P155968?lang=en>
142
Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei,
<http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystembased-adaptation-and-mitigation-of-climate.html>
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500 de hectare de pășuni. Beneficiile se referă nu doar la protecția solului și a apei, ci sporesc
bunăstarea economică și socială a comunităților locale.
Sectorul apelor, prin intermediul domeniilor sale tematice intersectoriale de îmbunătățire a
aprovizionării cu apă, a sectorului apelor uzate, a gestionării resurselor de apă, a beneficiat de
asistență tehnică relativ mare din partea partenerilor de dezvoltare. Rezultatele proiectelor au
avut un impact pozitiv asupra sănătăţii populației și a mijloacelor de trai. Banca Europeană de
Investiții a acordat asistență tehnică în valoare de 2 milioane euro între 2012 și 2015 și a inclus
șapte sarcini care au condus la elaborarea unui Plan General pentru reducerea riscului de
inundații, bazându-se pe evaluarea preliminară a acestor riscuri, modelarea hidraulică și
pregătirea hărților de risc de inundații, evaluarea riscurilor de inundații, identificarea obiectivelor
și strategiilor de gestionare a riscului de inundații, identificarea măsurilor de reducere a riscului
de inundații, elaborarea programului de investiții pe etape, precum și a programului de investiții
pe termen scurt.
Eforturile Republicii Moldova spre o abordare planificată a adaptării la schimbările climatice a
fost susținută de către Agenția Austriacă de Dezvoltare, prin finanțarea proiectului ADA/ PNUD,
Susținerea Procesului Național de Planificare a Adaptării la Schimbările Climatice, în valoare
totală de 940.000 de euro. Proiectul a contribuit la crearea unui sistem de planificare iterativă a
adaptării în cadrul Planurilor Naționale de Adaptare (PNA) , precum și a celor sectoriale (PSA).
Proiectul a contribuit la creare unui cadru de politici eficient și aranjamente instituționale pe mai
multe niveluri și domenii, a consolidat instituții la nivel național, sectorial și de raion pentru a
fortifica capacitățile de a planifica și implementa adaptarea la aceste niveluri, a promova acțiuni
de cooperare în adaptare între părțile interesate, a lua decizii privind adaptarea inclusiv prin
îmbunătățirea serviciilor de informare despre climă și a spori înțelegerea informațiilor privind
clima la nivel național și sectorial, integrarea perspectivelor de gen. Proiectul a sprijinit
implementarea adaptării prin inițiative de proiecte pilot și elaborarea strategiilor de extindere.
În pofida faptului că sprijinul acordat de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD) a fost
semnificativ, de rînd cu eforturile interne ale țării planificarea și acțiunile de adaptare şi atenuare
în Republica Moldova urmează a fi redimensionate față de situația actuală, având în vedere
impactul probabil al schimbărilor climatice și nevoile identificate. Conform evaluărilor Băncii
Mondiale143, trebuie să existe investiții de adaptare în valoare totală de 4.22 miliarde de dolari
pentru a atenua impactul schimbărilor climatice, aproximativ 1.85 miliarde de dolari fiind
considerate ca prioritate relativ mare pentru viitorul apropiat. BM estimează costul total prezent
al inacțiunii de adaptare la schimbările climatice la aproximativ 600 milioane dolari SUA,
echivalent cu 6,5 la sută din PIB și preconizează, că această valoare va depăși dublul său în
termeni reali până în 2050 și va constitui circa 1.3 miliarde dolari SUA.
Este de menţionat că Guvernul Republicii Moldova a simplificat legislația și regimul
administrativ pentru a ajuta IMM-urile să prospere. Programele EU4business144 completează
aceste eforturi îmbunătățind accesul la finanțare, ajutând IMM-urile să pătrundă pe piețele
străine și oferind instruire pentru formarea competențelor antreprenoriale. IMM-urile din
Republica Moldova au la dispoziție ajutor tehnic specific, astfel încât să poată valorifica din plin
acordul de liber schimb încheiat de această țară cu UE.
Fonduri naţionale

143

World Bank. 2016. Moldova - Climate adaptation investment planning technical assistance (English). Washington, D.C.: World Bank Group.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/469311500273762091/Moldova-Climate-adaptation-investment-planning-technical-assistance>
144
<http://www.eu4business.eu/mo/moldova>
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Printre fondurile de investiţii create în ţară orientate inclusiv în domeniul schimbărilor climatice,
fac parte:
Fondul Ecologic Naţional (FEN)145: Accesul la finanţare din fondurile naţionale, în Republica
Moldova există un sistem în două nivele de fonduri ecologice, care include Fondul Ecologic
Naţional (FEN) şi 36 de fonduri ecologice locale. FEN se află sub autoritatea directă a
MADRM şi nu este o entitate juridică separată. Mandatul general al FEN este cel de a oferi
granturi pentru susținerea proiectelor de protecție a mediului şi cercetărilor în domeniul mediului
şi susținerea ONG-urilor care activează în domeniul mediului. Suma aprobată pentru finanțarea
proiectelor anului 2016 a fost de 436.8 milioane lei (26.2 mil USD). Mijloacele FEN pot fi
folosite doar pentru activități de implementare a planurilor și programelor naționale de acțiuni în
domeniul protecției mediului - lucrări de reducere a emisiilor în atmosferă, deversărilor în
obiectivele acvatice, managementul deșeurilor și salubrizare, aprovizionarea cu apă potabilă,
canalizare și epurare, protecția resurselor acvatice, restabilirea și crearea pădurilor și spațiilor
verzi, prevenirea alunecărilor de teren și eroziunii solurilor, ameliorarea calității bazinului aerian,
reconstrucția și protecția ecosistemelor naturale, conservarea diversității biologice, cercetări
științifice în domeniul protecției mediului, prevenirea sau lichidarea consecințelor calamităților
naturale, conștientizarea ecologică a populației.
Pot beneficia de granturi organele administrației publice locale, instituțiile, întreprinderile,
organizațiile societății civile din Moldova. Organizațiile care deja beneficiază de un grant oferit
de Fondul Ecologic Național şi sunt în curs de derulare a proiectului nu sunt eligibile.
Contribuția financiară trebuie să fie de cel puțin 30% din costul total al proiectului şi poate fi
oferită atât de solicitantul grantului, cât şi de alți donatori: consiliile raionale, companii, primării,
comunități, alte fonduri etc.
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR)146: FNDR devine funcţional din 2011
şi are un buget de 150-200 mil lei anual (9-12 mil USD). Este cea mai mare sursă internă de
finanțare a proiectelor de dezvoltare regională. Fondul este administrat de MADRM. Din 2013,
FNDR se implică şi în proiecte de eficiență energetică. Cele trei agenții de dezvoltare regională
(Centru, Nord şi Sud) sunt responsabile pentru implementarea proiectelor şi raportarea către
MADRM.
Printre domeniile prioritare se numără: Reabilitarea infrastructurii fizice, inclusiv rețelele de
aprovizionare cu apă şi canalizare; protecția mediului; anagementul deşeurilor solide.
Fondul oferă granturi, iar proiectele sunt selectate de o comisie interministerială. Beneficiari
eligibili sunt administrația publică locală, organizații publice şi private.
Fondul pentru Eficienţă Energetică (FEE)31,147: contribuie însemnat la atenuarea emisiilor de
GES. Obiectivul Fondului constă în atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea
finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor
regenerabile de energie în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvernul
Republicii Moldova. În perioada anilor 2012-2016, FEE a semnat contracte de realizare a
proiectelor de eficienţă energetică în care aportul Fondului a constituit 433.2 milioane lei,
reprezentând efectiv contribuţia Guvernului, asigurând în acest mod acoperirea a 76% din
valoarea totală a proiectelor în cauză, egală cu 569.6 milioane lei148.
145

<http://madrm.gov.md/ro/content/fondul-ecologic-na%C8%9Bional>
<http://www.serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=94&id=150&t=/Cadrul-legal-si-institutional/Dezvoltare-regionala/Fondul-Nationalpentru-Dezvoltare-Regionala/>
147
Fondul pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova. <http://www.fee.md/index.php?l=ro>
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Raport de activitate a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru perioada: ianuarie ‐ decembrie 2016. 20 ianuarie 2017. 64 pagini.
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Reieșind din cele expuse, Republica Moldova contează mult și speră la suportul acordat de către
Fondul Verde pentru Climă pentru întărirea capacităților sale instituționale și în special prin
investițiile direcționate la implementarea acțiunii de adaptare și atenuare întru direcționarea țării
pe o cale de dezvoltare cu emisii reduse și rezilientă la schimbările climatice.
1.4. Lacune și oportunități
Din capitolele precedente putem constata că conducerea ţării a întreprins până în prezent o gamă
largă de măsuri orientate spre depăşirea problemelor schimbării climatice, atât la capitolul
adaptare, cât şi atenuare. Voinţa ţării de a contribui şi în continuare la acest proces este
demonstrată printr-un şir de noi acte normative la temă aflate în faza de pregătire sau aprobare.
Acestea din urmă sunt chemate să combată o parte din barierele existente, cele rămase fiind
subiectul unor intervenţii adiţionale din partea autorităţilor. Bariere şi lacune rămase (politice,
normative, instituționale, tehnice, financiareă, de afaceri, sociale și culturale) le găsim atât în
sfera de activitate a domeniului adaptării la schimbările climatice, cât atenuării emisiilor de gaze
cu efect de seră.
1.4.1. Adaptarea
Din perspectivă regională, Republica Moldova și-a asumat un angajament ferm în dezvoltarea și
implementarea în continuare a unor abordări de adaptate la condițiile existente pentru
combaterea schimbărilor climatice. Însă, la nivel național, eforturile de abordare a impactului
schimbării climei rămân în continuare ad-hoc și fără o abordare coordonată și plină de coeziune
la nivelul întregii țări. Mecanismul de Coordonare intersectorială condus de Comisia Națională
privind Schimbările Climatice inclusiv componentul de Monitorizare și Evaluare a ASC (în
aprobare), în combinație cu Procesul de planificare a adaptării la nivel național sunt în prezent
primele inițiative strategice naționale de nivel înalt care abordează în mod concret schimbările
climatice.
Impedimentele la nivel sistemic: Principalele impedimente la nivel sistemic pentru un
angajament politic sporit în abordarea adaptării la schimbarea climei includ: (i) concentrarea de
către politicieni asupra nevoilor imediate de creștere economică; (ii) înțelegerea limitată de către
politicieni a amplorii impacturilor schimbărilor climatice și a amenințării la adresa creșterii
economice și a serviciilor de ecosistem; (iii) oportunități limitate pentru echipa națională în
schimbări climatice de a influența Cabinetul de miniștri și deputații din Parlament referitor la
prioritizarea adaptării la schimbările climatice și importanța întreprinderii unor acțiuni urgente de
adaptare.
Deși în conținutul politicilor naționale există deficiențe, cele mai semnificative lacune par să fie
la nivelul instituțional – la nivel de realizare. Capacitățile slabe ale sectorului public de a presta
servicii și de a-și îndeplini funcțiile sunt privite, în mare măsură, cu îngrijorare. Îmbunătățirea
capacităților existente include raționalizarea și reforma instituțională care a început în Republica
Moldova în 2017 și derulează și în prezent.
Principalul impediment la nivel sistemic pentru guvernele și actorii naționali care utilizează pe
deplin participarea și angajarea în agenda globală a schimbărilor climatice și beneficiază de
acestea este: conștientizarea limitată de către cei din afara ”comunității privind schimbările
climatice” a tendințelor și oportunităților prezentate de agenda globală privind schimbările
climatice, în special în ceea ce privește oportunitățile legate de o gamă de informații,
instrumente, asistență tehnică și finanțare de proiecte
Principalele impedimente la nivel sistemic pentru utilizarea eficientă a mecanismelor
multianuale și multisectoriale de coordonare a schimbărilor climatice pentru abordarea
impactului schimbărilor climatice și consolidarea răspunsurilor adaptive sunt: (i) lipsa unui
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mandat național general propulsat de schimbările climatice pentru coordonarea strategiilor și
priorităților naționale; (ii) incorporarea limitată a abordării schimbărilor climatice în planificarea
strategică la nivel de sector, fac ca coordonarea să fie dificilă, ad-hoc și bazată pe proiecte; (iii)
nu a fost încă stabilită o legătură între mecanismele de coordonare a schimbărilor climatice și
alte mecanisme naționale de coordonare.
Deficienţe în legislaţie: În legislație și în documentele de politici există următoarele deficiențe:
(i) legislația și politicile sectoriale abordează insuficient impacturile legate de climă , chiar și în
sectoarele sensibile la climă, cum ar fi agricultura; (ii) lipsa unei referiri specifice la schimbările
climatice în multe legi împiedică elaborarea programelor sectoriale de adaptare, deoarece
ministerele și agențiile fără atribuții exprese de a lucra în domeniul adaptării la schimbările
climatice nu pot solicita finanțare pentru activități legate de adaptare; (iii) strategiile nu iau în
calcul sau nu includ considerații de adaptare la schimbările climatice în măsurile și obiectivele
sectoriale propuse, chiar și atunci când aceste obiective sunt direct afectate de variabilitatea
climei și de schimbările climatice.
Nivelul slab de cooperare între instituții: Guvernul oferă linii clare de comunicare și
competențe în cadrul instituțiilor și agențiilor individuale, pe când coordonarea transsectorială a
informațiilor și strategiilor nu este suficientă. Aceste impedimente reprezintă o constrângere
majoră a capacităților guvernului național de a lega strategiile de mediu și de dezvoltare cu
impactul schimbărilor climatice. Se depun eforturi de a trece la o abordare mai coordonată și mai
integrată a adaptării la schimbările climatice. Îmbunătățirea integrării și a coordonării pe
orizontală (intersectorială sau de agenție), precum și pe verticală (între guvernul național,
administrația locală și comunități) este esențială pentru dezvoltarea unor răspunsuri mai
sistematice la problemele legate de schimbările climatice.
Alinierea la agenda de reducere a riscului de dezastre: Numărul dezastrelor provocate de
schimbarea climei în R. Moldova este în continue creştere149. Din acest motiv se cer eforturi
adiţionale, în primul rând, spre: a) Consolidarea capacităţilor de prognozare a condiţiilor
meteorologice severe; b) Creşterea gradului de pregătire către dezastre şi răspuns de urgenţă; c)
Adaptarea la schimbările climatice în agricultură150. În prezent, în ţară există o separare politică
între reducerea riscului de dezastre și planificarea adaptării la schimbările climatice, care trebuie
depășit pentru a permite un răspuns adecvat la pericolele și alte provocări ale climei în evoluţie.
Capacităţi instituţionale insuficiente: Constrângerile și impedimentele cu care se confruntă
Republica Moldova privind capacitățile instituționale, nu permit de a răspunde în mod eficace la
impactul schimbărilor climatice. Acestea sunt prezentate în Anexa 2.
Pe baza identificării lacunelor, barierelor, impedimentelor instituționale și a factorilor de
vulnerabilitate identificați în cadrul evaluării capacităților instituționale a 7 sectoare-cheie
(resursele de apă, agricultură, energie, sănătate, transport, silvicultură și dezvoltare regională)
ale Republicii Moldova, a fost elaborat Planul de Dezvoltare a Capacităților (PDC) care reflectă
necesitățile sectoriale și transsectoriale ale țării și acțiunile prioritare de consolidare a
capacităților urmate a fi realizate în termen ce nu va depăşi anul 2025. Atunci când va fi adoptată
hotărârea Guvernului privind mecanismul de coordonare a schimbărilor climatice, cadrul de
monitorizare și evaluare, activitățile de supraveghere vor fi preluate de Comisia Națională pentru
Schimbări Climatice.
În Anexa 3 sunt prezentate măsurile urgente spre consolidarea capacităților instituționale de
adaptare. Fiecare recomandare este considerată prioritară pentru susținerea capacității sectorului
149
150

<http://dse.md/sites/default/files/pdf/Indicii%20statistici%2010%20ani%202008-2017.pdf>
<http://www.old.meteo.md/bm20102013.htm>
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de a se adapta la schimbările climatice și pentru a crea o bază puternică pentru activități
suplimentare de adaptare.
Necesitățile de finanțare pentru adaptare
În 2016, Banca Mondială a efectuat o analiză economică a necesităților investiționale pe termen
mediu și lung în anumite sectoare ale Republicii Moldova. În raportul "Asistență tehnică în
planificarea investițiilor în adaptarea la schimbarea climei în Moldova" 151 se afirmă că sunt
necesare investiții de adaptare în valoare totală de 4,22 miliarde dolari pentru atenuarea
impactului climei, aproximativ 1,85 miliarde de dolari fiind considerate ca o prioritate relativ
mare în viitorul apropiat. Un rezumat al constatărilor raportului, inclusiv privind veniturile
economice orientative, incertitudinile relative ale calculelor privind beneficiile și costurile și
implicațiile calitative pentru aspectele de sărăcie și gen sunt prezentate în Anexa 4, iar în Anexa
5 - o analiză mai detaliată a necesităților specifice sectoarelor pentru planificarea și
implementarea adaptării la schimbările climatice.
Cifrele prezentate în raportul BM împreună cu cele menționate mai sus indică necesitatea unor
investiții enorme pentru o mare parte a infrastructurii fizice, dar și pentru măsuri asociate, cum ar
fi schimbarea instituțiilor și politicilor, consolidarea capacităților și elaborarea strategiilor. Din
analiza efectuată se poate trage concluzia că există oportunități curente în suportul dezvoltării cu
emisii reduse de carbon și a măsurilor de rezistență la schimbările climatice în Moldova, dar
nevoile depășesc cu mult disponibilitatea și accesibilitatea resurselor.
În ce priveşte dezvoltarea capacităților în RM la capitolul adaptare, aceasta este realizată în baza
necesităților prioritare, identificate în procesul de evaluare a capacităților instituționale (ECI) și
din procesul de consultare cu părțile interesate, cu accent pe măsurile cele mai urgente și pe
componentele fundamentale ale capacităților instituționale de adaptare. În baza acestor
necesități, PDC a fost organizat în jurul a șase piloni de dezvoltare a capacităților pentru a
susține adaptarea la schimbarea climei în Republica Moldova: (i) coordonare (dezvoltarea unui
mecanism eficient de coordonare trans-sectorială este una dintre cele mai eficiente căi de
angajare într-o strategie amplă de adaptare la schimbările climatice pe termen lung); (ii)
conștientizare privind clima (funcționarii publici nu au o responsabilitate deplină față de
adaptarea la schimbările climatice și există încă o lipsă de conștientizare a necesității de a integra
adaptarea la schimbarea climei în sectoare, de a finanța proiectele de adaptare, de a consolida și
spori capacitățile instituționale); (iii) schimbări instituționale (introducerea și integrarea
considerentelor de climă în activitatea zilnică a departamentelor și instituțiilor guvernului
Republicii Moldova, fortificarea capacităților tehnice pentru integrarea considerentelor de climă,
instruirea și conștientizarea în rândul factorilor de decizie și al personalului tehnic în vederea
dezvoltării capacităților fundamentale); (iv) resurse umane (disponibilitatea unui personal
calificat și informat, creșterea cunoștințelor și abilităților tehnice și oferirea competențelor de a
utiliza instrumente de luare a deciziilor, crearea de legături eficiente cu partenerii externi și
îmbunătățirea abilităților de comunicare și a capacităților de gestionare a proiectelor), (v)
informații și tehnologii de gestionare a riscurilor (dezvoltarea unei abordări mai sistematice a
procesului de promovare a informațiilor, instrumentelor și tehnologiilor existente în materie de
reducere a riscurilor de dezastre și a schimbărilor climatice, ceea ce ar ajuta factorii de decizie și
populațiile vulnerabile să se pregătească mai bine și să facă față riscurilor cauzate de efectele
incertitudinii climatice, inclusiv la nivel regional și local); (vi) integrarea in buget (adaptarea la
schimbarea climei are un cost, prin urmare, trebuie să se facă investiții).
151

WB Report “Moldova Climate Adaptation Investment Planning Technical Assistance” (Raportul BM "Asistență tehnică în planificarea

investițiilor în adaptarea la schimbarea climei în Moldova"), 2016, 88p
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În Anexa 6 sunt prezentate necesitățile de dezvoltare a capacităților instituționale de cea mai
mare importanță pentru îndeplinirea obiectivelor globale de conducere a procesului de integrare
a adaptării la schimbările climatice în planificarea dezvoltării Republicii Moldova și în
susținerea adaptării la schimbarea climei în cadrul procesului de planificare națională de
adaptare.
1.4.2. Atenuare
Republica Moldova a reuşit să dezvolte un cadru de politici riguros spre combaterea emisiilor de
gaze cu efect de seră, fapt relatat în capitolele precedente. Ţara dispune şi de un cadru
instituţional, necesar promovării măsurilor de reducere a emisiilor de GES. Totodată, se cere de
recunoscut că există încă un şir întreg de bariere și lacune care trebuie depăşite spre atingerea
obiectivelor stabilite de SDER. Printre acestea se numără:
Sectorul energie: Capacitatea de plată redusă a consumatorilor şi costul relativ înalt al capitalului
în Republica Moldova continue să reprezinte barierele cele mai însemnate spre construcţia de noi
capacităţi de generare a energiei electrice cerute în vederea asigurării securităţii energetice şi a
unui randament de performanţă a centralelor electrice.
Lipsa propriilor surse tradiţionale de energie electrică (82% din energia electrică consumată este
considerată de import) face problematică echilibrarea cererii de energie în timp, drept urmare a
intermitenţei producerii energiei regenerabile (solare şi eoliene), motiv, care tergiversează
promovarea producerii energiei din aceste surse.
Sectorul transporturi: Una dintre barierele asociate cu oferta privind îmbunătăţirea eficienţei
energetice a vehiculelor este reprezentată de riscul comercial perceput al investiţiilor în
dezvoltarea tehnologiilor eficiente, care parţial rezultă din lipsa de semnale clare de
reglementare, în forma unor standarde de eficienţă a autovehiculelor.
În ceea ce ţine de cerere, costurile preoperaţionale pentru vehiculele electrice şi hibride sunt
ridicate. Lipsa infrastructurii pentru încărcarea vehiculelor electrice este, de asemenea, o barieră.
O provocare majoră cu care se confruntă proiectele ce ţin de infrastructura transportului public
este asociată cu costurile preoperaţionale de capital foarte ridicate.
Sectorul clădiri: Printre constrângerile în sectorul clădiri, merită a fi menţionate şi următoarele:
- gradul sporit de uzură morală şi fizică a utilajelor şi echipamentelor termice existente;
- emigrarea forţei de muncă şi a cadrelor de cercetare, fapt ce duce la creşterea deficitului de
cadre tehnico-inginereşti şi de muncitori calificaţi152;
- motivaţia slabă a populației pentru implementarea măsurilor de sporire a eficienței energetice
și implementarea SER.
Sectorul industrie: Utilajele şi echipamentele existente la întreprinderile industriale din
Republica Moldova au un grad sporit de uzură morală şi fizică, iar statul are posibilităţi limitate
de a sprijini financiar procesul de restructurare şi reutilare a întreprinderilor industriale.
În industrie există un deficit crescând de personal ingineresc şi tehnic calificat şi o discordanţă
profundă între formarea profesională a personalului tehnic şi necesităţile industriei.
Principalele constrângeri și bariere asociate cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze-F,
respectiv evaluarea reducerilor de emisii de la gazele-F, în mod special a HFC-urilor, sunt
asociate cu următoarele:
a) în Nomenclatorul Mărfurilor al Republicii Moldova nu există coduri tarifare separate
152

<https://ro.sputnik.md/moldova/20180210/17216677/populatia-moldovei-migratie-depopulare.html>
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pentru HFC-uri și amestecurile cu HFC-uri, de aceea monitorizarea consumului acestor
substanțe este unul extrem de dificil;
b) în RM nu există cote și / sau licențe / autorizații pentru importul / consumul HFC-urilor.
Importul lor în cantități nereglementate este posibilă fără eliberarea unei autorizații;
c) pentru fortificarea capacităților de monitorizare și raportare a gazelor-F este necesară
instituirea unui sistem informațional on-line pentru colectarea datelor de activitate de la
importatori și companiile de servicii, în special a informației privind importul, utilizarea,
scoaterea din uz și reciclarea freonilor și echipamentelor ce conțin asemenea substanțe.
Sectorul agricultură: Agricultura în Republica Moldova este o activitate volatilă și foarte
vulnerabilă la riscuri, fiind susceptibilă în special la factorii climatici (precum secetele,
îngheţurile, inundaţiile, căderile de grindină, eroziunile). Reducerea dependenţei de astfel de
fenomene este o provocare majoră pentru acest sector. Principalele probleme în sectorul
fitotehniei sunt expuse în Raportul de audit al Curţii de Conturi153. Conform acestuia:
• solul, în calitate de resursă naturală, nu este protejat de un cadru juridic de
reglementare a utilizării, conservării, protecției și ameliorării acestuia, pe baza
principiilor și elementelor strategice care ar garanta utilizarea durabilă a terenurilor;
• Programul de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2011-2020 și
activitățile privind ameliorarea fertilității terenurilor agricole nu sunt însoțite de
proceduri/ mecanisme de prioritizare a obiectivelor, de expertizare și evaluare a
obiectelor, de acțiuni și indicatori măsurabili, ceea ce determină riscul neobținerii
efectelor scontate;
• terenurile agricole și ecosistemele aferente sunt supuse riscului de poluare ca rezultat
al activităților insuficiente de monitorizare și supraveghere sistematică a utilizării
fertilizanților în agricultură;
• nerespectarea tehnologiilor de prelucrare a solului și degradarea acestuia sunt
cauzate inclusiv de fragmentarea excesivă a terenurilor agricole;
autoritățile competente în gestionarea fondului funciar agricol nu dispun de procese și
pârghii suficiente pentru diminuarea degradării și impactului negativ al poluării acestuia.
Cât priveşte ramura zootehniei, ramura se confruntă cu constrângeri de resurse interne, precum şi
cu presiuni dure cauzate de importurile de animale şi produse animaliere mai ieftine, importate în
special din ţările UE şi CSI, acest lucru având loc ca urmare a costurilor locale de producţie
relativ ridicate, productivitate scăzută şi rase necompetitive.
Toate acestea, pe lângă funcţionarea instabilă a sistemului de susţinere a ramurii zootehnie, reţin
considerabil creşterea nivelului de producere şi creează condiţii dificile pentru a concura cu
produsele subvenţionate de carne/ lactate mai ieftine de provenienţă externă.
Sectorul forestier:Printre principalele bariere și constrângeri aferente sectorului forestier din
Republica Moldova, care influențează capacitățile acestuia de sechestrare a emisiilor de GES se
numără:
-

degradarea continuă a ecosistemelor forestiere, bonităţii staţiunilor forestiere;
aplicarea unor volume insuficiente de lucrări de regenerare şi reconstrucţie ecologică;
lipsa coridoarelor de interconexiune între trupurile de păduri dispersate;
eficacitatea redusă a metodelor şi tehnicilor utilizate în prezent la îngrijirea şi conducerea
arboretelor, regenerarea, conservarea şi reconstrucţia pădurilor;

Hotărîrea Curții de Conturi Nr. 38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole.
Publicată:
29.08.2014
în
Monitorul
Oficial
Nr.
256-260,
art.
Nr:
37.
<http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354507>
153
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degradarea continuă, fragmentarea, distrugerea, gestionarea spontană, fără planificarea
impusă de regimul silvic, a pădurilor deţinute de primării;
- diminuarea esențială a ritmurilor de extindere a suprafețelor împădurite din contul
terenurilor degradate preluate din agricultură;
- RM nu deține un Inventar Forestier Național, iar procesul de colectare a datelor nu
corespunde întocmai exigențelor internaționale;
- Degradarea managementului pajiştilor. Astăzi nu există o imagine clară asupra stării de
degradare a pajiștilor la nivel național, regional sau local.
Sectorul deşeuri: Domeniul gestionării deşeurilor în Republica Moldova este deocamdată
subdezvoltat ca infrastructură de colectare și eliminare a deșeurilor. Totodată, în ultimii ani
cadrul legal a fost substanțial îmbunătățit prin aprobarea Legii privind deșeurile nr. 209 din
29.07.2016 şi a cadrului normativ subsecvent. Actualmente este în proces înființarea Agenției de
Mediu, care va servi cadrul instituțional pentru implementarea legii, cît și reglementarea
activităților de gestionare a deșeurilor.
La capitolul apelor uzate, realizarea obiectivelor privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a
localităţilor, stabilite în documentele strategice, se tergiversează.
-

Necesităţi de finanţare pentru atenuare
În vederea asigurării obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în contextul
dezvoltării cu emisii reduse se cer a fi disponibile două categorii de finanţare. Prima ţine de
necesitatea atingerii nivelului adecvat de capacitate în domeniul atenuării emisiilor de gaze cu
efect de seră. A doua corespunde volumului de investiţii necesar realizării măsurilor şi
tehnologiilor care contribuie la reducerile de GES propuse.
Necesităţile financiare în cauză sunt reflectate în Anexa 9, în care investiţiile necesare realizării
de NAMA corespund celora orientate spre atingerea obiectivului condiţionat al ţării.
În domeniul atenuării necesităţile tehnice şi de dezvoltare a capacităţilor RM la momentul actual
sunt evaluate la 679 mii dolari SUA, celor aferente transferului tehnologic, - respectiv 375 mii
dolari SUA, iar pentru implementarea NAMA orientate spre atingerea contribuţiei naţionale
determinate condiţionate – 4.9 miliarde dolari SUA, în corespundere cu SDER.
În ce priveşte investiţiile necesare realizării măsurilor şi tehnologiilor care duc la reducerea
emisiilor de GES şi care, totodată, vor asigura durabilitatea dezvoltării economiei naţionale cu
forţele proprii (dar şi, separat, cu contribuţia donatorilor), acestea sunt reflectate în CN4.
De remarcat, că asistenţa tehnică acordată RM, inclusiv în domeniul schimbărilor climatice joacă
un rol important pentru transferul de bune practici şi tehnologii în domeniu. Promovarea
asistenţei tehnice în RM este reglementată prin HG nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la
reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate
Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare 154. Documentul stabileşte
principiile şi procedurile care definesc:
a) cadrul instituţional de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de
comunitatea donatorilor;
b) procesul de programare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor şi
programelor de asistenţă externă.

Monitorul Oficial al RM, Nr. 224-233 din 21.08.2015, Hotărârea Guvernului Nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului
instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare.
154
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Guvernul asigură prin această Hotărâre o coordonare şi sinergie mai bună în procesul de
programare, implementare, monitorizare şi evaluare a asistenţei externe prin stabilirea unui larg
proces consultativ şi dialog între Guvern, sectorul privat şi societatea civilă. Cabinetul de
miniștri al RM a aprobat în luna aprilie 2018 o hotărâre prin care se modifică cadrul instituțional
și mecanismul de coordonare și management al asistenței externe, în contextul atribuirii
competențelor de coordonare a asistenței externe Ministerului Finanțelor155. Drept urmare, vor fi
excluse din procesul de coordonare a asistenței externe Comitetul interministerial de planificare
strategică și Consiliile sectoriale. Ministerul Finanțelor, în calitate de autoritate națională de
coordonare a asistenței externe, va elabora, în termen de șase luni, Ghidul operațional privind
Coordonarea și Managementul asistenței externe. Cancelaria de Stat este desemnată în calitate de
autoritate responsabilă de coordonarea şi managementul asistenţei tehnice externe, iar Ministerul
finanţelor – asistenţei financiare externe.
În ce priveşte asistenţa tehnică necesară, aceasta este stabilită de fiecare sector. Ea fiind
complexa după natura sa, de regulă, - fără indicaţii precise la reducerea de GES, asistenţa în
cauză este greu de a fi identificată din Platforma pentru gestionarea asistenţei externe156, unde
găsim înregistrată toată asistenţa externă, inclusiv cea tehnică, negociată şi obţinută de RM.
Activitățile aferente transferului de tehnologii în vederea atenuării schimbărilor climatice sunt
descrise pe larg în capitolul 7.2 al BUR2 al RM157.

2. AGENDA ŢĂRII ŞI ANGAJAMENTUL CU FVC (Country Agenda and
GCF Engagement)
2.1

Aranjamente instituţionale

Desemnarea AND-ului reprezintă primul pas în angajarea țării cu FVC. Pentru Republica
Moldova Autoritatea Națională Desemnată este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului. Obiectivul principal de activitate al AND-ului este angajarea sa în atragerea
mijloacelor financiare ale FVC-ului, în vederea finanțărilor programelor / proiectelor de țară în
domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu prioritățile stipulate în strategiile și
programele elaborate de Guvernul Republicii Moldova. În activitatea sa AND-ul se va sprijini
integral pe Comisia naţională pentru schimbări climatice (CNSC), - element cheie în mecanismul
de coordonare a activităţilor în domeniul schimbărilor climatice. CNSC reprezintă un organism
interministerial, constituit din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, mediului
academic, organizaţiilor non-guvernamentale şi sectorului privat, care va promova măsurile şi
acţiunile necesare aplicării unitare pe teritoriul Republicii Moldova a obiectivelor şi prevederilor
Strategiilor de adaptare şi atenuare la schimbarea climei şi Convenţiei-cadru a ONU asupra
schimbărilor climatice. Comisia naţională va asigura cadrul instituţional de coordonare în
domeniul monitorizării, raportării şi verificării (MRV) reducerii emisiilor de gaze cu efect de
seră, precum şi facilitării integrării aspectelor privind schimbarea climei in documentele de
planificare naţională şi sectoriale. CNSC cuprinde actori ai planificării orizontale, intersectoriale
și integrării verticale, reprezentând niveluri inferioare celor sectoriale/ naționale, asigurând astfel
un cadru cu niveluri multiple, cu interacțiuni între guvern și reprezentanții societății civile.
Totodată, Comisia va coordona acţiunile iniţiate anterior, dar nefinalizate, in contextul
protocolului de la Kyoto. La fel, Comisia are drept obiectiv coordonarea procesului de elaborare,
evaluare şi aprobare a proiectelor NAMA, inclusiv celora incluse în Programul de Ţară.
Comisia va fi prezidată, de către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, iar
secretariatul acesteia va fi asigurat de către Oficiul Schimbarea Climei. In cadrul realizării
155

<https://sputnik.md/politics/20180415/18572318/guvernul-a-decis-coordona-asistenta-externa.html>
<http://amp.gov.md/portal/activities?search=&da=&ba=&psec=&loc=>
157
Raportul Bienal Doi al Republicii Moldova către CONUSC. < www.clima.md>
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mecanismului de coordonare a acţiunilor adecvate de atenuare la nivel naţional, activitatea
Comisiei va fi susţinută de Comitetele tehnice, responsabile de evaluarea proiectelor NAMA în
toate fazele ciclului de proiect. La nivel sectorial, CNSC va fi sprijinită de administrația
sectorială responsabilă de dezvoltarea unui mediu de abilitare ajustat specific sectorului pentru
adaptarea la schimbările climatice și raportarea asupra acțiunilor de adaptare. CNSC formează
grupuri de lucru și desemnează puncte focale. Atunci când vor apărea nevoi de expertiză
tematică avansată, vor fi formate comisii tehnice ad-hoc pentru anumite domenii tematice prin
angajarea experților din domeniu.
Punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern asigură un mecanism de coordonare pe deplin
funcțional cu roluri și responsabilități clar stabilite ca parte a procesului național de planificare a
adaptării. CNSC are următoarele atribuții: (i) coordonarea acțiunilor de implementare a adaptării
la schimbările climatice; (ii) coordonarea planurilor sectoriale privind adaptarea; (iii)
monitorizarea eforturilor sectoriale de integrare a adaptării în planificare; (iv) integrarea
dimensiunii de gen în politicile privind schimbările climatice; (v) dezvoltarea/ revederea/
actualizarea și punerea în aplicare a PNA regulate; (vi) elaborarea și implementarea unui cadru
de monitorizare și evaluare pentru adaptare; (vii) crearea de parteneriate pentru adaptare la nivel
național și internațional; (viii) mobilizarea resurselor și/ sau monitorizarea alocărilor de resurse
(naționale și internaționale) pentru adaptare; (ix) raportarea către Guvernul Republicii Moldova
cu privire la progresele de adaptare.
Funcțiile Comisiei Naționale în raport cu Mecanismul de coordonare sunt următoarele:
• Examinează și evaluează Nota de Concept a Proiectului;
• Recomandă AND-ului eliberarea scrisorii de susținere a Notelor de Concept;
• Examinează proiectele propuse a fi aplicate pentru finanțare la FVC;
• Evaluează corespunderea propunerilor de proiecte cu prioritățile naționale și Programul de
țară în raport cu FVC-ul;
• Recomandă AND-ului eliberarea scrisorii ”No objection”.
Rolul și poziționarea CND în promovarea proiectelor aferente schimbărilor climatice sunt
prezentate în Fig. 2-1, iar în Tab. 2-1 găsim relațiile cu entitățile acreditate existente și partenerii
relevanți.
Tabelul 2-1: Relaţiile dintre entităţile acreditate de FVC şi partenerii relevanţi
Entitatea/Numele
partenerului

Domeniul
focalizare

de

Programul
de
oraşe verzi (OV)

Energy generation
and access;
Buildings, cities,
industries
and
appliances;
Transport;
Health, food and
water security
Infrastructure and
built environment

Angajamentul în ţară

Programul OV are mai multe obiective pentru
ţară:
1. Facilitarea și stimularea finanțării suverane
și sub-suverane pentru schimbările climatice,
atenuarea și reziliența în sectoarele prioritare,
inclusiv:
a. Eficiența energetică a clădirilor publice;
b. Energia regenerabilă urbană;
c. Apa și apele uzate;
d. Transport public urban;
e. Drumuri și iluminat urban;
f. Managementul deseurilor solide;
g. Modernizarea termoficării.
2. Dezvoltarea capacităţii administratorilor
orașului și a părților interesate cheie prin
tehnicile vizate, asistență, care vizează

Eforturi
de
consolidare
a
angajamentului
cu
FVC
BERD este acreditată
de FVC fără contribuţia
RM
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GCF-EBRD
Sustainable
Energy Financing
Facilities

UNDP

United Nations
Environment
Programme
(UNEP)
Banca Mondială
Oficiul
Schimbarea
Climei

Energy generation
and access
Buildings, cities,
industries
and
appliances
Health, food and
water security
Infrastructure and
built environment

Clădiri,
orașe,
industrii și aparate
(De
exemplu,
clădiri
noi
și
renovate din punct
de
vedere
energetic,
echipamente
eficiente din punct
de vedere energetic
pentru întreprinderi
și managementul
lanțului
de
aprovizionare etc.)

Pregătirea cadrului
pentru angajarea cu
FVC

dezvoltarea abilităților în:
a. Planificare strategică sistematică şi
cuprinzătoare pentru oraşe verzi;
b. Stabilirea și gestionarea protecției mediului
/ sociale;
c. Realizarea rezultatelor care promovează
egalitatea de gen.
3. Oferirea de suport politic pentru:
a. Pregătirea și implementarea documentelor
de strategie verde;
b. Elaborarea modificărilor legislative sau de
reglementare necesare.
În R. Moldova se urmăreşte atingerea
următoarelor obiective: Demonstrarea și
extinderea finanțării durabile din punct de
vedere comercial a energiei și a rezilienței
climatice; Reducerea percepțiilor asupra
riscurilor pentru proiectele de energie
durabilă și rezistență la schimbările climatice;
Transferul de abilități pentru proiecte privind
energia durabilă și rezistența la schimbările
climatice;
Creșterea
gradului
de
conștientizare a publicului cu privire la
beneficiile, viabilitatea financiară și impactul
pozitiv asupra mijloacelor de existență ale
comunităților afectate, rezultate din proiectele
de energie durabilă și de rezistență la
schimbările climatice.
Obiectivul proiectului în R. Moldova este de
a majora investițiile în modernizarea
eficienței energetice a clădirilor publice și
rezidențiale prin susținerea proiectării și
implementării Programului național de
renovare a clădirilor, care cuprinde un pachet
integrat de măsuri politice, de reglementare și
informare, precum și proiectarea specifică a
investițiilor astfel încât să se depăşească în
mod eficient barierele predominante și să se
promoveze piața EE.

Suport pentru Republica Moldova în
stabilirea şi fortificarea AND (Autoritate
Naţională Desemnată), elaborarea cadrului
strategic şi dezvoltarea programului naţional
de angajare cu Fondul Verde pentru Climă
(FVC)

-

BERD
este
acreditată
de
FVC
fără
contribuţia RM

-

-

-

-

UNDP este
acreditată de
GCF fără
contribuţia RM
PNUD are o
strategie
corporatistă
privind
angajamentul cu
GCF

OSC
este
acreditată
de
FVC
pentru
proiecte mici
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Figura 2-1: Rolul și poziționarea CND în promovarea proiectelor aferente schimbărilor
climatice.
2.2

Rolul şi contribuţia părţilor interesate cheie

In procesul elaborării Programului de Țară de angajare cu FVC, s-au efectuat consultări cu
părțile interesate în vederea prioritizării domeniilor investiționale a țării în agngajarea cu FVC.
Consultările s-au făcut iterativ și au implicat: instituţii guvernamentale, autorităţi locale,
societăţi civile, sectorul privat, entităţi acreditate, etc., toţi activând în ţară şi care cunosc şi
înţeleg priorităţile la temă. Părţile interesate în cauză au participat activ la identificarea
priorităţilor investiționale privind schimbările climatice în angajarea cu FVC, precum și la
identificarea de noi idei inovatoare cu privire la modul în care poate fi utilizată finanțarea, la
clarificarea eventualelor modalități de punere în aplicare a acţiunilor, contribuind totodată la
consolidarea transparenței și legitimității programului care rezultă. În Anexa 7 este prezentată
lista detaliată a părților interesate (PI), iar Anexa 8 descrie rolul și contribuția acestora în
dezvoltarea programului de țară și în pregătirea notelor conceptuale ale propunerilor de
programe/ proiecte.
Descrierea evenimentelor produse în sens pregătirii PŢ, precum şi rezultatele dezbaterilor avute
loc sunt reflectate în Tabela 2-2. În Anexa 10 este prezentată lista participanţilor la evenimentele
de pregătire a angajării cu FVC.
Cea mai importantă contribuţie la elaborarea şi promovarea Programului de ţară aparţine
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), inclusiv Oficiului
Schimbarea Climei din componenţa acestuia.
Tabela 2-2. Prezentarea generală a procesului de consultări cu părţile interesate-se va adauga
Grupul părților
interesate
Atelierul
de
lucru:
consultări
interministeriale privind
obiectivele
Fondului
Verde pentru Climă și
identificarea priorităților
de finanțare

Data consultărilor

Genul sau obiectivul consultării

Rezultatele

04.05.18

Aducerea la cunoştinţa părţilor
interesate despre: Scopul și obiective
Proiectului; Oportunitățile oferite de
către FVC și modul de cooperare cu
el; Programul de țară de angajare cu
FVC
și
prioritățile
naționale
investiționale ale RM în domeniul
atenuării a schimbărilor climatice;
Aranjamentul
instituțional
și
coordonarea
intersectorială
în

Conştientizarea părţilor
interesate
despre
oportunităţile FVC şi
cadrul de angajare cu
acesta.
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Atelierul
de
lucru:
Consultarea
Autorităților
Publice
Locale
referitor
la
prioritățile naționale de
investiții în domeniul
schimbărilor climatice,
în cadrul angajamentului
Republicii Moldova cu
Fondul Verde pentru
Climă.

04.05.18

Atelierul
de
lucru:
consultări
interministeriale privind
Mecanismul
de
Coordonare și Procedura
de Non-Obiecții.

20.07.18

Training by Skype: GCF
Accreditation
Şedinţa OSC

procesul de angajare a RM cu FVC;
Stabilirea procedurii de necontestare
pentru proiectele FVC, rolul și
funcțiile
AND;
Importanța
comunicării în angajarea AND cu
FVC, precum și în cooperarea cu
agențiile
acreditate
și
părțile
interesate; Politica egalității de gen în
implementarea Proiectelor GCF.
Informarea participanţilor despre:
Angajarea cu FVC și oportunitățile de
finanțare oferite RM; Programul de
țară de angajare cu FVC și procedura
de promovare a propunerilor de
proiecte; Prioritățile naționale de
investiții în domeniul adaptării și
atenuării în sectorul ”Agricultură”;
Prezentarea Notei conceptului de
Proiect și cerințele de completare a
acesteia; Cerințele și principiile de
incorporare a egalității de gen în
propunerile de Proiect către FVC;
Modul de organizare și comunicare în
procesul de elaborare a propunerilor
de Proiect.
Participanţii s-au documentat asupra:
Aranjamentul
instituțional
și
coordonarea
intersectorială
în
procesul de angajare a RM cu FVC;
Rolul și funcțiile AND, stabilirea
procedurii de non-obiecții pentru
proiectele FVC.
De adaugat

02/07/2017

Dezbaterea conţinutului PŢ

ai

30/03/2018

Consultare interministerială pentru a
discuta despre obiectivele FVC, a
identifica prioritățile de țară în
obținerea surselor financiare și de a
stabili care sunt responsabilitățile și
principalele acțiuni ale părților
interesate.

Reprezentanți/ delegați
ai autorităților publice
centrale,
sectorului
privat, societății civile,
ONG-urilor, asociațiilor
de femei, instituțiilor
financiar-bancare

04/05/2018

Oportunitățile oferite de FVC și
modul de cooperare cu el, Programul
de Țară; aranjamentul instituțional și
coordonarea
intersectorială
în
procesul de angajare a RM cu FVC;
rolul și funcțiile AND; stabilirea
procedurii de necontestare pentru
proiectele FVC; politica egalității de
gen în implementarea proiectelor
FVC.

Reprezentanți
Ministerelor

Identificate priorităţile
naţionale de adaptare şi
atenuare
aferente
sectorului Agricultura;
Şcolarizarea
participanţilor
la
capitolul
modul
şi
conţinutul
pregătirii
Notei
de
concept;
Informarea
părţilor
interesate
despre
exigenţile aplicate de
FVC privind egalitatea
de gen şi modul de
comunicare în procesul
de
elaborare
a
propunerilor de proiect
către FVC
Obţinerea
de
noi
cunoştinţe
privind
coordonarea în procesul
de
promovare
proiectelor de angajare
cu FVC

Îndrumarul
pentru
pregătirea PŢ
Identificarea/
prezenterea priorităților
de finanțare privind
adaptarea la și atenuarea
schimbărillor climatice
în
conformitate
cu
politicile,
strategiile,
planurile naționale și în
conformitate cu rigorile
FVC.
Identificarea/
prezenterea priorităților
de finanțare privind
adaptarea la și atenuarea
schimbărillor climatice
în
conformitate
cu
politicile,
strategiile,
planurile naționale și în
conformitate cu rigorile
FVC.
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Reprezentanți/ delegați
ai autorităților publice
locale

28/06/2018

Angajarea cu FVC și oportunitățile de
finanțare oferite de FVC; Programul
de Țară și procedura de promovare a
propunerilor de proiecte; consultarea
și aprobarea priorităților naționale de
investiții în domeniul atenuării și
adaptării sectoarelor Agricultură;
Resurse de apă și Forestier în cadrul
parteneriatului RM cu FVC.

Reprezentanți
Ministerelor

20/07/2018

Consultări interministeriale privind
mecanismul de coordonare și
procedura de non-obiecții în procesul
de angajare a Republicii Moldova cu
Fondul Verde pentru Climă

2.3

ai

Identificarea/
prezenterea priorităților
de finanțare privind
adaptarea la și atenuarea
schimbărillor climatice
în
conformitate
cu
politicile,
strategiile,
planurile naționale și în
conformitate cu rigorile
FVC.
Prezentarea
viziunii
MADRM, în calitate de
AND, referitoare la
aranjamentul
instituțional
și
coordonarea
intersectorială
în
procesul de accesare a
mijloacelor financiare
de la FVC, precum și
concretizarea aspectelor
operaționale
privind
activitatea AND.

Identificarea priorităţilor ţării pentru FVC

2.3.1. Adaptarea
În Republica Moldova, procesul de determinare a priorităților (prioritizare prin consultări) legate
de schimbările climatice a fost efectuat anterior în diferite scopuri: ierarhizarea priorităților între
sectoare pentru a identifica sectoarele-cheie pentru considerente de adaptare la schimbările
climatice; pentru elaborarea unor documente de politici sectoriale și integrarea adaptării la
schimbările climatice în politicile de dezvoltare; determinarea priorităților între opțiunile de
adaptare pentru formularea ulterioară a lor ca măsuri de adaptare ce urmează a fi implementate în
conformitate cu Planul de acțiuni al CNCSA; prioritizarea tehnologiilor de adaptare în timpul
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elaborării planurilor de acțiuni tehnologice (PAT), prioritizarea măsurilor de adaptare la nivel
local etc. Pe baza diferitor criterii monetare, sociale și de mediu, evaluările au indicat prioritățile
pentru un anumit interval de timp, în funcție de resursele disponibile. De fiecare dată au fost
examinate opțiuni alternative pentru atingerea obiectivelor specifice de adaptare. Angajamentele
părților interesate (instituții guvernamentale, ONG-uri și sectorul privat, consultanți naționali
etc.) în procesul de prioritizare au fost esențiale și au inclus consultări sectoriale largi, în special
prin intermediul atelierelor de lucru pentru a discuta argumentarea, beneficiile și procedurile de
integrare a adaptării într-o anumită strategie națională, sectorială sau locală, document sau proces
de planificare. Pentru a ajunge la o decizie pertinentă, părțile interesate participante la aceste
exerciții au examinat diverse scenarii și incertitudini generate de schimbările climatice
combinate cu cele ale dezvoltării economice a țării. Această abordare a fost aplicată pe larg, de
exemplu, în evaluarea necesităților tehnologice ale Republicii Moldova (ENT/TNA) și în
elaborarea planurilor de acțiuni tehnologice (PAT/TAP) pentru diferite sectoare.
În procesul de identificare a priorităților naționale de investiții, pe componentul de adaptare,
pentru angajarea Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă, au fost consultate și
aplicate o serie de ghiduri și manuale privind metoda de analiză cu multipli criterii (instrumentul
DTU/UNEP pentru AMC, Ghidul PNUD privind ENT, Manualul de analiză cu criterii multiple,
Ghidul AMC pentru tehnologii de adaptare, etc.). Conform acestei metode, tematicile/ domeniile
de investiții au reprezentat posibilele opțiuni de adaptare, care vor servi ca bază pentru
elaborarea notelor conceptuale de proiecte și programe pentru a fi promovate spre finanțare către
FVC.
Primul pas al prioritizării a fost identificarea listei tematicilor (opțiunilor) de adaptare pentru
fiecare sector (agricultură, resurse de apă, sănătate umană, silvicultură, energie și transporturi).
Tematicile/ opțiunile au fost selectate și identificate pe baza revizuirii actuale a politicilor și
documentelor strategice naționale și sectoriale de dezvoltare și adaptare în raport cu riscurile
climatice, vulnerabilitățile, necesitățile și oportunitățile de adaptare a sectoarelor, studiilor și
rapoartelor partenerilor de dezvoltare, precum și a consultărilor cu experții naționali și cu părțile
interesate într-o abordare sectorială, pentru a obține cel mai bun inventar pentru sectoarele-cheie
ale economiei țării.
A fost construită o bază de date pentru a rezuma opțiunile de adaptare identificate, a determina
interconexiunile, inclusiv suprapunerea, sinergia și concurența dintre acestea.
Cel de-al doilea pas a fost definirea criteriilor de prioritizare a tematicilor de investiție
(opțiunilor). În cadrul acestui proces s-a ținut cont de faptul că tematicile evaluate/ prioritizate în
raport cu aceste criterii vor sta la baza notelor de concept de proiecte/ programe înaintate către
FVC și să corespundă rigorilor Fondului, adică: (i) să fie aliniate la politicile și strategiile
naționale și să contribuie la adaptarea transformativă și dezvoltarea durabilă rezilientă la
schimbările climatice; (ii) să se încadreze în cele 4 domenii de impact/ rezultat ale FVC legate de
adaptare ((1) sănătate, securitatea apei și alimentelor; (2) existența populației și comunităților;
(3) infrastructura și mediul construit; (4) ecosisteme și servicii de ecosisteme) sau să fie
transversale (să se încadreze și în domeniile de rezultat pentru atenuare); (iii) să satisfacă cele 6
criteriile de investiție ale FVC ((1) potențialul impactului; (2) potențialul schimbării de
paradigmă; (3) potențialul de dezvoltare durabilă; (4) necesitățile beneficiarului; (5) posesiunea
de țară; (6) eficiența și eficacitatea).
Astfel, au fost definite 7 criterii, care corespund intereselor naționale și sunt ajustate la
exigențele FVC: (i) alinierea la strategiile și planurile de adaptare a țării la schimbările
climatice, precum și la legislația țării; (ii) contribuția la reducerea vulnerabilității la nivel
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național și la sporirea rezilienței climatice a dezvoltării durabile; (iii) numărul total de
beneficiari direcți și indirecți; (iv) contribuția la adaptarea transformațională; (v) contribuția la
îmbunătățirea performanței economice și nivelul înalt de co-beneficii (de mediu, sociale, de
gen); (vi) nevoile de finanțare ale grupurilor vulnerabile, populației țintă, sectoarelor,
regiunilor de dezvoltare, țării; (vii) fezabilitatea financiară și economică, atribuindu-le punctaje
la intervalul unei scale calitative, de la 1 la 10.
Punctajul acestor criterii pentru fiecare dintre opțiuni/ tematici s-a bazat pe aprecierea experților
din domeniu și a fost discutat în cadrul atelierelor de lucru cu părțile interesate (reprezentanți ai
instituțiilor guvernamentale, ONG-uri și sectorul privat, consultanți naționali) pentru a valida
scorurile.
Următorul pas, determinarea ponderii individuale a fiecărui criteriu (cuantificarea relativă a
fiecărui criteriu în procesul decizional), la fel, s-a efectuat cu angajarea părților interesate
relevante, urmărindu-se scopul de a obține o ponderare cât mai explicită a criteriilor.
Informația acumulată în rezultatul acestor exerciții cu părțile interesate, consultanții naționali și
experții au servit ca date de intrare pentru programele pentru calculator de determinare a
scorurilor ponderate globale de analiză multicriterială. În Tabelul 2-3 sunt prezentate tematicile
investiționale sectoriale care au prezentat cel mai mare scor ponderat (cea mai înaltă prioritate).
Tabelul 2-3: Tematicile investiționale prioritare pe componentul de adaptare ale Republicii
Moldova în angajarea cu Fondul Verde pentru Climă
Prioritățile investiționale ale Republicii Moldova (componentul de
adaptare)

Sectoarele
prioritare

Agricultură

Consolidarea rezilienței climatice a sectorului agricol prin:
-

Resursele de
apă

Silvicultură

Sănătate

198

Evaluarea resurselor, sporirea aprovizionării și gestionarea eficientă a
cererii de apă
Gestionarea evenimentelor extreme (inundații, secetă)
Tratarea eficientă a apei și reutilizarea acesteia

Promovarea managementului durabil al resurselor naturale prin:
-

750

Gestionarea durabilă a solului (agricultură conservativă, de precizie,
ecologică etc.)
Promovarea sistemelor eficiente de irigare
Promovarea diversității și rezilienței culturilor agricole
Securitatea alimentară sporităÎmbunătățirea rezilienței comunităților din
Moldova la efectele adverse ale schimbărilor climatice
Promovarea sistemelor integrate alimentație-apă-energie în cadrul unei
agriculturi inteligente și reziliente la schimbările climatice

Promovarea unui management climatic rezilient al apei prin:
-

Estimarea
resurselor
până în 2025
(milioane
dolari SUA)

170

Împădurire/ reîmpădurire, promovând abordarea de ecosistem
Gestionarea durabilă a pădurilor și a serviciilor de ecosistem
Restaurarea ecologică a pășunilor degradate

Creșterea rezilienței climatice a sistemului de sănătate pentru a identifica, a
monitoriza, a se pregăti și a răspunde schimbărilor de sănătate și a bolilor
legate de climă prin:

112
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-

Transporturi

Promovarea transportului ecologic și eficient în țară prin:
-

Energie

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru grupurile vulnerabile ale
populației
Infrastructura spitalelor pentru operaționalizarea la standardele ”verzi”
Prevenirea, avertizarea timpurie, gestionarea și depășirea impactului
evenimentelor meteorologice extreme (valuri de căldură și de frig,
inundații)

Infrastructura urbană rezilientă întru reducerea expunerii la riscurile
climatice
Mărirea rezistenții climatice a infrastructurii de transport (drumuri,
poduri, viaducte, căi ferate, piste)
Adoptarea de coduri și standarde de reziliență climatică
Accesul populației rurale la sistemul rutier rezilient la schimbările
climatice

Asigurarea securității energetice a țării prin:
-

115

52

Promovarea nexusului apă-energie-terenuri cu orientare la sursele
regenerabile de energie
Protecția climatică a infrastructurii sistemului energetic
Asigurarea funcționării infrastructurii energetice în oricare condiții
climatice

Această listă a tematicilor pentru investiții va fi modificată/ completată anual sau după
necesitate, cu participarea părților interesate și prin aplicarea metodologiilor de prioritizare.
2.3.2. Atenuarea
Aşa cum s-a menţionat în capitolul 1, în vederea atingerii angajamentelor ţării formulate în
NDC, Strategia de dezvoltare cu emisii reduse prevede implementarea a 44 de NAMA pentru
realizarea obiectivului necondiţionat al NDC şi 22 de NAMA a celui condiţionat. . Nu toate din
măsurile în cauză, însă, se încadrează în ariile rezultatelor prioritare ale FVC. Ba mai mult, din
şirul celora care corespund domeniilor prioritare ale FVC sunt eligibile pentru finanţarea FVC
doar celea care sunt catalogate ca158:
-

aparţinute măsurilor angajate pentru atingerea obiectivului condiţionat al CND, adică
reducerea cu 78% a nivelului emisiilor nete de GES către 2030 faţă de anul 1990.
măsuri, care se conformează cu criteriile de finanţare ai FVC (potenţialul impactului,
potenţialul schimbării de paradigmă, potenţialul de dezvoltare sustenabilă, necesităţile
beneficiarului, posesia de ţară, precum şi eficienţa şi eficacitatea) şi care includ, de
asemenea, dimensiunea egalității de gen.

Pornind de la exigenţele menţionate, în Anexa 11 şi Anexa 12 sunt prezentate măsurile
respective, selectate în corespundere cu condiţiile FVC. Pentru fiecare dintre acestea sunt aduse
argumente corespunzătoare care justifică includerea lor în şirul priorităţilor de atenuare naţionale
în contextul ariei rezultatelor prioritare FVC. Din şirul total de 12 NAMA înregistrate în
Registrul NAMA al CONUSC au fost selectate 10 din ele, celelalte fiind atribuite sectorului
Agricultura, care nu intră în aria rezultatelor prioritare ale FVC la capitolul atenuare. Toate
aceste NAMA au fost identificate drept urmare a unui proces riguros de selectare pe parcursul
îndeplinirii a trei proiecte, finanţate de donatorii din domeniu: a) „Evaluarea Necesităţilor
158

Further Development of the Initial Investment Framework: Sub-Criteria and Methodology. GCF/B.09/07 23 February 2015.
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Tehnologice” finanţat de GEF şi UNEP; b) „Republica Moldova. Programul de Fortificare a
Capacităţilor privind Emisiile Reduse”, finanţa de PNUD; precum şi c) „Elaborarea Comunicării
Naţionale Patru şi a Raportului Bienal Unu (BUR1)”, finanţat de GEF. În acest sens au fost
angajaţi 12 experţi naţionali şi 2 internaţionali pentru a identifica 12 NAMA prioritare din cele
136 formulate de experţi. Acestea au fost alese în urma aplicării instrumentelor aferente Analizei
Deciziilor Multicriteriale (ADM), precum şi prin implicarea activă a părţilor interesate, inclusiv
pentru stabilirea punctajului pentru fiecare dintre criteriile participante în ADM. După selectarea
celor 12 NAMA, acestea au trecut procedura de înregistrare a lor în Registrul NAMA al
CONUSC şi au fost înregistrate cu titlul de solicitare a sprijinului de la donatori pentru
implementarea lor în Republica Moldova. În Tabelul 2-2 sun prezentate indicatorii de
performanţă a celor 10 NAMA, iar în Tab. 2-3 – indicatorii de performanţă pentru alte activităţi
din SDER orientate spre atingerea obiectivului condiţionat al CND şi care se încadrează în aria
rezultatelor FVC. După cum se observă din Tab. 2-2, implementarea NAMA-elor în cauză pot
acoperi 58% din angajamentul de reducere a emisiilor condiţionat, specificat în CND, iar în baza
activităţilor neînregistrate ca NAMA (conform Tab. 2-3) – 23%. Adică, realizarea măsurile
specificate în Tab. 2-2 şi 2-3 pot acoperi 81% din angajamentul condiţionat CND al RM. Este de
menţionat că NAMA cu numerele 2, 5, 6, 8 şi 10 sunt dezvoltate într-un format detaliat, conform
şablonului UNDP, în care sunt dezvăluite toate aspectele care clarifică oportunitatea
implementării acţiunii, inclusiv: cash-flow-ul, metodologia aplicată pentru determinarea
reducerilor de GES, portofoliul de investiţii, cadrul instituţional de implementare, riscurile,
potenţialul de extindere a proiectului, etc. Celelalte NAMA sunt dezvoltate în formatul aplicaţiei
NAMA pentru Registrul NAMA al CONUSC. Totodată, informaţia reflectată este susţinută de
argumentări relevante, expuse într-o manieră mai concisă.
Tabelul 2-2. Indicatorii de performanţă ai NAMA identificate pentru atingerea obiectivului
condiţional al RM
nr.

NAMA

Reducerea
de emisii,
ktCO2/an
către 2030

Investiţia
necesară,
mil $SUA

Investiţia
specifică,
$/tCO2e
acumulat

1

Promovarea surselor eoliene în RM

609

640

53

2

Promovarea CET-urilor de capacitate mică în RM

41

23.4

23

3

Promovarea pompelor de căldură în RM

148

180.1

108

4

116

606.3

758

250

89.2

15

6

Utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde menajere
în RM
Utilizarea salciei energetice pentru producerea energiei termice
în RM
Promovarea obţinerii energiei din deşeuri în RM

109

15.0

4

7

Autobuse şi microbuze hibride şi electrice în municipiul Chişinău

17.2

344.3

2006

8

Promovarea iluminatului eficient energetic în RM

327

236.3

52

9

Substituirea clincherului la producerea cimentului

301

100.2

92

10

Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor
de protecție în RM

284

144

10

TOTAL

2203

2379

5

Gradul de acoperire a CND condiţionat

58%
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Tabelul 2-3. Indicatorii de performanţă ai acţiunilor SDER, în afara de NAMA înregistrate,
identificate pentru atingerea obiectivului condiţional al RM
Reducerea
de emisii,
ktCO2/an
către 2030

Investiţia
necesară,
mil $SUA

Investiţia
specifică,
$/tCO2e
acumulat

32

446

349

241

559

116

54

37

28

4

Promovarea şi construcţia centralelor fotovoltaice conectate la reţea
Utilizarea grupurilor electrogene pe biogaz pentru producerea
energiei electrice şi termice
Construcţia de drumuri bune şi foarte bune

197

2796

945

5

Promovarea eficienţei energetice în transportul feroviar

15

0.4

1

6

Sporirea rezistenţei termice a anvelopei clădirilor

98

232

59

7

Valorificarea biomasei în scop energetic
Aplicarea biocombustibilului de generaţia a 2-a pentru producerea
energiei termice
Promovarea eficienţei energetice în sectorul industrial

140

7

3

26

7

13

61

12

13

n
r.

1
2
3

8
9

Acţiune

Reducerea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie a
energiei termice şi la producerea acesteia

TOTAL
Gradul de acoperire a CND condiţionat

838

4473
23%

Măsurile nominalizate mai sus contribuie nu numai la reducerea de GES, ci şi la atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă, aducând prin implementarea lor schimbarea paradigmei de
dezvoltare a ţării. Descrierea performanţelor respective pentru fiecare dintre NAMA este
prezentată în Anexa 4.
Analizând toate acţiunile sus enumerate şi care acoperă 81% din obiectivul condiţionat al CND
şi urmând, totodată, Metodologia de identificare a priorităţilor naţionale încadrate în ariile
rezultatelor FVC, precum şi rezultatele aplicării acestei Metodologii, expuse în Anexa 13, putem
deduce că din strategiile naţionale respective sunt relevante pentru Programul de ţară trei
priorităţi cu accent pe atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră:
1. Promovarea eficienţei energetice
2. Promovarea surselor regenerabile de energie
3. Împădurirea terenurilor
Priorităţile în cauză se încadrează în ariilor rezultatelor FVC şi, deci, pot fi considerate aliniate la
obiectivele Fondului.
2.4. Portofoliul de ţară
Procesul de angajare a R.Moldova cu FVC s-a început încă în a. 2015, când BERD, entitate
acreditată de FVC, a venit cu iniţiativa de lansare a proiectului regional „Programul de oraşe
verzi”, în care a fost inclusă şi R. Moldova în rândul celor 20 ţări antrenate în proiect. În 2016
FVC a aprobat pentru finanţare un alt proiect pentru 10 ţări, inclusiv R. Moldova, lansat tot de
BERD cu titlu „FVC-BERD: Finanţarea energiei sustenabile”. Ulterior, în 2017, o altă entitate
internaţională acreditată, PNUD-ul, a înaintat Nota de Concept „Deblocarea pieței de renovare
prin eficiență energetică a clădirilor în Moldova” (engl: Unlocking the Building Energy
Efficiency Retrofit Market in Moldova). În vederea creării cadrului în care R. Moldova ar putea
să se angajeze într-un proces mai aprofundat cu FVC, în anul 2017 FVC a eliberat finanţarea
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pentru activităţi de pregătire (Readiness Activities) în cadul proiectului „Suport pentru Republica
Moldova în stabilirea şi fortificarea AND (Autoritate Naţională Desemnată), elaborarea cadrului
strategic şi dezvoltarea programului naţional de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)”.
Ulterior, OSC, împreunnă cu PNUD Modlvoa au elaborat propunerea de Proeict XX, care
constituie PNA2. O atare iniţiativă venită din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului al RM a fost dictată de doi factori. Pe de o parte, ţara şi-a luat
angajamentul de reducere a emisiilor de GES în cadrul Acordului de la Paris (NDC), pe de alta, în cadul mai multe proiecte finanţate de donatorii internaţionali în domeniul schimbării
climatice159, au fost identificate acţiunile de atenuare a emisiilor de GES şi adaptare la
schimbările climatice, toate fiind în aşteptarea finanţării respective spre implementarea lor, lipsă
în mare parte la moment. Angajarea cu FVC aduce speranţa atingerii într-o măsură oarecare a
acestui obiectiv.
În baza informaţiei menţionate mai sus, în tabelele ce urmează este prezentat portofoliul de
proiecte, programe şi iniţiative propuse de RM spre finanţare către FVC care se conformează atât
cu priorităţile investiţionale ale FVC, cât şi cu priorităţile naţionale de dezvoltare durabilă a ţării,
identificate în Anexa 13. Tabelul 2-4 reflectă proiectele aprobate sau aflate în curs de aprobare
de către FVC, în Tab. 2-5, - cele mai relevante acţiuni din SDER şi SASC propuse entităţilor
acreditate spre preluarea lor şi dezvoltarea acestora în formă de Notă de Concept sau proiect cu
finanţarea parţială de către FVC, iar în Tab. 2-6 – Cadrul de pregătire pentru angajarea cu FVC.
În Tab. 2-7 gasim acţiunile spre crearea entităţilor acreditate naţionale.
Tabelul 2-4: Fluxul de proiecte/ programe ale ţării (se va actualiza)
Titlul proiectului

Descrierea

Programul
de
oraşe verzi (OV)160

Cercetările indică faptul că orașele
reprezintă deja până la 70% din consumul
de energie și 80% din emisiile de gaze cu
efect de seră, cifre care urmează să crească
în timp. Țările BERD se caracterizează
prin utilizarea ineficientă a energiei și
intensități ridicate privind emisiile de GES
(t CO2eq / PIB), în unele țări, - aproape de
opt ori mai mari față de media globală. În
plus, reciclarea deșeurilor în zonele urbane
ale acestor ţări este neglijabilă în
comparație cu o medie a UE de 39%
(Agenția Europeană de Mediu din 2015) și
un obiectiv UE de 50% din reciclarea
deșeurilor solide municipale (MSW) până
în 2020. Programul OV are mai multe
obiective interdependente:
1. Facilitarea și stimularea finanțării
suverane
și
sub-suverane
pentru
schimbările climatice, atenuarea și
reziliența în sectoarele prioritare:
2. Dezvoltarea capacităţii administratorilor
orașului și a părților interesate cheie prin
tehnicile vizate, asistență, care vizează
dezvoltarea abilităților în:
a. Planificare strategică sistematică şi
cuprinzătoare pentru oraşe verzi;

Nivelul
impactului
strategic
Fondului
2,3

al

Entitatea acreditată

Termenul de
prezentare

BERD

2016

Finanţarea totală:
1200 mil USD

Starea

GCF:
- 444 mil
USD
(grant)
- 120 mil
USD
(loan)

-Nota
de
concept
aprobată;
-Proiectul
este
în
proces de aprobare

Other:
636 mil
USD

a) „Evaluarea Necesităţilor Tehnologice” finanţat de GEF şi UNEP; b) „Republica Moldova. Programul de Fortificare a Capacităţilor privind Emisiile Reduse”,
finanţa de PNUD; c) precum şi „Elaborarea Comunicării Naţionale Patru şi a Raportului Bienal Unu (BUR1)”, finanţat de GEF.
160
<https://www.greenclimate.fund/countries/-/country-profiles/moldova>.
159
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b. Stabilirea și gestionarea protecției
mediului / sociale;
c. Realizarea rezultatelor care promovează
egalitatea de gen.
3. Oferirea de suport politic pentru:
a.
Pregătirea
și
implementarea
documentelor de strategie verde;
b. Elaborarea modificărilor legislative sau
de reglementare necesare.
Acţiunea
Responsabilul
Nota de concept
AE-BERD
Prezentarea Proiectului
AE-BERD
Titlul proiectului
Descrierea
FVC-BERD:
Finanţarea energiei
sustenabile161
Nivelul
impactului
strategic
al
Fondului:
1,2,3

161

Promovarea finanțării pentru sectorul
privat în vederea combaterii schimbărilor
climatice reprezintă o prioritate urgentă
spre atingerea unui nivel de creştere a
temperaturii nu mai mare de 1,5 ° C şi,
totodată, permiterea țărilor vulnerabile să
treacă la o cale de rezilienţă la schimbările
climatice. Programul BERD-GCF a fost
dezvoltat pentru a furniza în regiunea
ţărilor BERD soluții inovatoare, bazate pe
un deceniu de experiență și un portofoliu
existent de 3.5 miliarde USD de finanțare
a schimbărilor climatice, mobilizate
prin instituțiile financiare partenere
("PIF").
Programul va contribui la realizarea unei
schimbări de paradigmă prin crearea de
noi piețe de energie comercială durabilă,
eficiență energetică și finanțare pentru
reziliența climatică. În acest mod se va
contribui la atingerea scopului stipulat în
acordul de la Paris de a "face fluxurile
financiare coerente cu o cale către emisii
scăzute de gaze cu efect de seră", printr-o
combinație inovatoare de sprijin financiar,
consolidare a capacităților și transfer
tehnologic și susținut de un nivel profund
de posesie de ţară.
Programul va oferi o extindere în creştere
de finanţare în următorii trei ani pentru
mai mult de 20 mii de acţiuni în domeniul
energiei regenerabile, eficiență energetică
și proiecte de rezilienţă la schimbările
climatice din sectoarele industrie, comerţ,
rezidențial, transport și agricultură în
Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Asia
de Vest și Centrală și Sud și
Europa de Est. Acesta va aborda mai
multe bariere pe piață de-a lungul
lanțurilor de aprovizionare tehnologică și
va debloca finanţarea pentru sectorul
privat.

Termenul
2016
2016-2017
Entitatea acreditată

Termenul de
prezentare

BERD

2016

Finanţarea totală:
1538.5 mil USD

Starea

GCF:
- 38 mil
USD
(grant)
- 382.5
mil USD
(credit)

Aprobat de FVC

Other:
BERD:
1118 mil
USD

<https://www.greenclimate.fund/countries/-/country-profiles/moldova>.
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Acţiunea
Aprobarea finanţării

Responsabilul
AE - BERD

Titlul proiectului

Descrierea

Deblocarea pieței
de renovare prin
eficiență
energetică
a
clădirilor
în
Moldova
(eng:
Unlocking
the
Building Energy
Efficiency Retrofit
Market
in
Moldova)162
Nivelul
impactului
strategic
al
Fondului
3

Economii semnificative de energie rămân
ne valorificate în clădirile din Moldova,
care consumă 40% din energia primară
utilizată. Creșterea eficienței utilizării
energiei în clădiri este, prin urmare,
esențială spre atingerea obiectivului
ambițios al RM de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 67% până în 2030
față de nivelul anului 1990, așa cum este
prevăzut de NDC a ţării. Mai mult decât
atât, consumul de energie al sectorului
clădiri costă Moldovei 25% din bugetul
său anual de stat, sau circa 550 mln USD /
an. Drept urmare reabilitarea clădirilor ar
putea aduce până la 60% economii de
energie obținute în mod rentabil la
întreaga gamă de clădiri publice și
rezidențiale existente, avându-se o piață
anuală de 330 milioane USD pe parcursul
următoarelor decenii, echivalent cu 5% din
PIB-ul Moldovei.
Obiectivul proiectului propus este de a
majora investițiile în modernizarea prin
eficiență energetică a clădirilor publice și
rezidențiale prin susținerea proiectării și
implementării Programului național de
renovare a clădirilor, care cuprinde un
pachet integrat de măsuri politice, de
reglementare și informare, precum și
proiectarea specifică a investițiilor astfel
încât să se abordeze în mod rentabil
barierele majore și să se promoveze piața
eficienţei energetice
Acţâiunea
Responsabilul
Nota de concept
AE-PNUD
Prezentarea Proiectului
AE-PNUD

Termenul
2017, aprobat
Entitatea acreditată

Termenul de
prezentare

PNUD

2017

Finanţarea totală:
94.85 mil €

Starea

GCF:
- 25.2 mil
€ (grant)

-Nota
de
concept
aprobată;
-Proiectul
este
în
proces de aprobare

Other:
EIB: 60
mil €;
MEI: 0.6
mil€;
FEE:
7.28 mil
€;
GEF:
1.76 mil
€

Termenele
2017
2017-2018

Tabelul 2-5: Fluxul proiectelor pregătite de ţară (Country Project Preparation pipeline)
Titlul
proiectului
Promovarea
surselor eoliene
în RM
Nivelul
impactului
strategic
al
Fondului

162

Descrierea

Entitatea acreditată

Obiectivul general al acestei NAMA este
implementarea la scară largă, până în 2030,
a centralelor electrice eoliene cu o
capacitate totală de aproximativ 400 MW.
RM este dependentă de energia electrică
importată la o rată de aproximativ 82%.
Documentele strategice ale țării prevăd

Entitatea acreditată urmează a fi
identificată
Finanţarea totală:
640 mil Euro

Termenul de
prezentare
2019-2020

Starea

<https://www.greenclimate.fund/countries/-/country-profiles/moldova>
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depășirea acestei situații prin creşterea
numărului de surse regenerabile de energie
electrică (SRE) în balanța energetică,
inclusiv a surselor eoliane. Capacitatea
totală a SRE planificată a fi construită până
în 2030 este de aproximativ 800 MW,
dintre care 400 MW vor funcționa pe piața
liberă. Pentru a face implementarea
acestora fezabilă din punct de vedere
financiar, prețul energiei produse de sursele
în cauză ar trebui să fie mai mic sau egal cu
cel mai mic preț de pe piața energiei
electrice. Pentru a putea oferi un astfel de
preț, este nevoie de o contribuție a
donatorilor în formă de grant și de un
împrumut concesional, pentru a permite
micșorarea prețului la energie și pentru a
face ca energia produsă să devină
competitivă
pe
piață.
În rezultatul implementării acestei NAMA
se va realiza o reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră de aproximativ 609 kt
echivalent CO2. Până în 2016 au fost
construite 2,33 MW de surse eoliene în RM
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de evaluare executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Promovarea
Obiectivul
NAMA
constă
în
CET-urilor
de implementarea a 40 CET de înaltă eficiență
capacitate mică cu o capacitate totală de circa 20MW la
în RM
spitale,
hoteluri,
întreprinderi
etc.
Potențialul total al acestor centrale de
Nivelul
cogenerare depăşeşte 80 de unități. Energia
impactului
strategic
al electrică produsă va acoperi nevoile locale,
iar surplusul va fi livrat în rețeaua electrică.
Fondului:
CHP-urile urmate a fi construite vor fi
1
bazate pe motoare cu combustie internă, iar
combustibilul utilizat va fi gazul natural.
Implementarea proiectului NAMA va avea
loc pe parcursul a 8 ani. Drept urmare se
aşteaptă la economii de combustibil de
32%, reduceri de GES în volum de 41.5 kt
CO2 echivalent pe an. Realizarea NAMA
va reduce deficitul de energie al țării cu 3%
până în anul 2025. Costul investițiilor
străine în reducerea cu 1 tonă de CO2 în
Moldova a proiectului CHP NAMA este de
11 USD / t CO2.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de prefezabilitate executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Promovarea
Obiectivul: construcţia pompelor de căldură
pompelor
de pe energie electrică de capacitate mică,
căldură în RM
medie și mare, care vor satisface
1

GCF:
- 219 mil €
(grant);
- 293 mil €
(împrumut
concesional)

Other:
128 mil €

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Termenul de
prezentare
2019-2020

Finanţarea totală: 23.45 mil
US$

Starea

GCF: 14.96 mil
US$ (grant şi
împrumut
concesional)

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Other:
8.49 mil US$

Termenul
2016
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Termenul de
prezentare
2019-2020
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Nivelul
impactului
strategic
Fondului
1,3

aproximativ 4% din cererea de energie
termică și apă caldă în RM. Se
al preconizează instalarea a cca 13160 de
pompe de căldură de diferite capacități în
clădiri rezidențiale detașate, întreprinderi
industriale și comerciale, școli, hoteluri,
restaurante și alte spații. Implementarea
pompelor de căldură va conduce la o
producție anuală de circa 1,743 PJ de
căldură. Căldura produsă va înlocui căldura
produsă de cazanele pe gaze naturale și
cărbune. Durata de implementare a acestui
proiect este de 12 ani, cu urmări de
reducere a consumului
anual de
combustibil cu cca 37%, în comparație cu
scenariul liniei de bază, și o reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu
cel puțin 66.7 kt CO2 pe an.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de evaluare executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Utilizarea
Valorificarea
energiei
solare
prin
energiei solare intermediul panourilor solare termice cu
pentru
tuburi vidate reprezintă o metodă cunoscută
producerea apei care poate fi aplicată cu succes pentru
calde menajere producerea apei calde menajere la diferite
în RM
tipuri de beneficiari. Scopul principal al
acțiunii NAMA constă în reducerea
Nivelul
emisiilor de GES prin substituirea
impactului
strategic
al consumului de gaz natural și de energie
electrică folosite pentru prepararea apei
Fondului:
calde menajere prin instalarea panourilor
1,3
solare termice. Actualmente, valorificarea
energiei solare în Republica Moldova este
măsură cunoscută, însă realizată insuficient
din cauza costului sporit al acestor sisteme.
Implementarea
NAMA
va
permite
reducerea anuală a consumului de gaz
natural cu 32,84 mil m3/an și a consumului
de energie electrică cu 146.35 mil kWh/an,
cu efect de reducere anuală a emisiilor de
GES cu 115,5 kt CO2eq/an.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de evaluare executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Utilizarea salciei În prezent, peste 75% din consumul final de
energetice pentru energie al Republicii Moldova este
producerea
satisfăcut de sursele de energie importate.
energiei termice Dezvoltarea proiectelor locale de cultivare
în RM
a salciei energetice va contribui în mod
pozitiv la securitatea energetică a țării,
Nivelul
precum şi la îmbunătățirea profilului
impactului
strategic
al emisiilor de GES. Ambele rezultate sunt
puternic aliniate la politicile strategice ale
Fondului

Finanţarea totală:
180.1 mil US$

GCF:
- 89.92 mil US$
(grant);
- 53.9 mil US$
(împrumut
concesional)

Other:
36.18
US$

Starea

mil

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Termenul de
prezentare
2019-2020

Finanţarea totală: 492.75 mil €

Starea

GCF:
- 329.2 mil €
(grant)
- 117.8 mil €
(împrumut
concesional)

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Other:
45.8 mil €

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Finanţarea totală:
72.5 mil €

Termenul de
prezentare
2019-2020

Starea
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1,4

Republicii Moldova privind sectoarele
energetic și cel de mediu. Această acțiune
NAMA își propune să sprijine cultivarea
salciei energetice pe o suprafață de peste 20
mii ha în RM, începând cu un proiect pilot
de 62.64 ha în Taraclia. Se preconizează ca
biomasa de salcie să fie utilizată pentru
încălzirea descentralizată în gospodării și
instituții nerezidențiale, cum ar fi spitalele
și școlile, evitând între 186 și 295 kt CO2eq
de emisii anuale provenite din combustibili
fosili utilizați pentru încălzire și prin
reducerea cererii anuale de combustibili
fosili cu 3.55%.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de prefezabilitate executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Promovarea
Instalaţiile de producere a energiei electrice
obţinerii energiei din deşeuri (WTE) vor fi construite la
electrice
din depozitele deșeurilor solide, deși domeniul
deşeuri în RM
de aplicare al NAMA nu include
îmbunătățirea serviciilor publice de
Nivelul
gestionare a deșeurilor per se.
impactului
strategic
al Proiectul prevede: Colectarea gazelor
reziduale (LFG) și arderea metanului
Fondului:
conținut în acestea; utilizarea LFG
1
colectate pentru producerea energiei
electrice. Capacitatea totală a centralelor
electrice pe biogaz va constitui 4 MW.

Acţiunea
Responsabilul
Studiul de prefezabilitate executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Autobuse
şi Implementarea autobusilor şi microbuzelor
microbuze
hibride şi electrice ia amploare în toată
hibride
şi lumea163. Ele permit reducerea cheltuielilor
electrice
în pentru combustibilii fosili, aduc beneficii
municipiul
pentru sănătate şi, totodată, reduceri de
Chişinău
GES.
NAMA în cauză va fi implementată în
Nivelul
mun. Chișinău, cu următoarele impacturi:
impactului
strategic
al reducerea dependenței de combustibilii
importați; crearea de noi locuri de muncă
Fondului
calificate; crearea de noi modalități de
2
transfer a tehnologiilor nepoluante și
deschiderea
de
oportunități
pentru
colaborare, transferul de cunoștințe și
dezvoltarea industriilor nepoluante locale.
Reducerea de GES de pe urma
implementării NAMA va constitui 17.2 kt
CO2 echivalent pe an
163

GCF:
- 14.7 mil €
(grant);
- 50.6 mil €
(împrumut
concesional)

Other:
7.2 mil €

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Termenul de
prezentare
2019-2020

Finanţarea totală: 15 mil US$

Starea

GCF:
Other:
- 0.9 mil US$ 6.7 mil US$
(grant)
- 7.4 mil US$
(împrumut
concesional)
Termenul
2016
2019-2020
Entitatea acreditată

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Finanţarea totală:
344.3 mil US$

GCF:
80.7 mil
US$(grant).

Other:
263.6
US$

Termenul de
prezentare
2019-2020

Starea

mil

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/21656/europe-electric-buses-report/
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Acţiunea
Responsabilul
Studiul de evaluare executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Promovarea
Obiectivul general al NAMA constă în
iluminatului
substituirea până în 2030 cu lămpi de tip
eficient
LED toate sistemele de iluminat fără LEDenergetic în RM
ur în sectoarele iluminatului stradal,
clădirilor publice și clădirilor rezidențiale.
Nivelul
În prezent, tehnologiile dominante de
impactului
strategic
al iluminat utilizate în țară includ: lămpi cu
mercur de înaltă presiune în sectorul
Fondului:
iluminatului stradal, precum și becuri
3
incandescente, lămpi fluorescente și
fluorescente compacte în sectoarele
clădirilor publice și clădirilor rezidențiale.
Realizarea NAMA va reduce consumul
anual de energie electrică cu 503 MWh, cu
economii de 64 milioane €, iar emisiile de
GES se vor reduce cu 327 kt CO2 pe an.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de prefezabilitate executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Substituirea
Obiectivul global al NAMA constă în
clincherului
la înlocuirea
până în 2030 tehnologia
producerea
convențională de producere a cimentului
cimentului
(Ciment Ordinar Portland - COP) cu o
tehnologie nouă denumită "Tehnologie
Nivelul
Solidia". În prezent în țară este utilizată
impactului
strategic
al tehno-logia COP, iar cota de clinker în
producția totală de ciment este de 81% în
Fondului
medie. Producția klinker este o tehnologie
3
de mare intensitate energetică care conduce
la aproximativ 830 kg de emisii de CO2 pe
tonă de ciment produs, inclusiv 530 kg CO2
/ tonă de klinker în procesul de calcinare.
Noua tehnologie va fi implementate la două
fabrici de ciment existente în ţară.
Înlocuirea tehnologiei COP cu tehnologia
"Solidia Technology" va duce la emiterea
cu 30% mai puțin CO2, va utiliza cu 30%
mai puțină energie și amprenta de CO2
asociată producției și utilizării cimentului
va putea fi redusă cu până la 70%.
Estimările preliminare indică faptul că,
până în 2030, înlocuirea COP cu "Solidia
Technology" va rezulta în reducerea a 300
mii tone de emisii CO2 ca urmare a
procesului de calcinare și a 176 mii tone de
CO2 datorită economiilor de combustibil. În
plus, noua tehnologie va Acţiuneaa ca
absorbant de CO2 și va reduce consumul de
apă cu 80%, consumul de combustibil - cu
30%, iar timpul de obținere a rezistenței
maxime a betonului se va reduce de la 28

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Termenul de
prezentare
2019-2020

Finanţarea totală: 192 mil €

Starea

GCF:
- 10.6 mil €
(grant)
- 80 mil €
(împrumut
concesional)

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Other:
101.4 mil €

Termenul
2016
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Termenul de
prezentare
2019-2020

Finanţarea totală:
81.4 mil €

Starea

GCF:
40.4
mil
€(grant);
- 32.4 mil €
(împrumut
concesional).

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Other:
8.6 mil €
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de zile la o zi, rezultând în economii de
timp, bani și inventar pentru producătorii
de ciment și beton.
Acţiunea
Responsabilul
Studiul de evaluare executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul
Descrierea
proiectului
Împădurirea
terenurilor
degradate,
zonelor riverane
și perdelelor de
protecție în RM
Nivelul
impactului
strategic
al
Fondului:
4

În Republica Moldova, doar aproximativ
11% din teritoriul țării este acoperit de
păduri, plasând ţara printre țările europene
cu cea mai mică acoperire forestieră.
Defrișarea șările europene cu cea mai mică
acoperire forestieră. Defrișarea ste acoperit
de păduri, ntru producătorii de ciment și
beton.ână la 70%. Estimările preliminare
indică faptul că, până în 2030, înlocuirea
COP cu " mii ha anual. În prezent, cca 880
mii ha de terenuri la nivel național sunt
erodate, ceea ce echivalează cu un sfert din
teritoriul total al țării sau cu 40% din
terenul agricol.
NAMA are ca obiectiv inversarea tendinței
de degradare a pădurilor și a solului și
creșterea sechestrării carbonului cu 261.6 kt
CO2 anual până în anul 2030 prin
împădurirea a 45 mii ha de terenuri
degradate și neproductive și prin înființarea
a 15 mii ha de perdele forestiere și 1.5 mii
ha de perdele forestiere de protecție în
sistemele agricole. În total, 61.5 mii ha vor
fi împădurite la o rată anuală de împădurire
de 4.4 mii ha. În plus, NAMA îşi propune
să consolideze capacitățile comunităților
locale de a împăduri terenurile degradate,
de a-și gestiona în mod durabil pădurile și
pășunile și de a se angaja în dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) cu
activitate forestieră.

Acţiunea
Studiul de prefezabilitate executat
Prezentarea Notei de concept
Titlul proiectului
Gestionarea sustenabilă a
solului și agricultura
climatic-rezilientă în
Republica Moldova
Fund level strategic impacts
4, 5, 6, 7, 8

Termenul
2017
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată urmează a fi
identificată

Termenele
de
prezentare
2019-2020

Total finanţare: 116.7 mil €

Starea

GCF:
- 85.5 mil €
(grant)

În proces de
identificare a
Entităţii
Acreditate

Responsabilul

Descrierea

Proiectul urmărește înlocuirea
modelului dominant al agriculturii
intensive/ industriale cu un sistem
agricol mai sustenabil, mai puțin
dependent de inputurile industriale
(îngrășăminte minerale, pesticide,
combustibil pentru prelucrarea
mecanică a solului, irigare etc.) și
mai rezilient la climă.
Punerea în aplicare a noului model
de agricultură va spori
competitivitatea economică a

Other:
31.2 mil €

Termenele
2016
2019-2020
Entitatea acreditată
Entitatea
acreditată
urmează a fi identificată

Total finanţare: 136.5
mil. dolari SUA
FVC:
Co100
finanțare:
milioane
36.5
dolari
milioane
SUA
dolari SUA
(grant)

Termenele de
prezentare
2019

Starea
NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare
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agricultorilor, cu beneficii
semnificative în ceea ce privește
îmbunătățirea mediului natural și
stabilitatea socială a comunităților
rurale. Abordarea holistică a
organizării și gestionării fermelor va
fi implementată în fermele model din
diferite raioane ale Moldovei.
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept
Titlul
proiectului
Reproiectarea
sistemelor
agricole din
Moldova pentru
furnizarea
serviciilor de
ecosistem
Nivelul
impactului
strategic
al
Fondului:
4, 5, 6, 7, 8

Descrierea

Proiectul are drept scop reproiectarea sistemelor
agricole din Moldova pentru a oferi astfel de
servicii de ecosistem, cum ar fi:
- purificarea apei și reducerea contaminanților din
sol;
- asigurarea sănătății întregului lanț alimentar: sol,
culturi, animale, oameni, mediu etc.
Implementarea proiectului va oferi beneficii
economice, de mediu și sociale. Abordarea
agroecologică a designului și managementului
fermelor va permite prevenirea multor consecințe
negative ale modelului industrial de intensificare a
agriculturii.
Sistemele agricole inovatoare vor contribui atât la
atenuarea schimbărilor climatice, cât și adaptarea
la acestea prin:
- abordarea peisagistică (holistică) a gestionării
fermelor pentru a preveni, dar nu pentru a controla
multe consecințe negative ale sistemelor agricole
moderne, care au apărut ca urmare a greșelilor
admise în faza de proiectare.
- consolidarea fertilității solului și a sănătății
solului reprezintă cea mai bună opțiune pentru
adaptarea la schimbările climatice și reducerea
costurilor de producție. Sistemele agricole
inovatoare vor reduce costurile pentru combustibil
cu 20-50%, pentru îngrășăminte pe bază de azot și
pesticide – cu cel puțin 30-50%. De asemenea, vor
exista numeroase diminuări de externalități
negative, cu costuri necunoscute (de mediu,
sociale, atenuare climatică etc.).
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept
Titlul
proiectului
Angajarea
sectorului privat
în extinderea
sistemelor
fotovoltaice în
Republica
Moldova

Descrierea
Ideea proiectului vizează creșterea autonomiei
energetice a Republicii Moldova și derivă din
experiența proiectelor pilot implementate în
domeniul energiei regenerabile prin intermediul
sistemelor fotovoltaice la nivel de comunitate și
gospodării. Strategia dezvoltată de up-scaling
analizează condițiile favorabile existente, în

Termenele
2019

Entitatea acreditată
Entitatea
acreditată
urmează a fi identificată

Termenele de
prezentare
2019-2020

Total finanţare: 116.5
mil. dolari SUA

Starea

FVC:
80
milioane
dolari
SUA
(grant)

NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare

Cofinanțare:
36.5
milioane
dolari SUA

Termenele
2019
Entitatea acreditată
Entitatea acreditată
urmează a fi identificată

Termenele de
prezentare
2019-2020
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special mediul favorabil, precum și barierele în
calea implementării tehnologiilor de energie
regenerabilă în Moldova și propune soluții pentru
depășirea barierelor. Conceptul de up-scaling se
bazează pe implicarea sectorului privat și pe
sprijinul guvernamental necesar. Analiza detaliată
a siturilor pentru implementarea sistemelor PV
este dată ţinând seamă de aspectele economice,
sociale și tehnologice. Sunt luate în considerare o
serie de metode alternative de implementare a
tehnologiilor regenerabile PV în vederea implicării
sectoarelor rezidențiale, publice și antreprenoriale
din raioanele Moldovei. O abordare de
implementare treptată a activităților, cu toate
detaliile și caracteristicile relevante, este
prezentată împreună cu o descriere a acțiunilor de
consolidare a capacităților la nivelul raional. Se
pune un accent deosebit pe implementarea
orizontală și verticală a activităților propuse,
analizarea factorilor de up-scaling, în special a
condițiilor de marketing pentru tehnologiile de
energie regenerabilă.
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept
Nivelul
impactului
strategic al
Fondului:
1, 6, 7

Titlul
proiectului
Creșterea
rezilienței la
schimbările
climatice pentru
protejarea
sănătății umane
prin dezvoltarea
serviciilor de
sănătate la
standarde ”verzi”
în Republica
Moldova.
Nivelul
impactului
strategic al
Fondului:
5, 7

Total finanţare: 52 mil.
dolari SUA

Starea

FVC:
38
milioane
dolari
SUA
(grant)

NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare

Cofinanțare:
14 milioane
dolari SUA

Termenele

Descrierea

Entitatea acreditată

Pentru Republica Moldova au fost identificate
cinci riscuri cu grad de probabilitate ridicat pentru
sănătatea umană asociate cu schimbările climatice:
1) creșterea ratei mortalității cauzate de valurile de
căldură;
2) creșterea numărului de boli cauzate de poluarea
aerului asociată cu valurile de căldură;
3) risc crescut pentru boli alergice;
4) risc sporit de malnutriție cauzat de secete,
penurie de apă;
5) incidența sporită a bolilor legate de apă și
alimente.
Infrastructura de sănătate din Moldova depășește
capacitatea sa de a furniza o protecție eficientă a
sănătății. Cu excepția cazului în care mecanismele
de adaptare sunt puse în aplicare, schimbările
climatice pot duce la solicitări suplimentare
privind serviciile de sănătate și la o povară tot mai
mare a bolilor cronice și infecțioase, inclusiv a
celor transmise prin vectori. La moment, sectorul
sănătății și personalul medical se concentrează în
principal pe răspunsurile care se ocupă în mod
reactiv de bolile sensibile la climă, prin
tratamentul curativ, dar nu pe măsurile proactive
de prevenire. Infrastructura existentă a instituțiilor
de sănătate este costisitoare din punct de vedere
energetic, există mari probleme în gestionarea
deșeurilor medicale.
Proiectul va fi axat pe construirea unui sistem de
sănătate rezilient, capabil să implementeze măsuri

Entitatea acreditată
urmează a fi identificată

Termenele de
prezentare
2019-2020

Total finanţare: 45 mil.
dolari SUA

Starea

FVC:
45
milioane
dolari
SUA
(grant)

NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare

Cofinanțare:

72

Programul de Ţară
Data: 20.12.2018

care să reducă vulnerabilitatea sănătății la
variabilitatea actuală a climei și la schimbările
climatice de viitor.
Principalele rezultate scontate ale proiectului:
Rezultatul 1: Patru instituții sanitare naționale și
una raională la standarde ”verzi”, cu infrastructură
modernizată, capabile să pună în aplicare măsuri
preventive pentru a minimiza efectele nocive ale
schimbărilor climatice asupra sănătății în mod
rentabil și pentru a aborda problemele actuale de
sănătate și a reproduce experiența pentru întregul
sistem de sănătate.
Rezultatul 2: Creșterea competențelor și
cunoștințelor profesioniștilor din domeniul
sănătății pentru a face față bolilor sensibile la
climă și conștientizarea populației de a lua măsuri
de auto-prevenire a bolilor induse de climă.
Rezultatul 3: Un sistem de avertizare timpurie care
oferă informații fiabile privind incidența probabilă
a riscurilor de sănătate sensibile la climă stabilite.
Rezultatul 4: Consolidarea serviciilor de sănătate
publică pentru asigurarea monitorizării, evaluării
politicilor naționale de adaptare și punerea în
aplicare a unor intervenții eficiente în domeniul
sănătății publice pentru reducerea vulnerabilităților
de sănătate.
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept
Titlul
proiectului
Promovarea
irigației eficiente
în Republica
Moldova prin
iplementarea
tehnologiilor cu
debit scăzut și
presiune scăzută
de apă și prin
picurare
Nivelul
impactului
strategic al
Fondului:
5, 6, 7, 8

Termenele

Descrierea

Entitatea acreditată

Obiectivul de extindere a terenurilor irigate ar
putea deveni irealizabil în viitor, dacă se vor
confirma proiecţiile climatice actuale şi resursele
de apă vor deveni mai reduse. De aceea, pentru
Moldova este mult mai necesară examinarea
posibilităţilor de sporire a eficienţei sistemelor de
irigare decât pur şi simplu extinderea acestora.
Irigarea prin picurare este cea mai eficientă şi
poate genera venituri mari fermierilor, dacă este
folosită în livezi, vii şi la creşterea legumelor.
Implementarea tehnologiilor de irigare cu debit
scăzut, presiune joasă și prin picurare va asigura o
uniformitate ridicată de irigare, o umiditate optimă
a solului; un consum de apă redus cu mai mult de
50% datorită diminuării pierderilor de apă prin
evaporare de pe suprafața solului.
Investiţiile în acest tip de sisteme de irigare pot fi
recuperate în timp scurt. Irigarea prin picurare va
fi utilizată și în scopul distribuirii optimale a
fertilizanților. Aplicațiile nutritive pot fi mai bine
programate pentru a răspunde nevoilor plantelor.
Extinderea implementării proiectului va depinde
de zonele agropedoclimatice ale țării; factorii de
peisaj; tipul de sol; nivelul apelor freatice; calitatea
apei etc.
Beneficii economice, sociale, de mediu: reducerea

Entitatea acreditată
urmează a fi identificată

Termenele de
prezentare
2019-2020

Total finanţare: 161
mil. dolari SUA

Starea

FVC:
129
milioane
dolari
SUA
(grant)

NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare.

Cofinanțare:
32 milioane
dolari SUA
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cheltuielilor pentru îngrășăminte, datorită aplicării
acestora localizat, la fiecare planta, prin dizolvarea
în apa de udat; eficiența irigării, datorită aplicării
strict direcționate (la fiecare rând și fiecare plantă);
menținerea umidității solului la capacitatea de
câmp strict in zona rădăcinilor; creșterea redusă a
buruienilor, datorită solului uscat între rândurile de
plante.
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept
Titlul
proiectului
Promovarea
rezilienței
comunităților
prin
îmbunătățirea
gestionării apelor
de suprafață
Nivelul
impactului
strategic al
Fondului:
5, 6, 7, 8

Termenele
2019

Entitatea acreditată

Descrierea

Scopul proiectului este de a amplifica experiența
existentă privind consolidarea rezilienței și
capacității de adaptare a comunităților agricole la
variabilitatea climei și la evenimentele
meteorologice extreme prin gestionarea resurselor
de apă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea
rezilienței climatice a infrastructurii de stocare a
apei la scară mică și de irigare prin dezvoltarea și
consolidarea capacităților tehnice și instituționale
necesare pentru realizarea investițiilor strategice în
infrastructura de apă pentru îmbunătățirea
opțiunilor de irigare, facilitarea irigării pe bază de
apă de suprafață, reducerea costurilor energetice
ale fermelor, creșterea eficienței utilizării apei și a
productivității agricole, precum și dezvoltarea
rezilienței climatice pe termen lung, promovarea
implicării eficiente a comunităților în guvernanța
apei și îmbunătățirea conștientizării problemelor
de reziliență climatică de către utilizatorii finali ai
serviciilor de apă.
Implementarea proiectului va acoperi necesitățile a
860 de comunități din Moldova, contribuind la o
dezvoltare agricolă de înaltă valoare; diminuând
impactul asupra aprovizionării cu apă; sporind
securitatea apei; sprijinând dezvoltarea durabilă.
Acţiunea
Responsabilul
Pregătirea studiului de prefezabilitate
Prezentarea Notei de concept

Entitatea acreditată
urmează a fi identificată

Termenele de
prezentare
2019-2020

Total finanţare: 200
mil. dolari SUA

Starea

FVC:
160
milioane
dolari
SUA
(grant)

NC și
aplicarea
pentru PPF în
curs de
dezvoltare.

Cofinanțare:
40 milioane
dolari SUA

Termenele
2019

Alte 9 acţiuni reflectate în Tabelul A13-2 din Anexa 13 reprezintă măsuri care ar putea fi
dezvoltate în forma Notelor de conxcept pentru a fi prezentate AND spre promovare.
Tabelul 2-6: Programul de pregătire a țării (Country Readiness programme pipeline)
Titlul

Descrierea

Suport pentru
Republica
Moldova
în
stabilirea
şi
fortificarea
AND
(Autoritate

Suportul va permite înființarea și
mandatarea
Autorității
Nationale
Desemnate (CND) să se angajeze cu GCF;
crearea cunoștințelor și capacităților echipei
naționale de a gestiona eficient procesul de
implementare a proiectelor GCF, să
comunice eficient cu consiliul și

Resonsabilul de
prezentare
MADRM
Total finanţare:
0.3 mil USD

Termenul de
prezentare
2017
Starea
- Propunerea a fost
aprobată
- Pornind cu noiembrie
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Naţională
Desemnată),
elaborarea
cadrului
strategic
şi
dezvoltarea
programului
naţional
de
angajare
cu
Fondul Verde
pentru Climă
(FVC)

secretariatul Fondului, să acceseze resursele
Fondului și să efectueze expertiza legală.
Prin stabilirea cadrului strategic specific
GCF, vor fi create condițiile pentru trecerea
de la sprijinul bazat pe proiecte la abordări
strategice de susținere din partea Fondului,
în conformitate cu planurile naționale de
dezvoltare durabilă. Stabilirea unui
mecanism de coordonare (CM) bazat pe
criterii de gen și participativ pentru
activitățile legate de GCF pentru
implementarea priorităților de programare
ale Republicii Moldova, aliniate la
obiectivele dezvoltării durabile, va permite
AND să dezvolte capacitățile părților
interesate, în special a potenţialelor agenții
spre acreditare pentru ca acestea să poată
propune proiecte la GCF, să le dezvolte și
să le implementeze. CND va îmbunătăți
înțelegerea cerințelor de acreditare și de
proiect ale Fondului și gradul în care
entitățile naționale îndeplinesc cerințele
respective. Potenţialele agenții nominalizate
vor obţine sprijin în elaborarea propunerilor
de finanțare prin intermediul unei
modalități sporite de acces direct.
Acţiunea
Responsabilul
Derularea Proiectului
AND, Oficiul Schimbarea
Climei
Prezentarea Proiectului de AND
Ţară FVC

Titlul

Descrierea

PNA-2:
Avansarea
procesului de
planificare a
adaptării
la
schimbările
climatice
la
nivel național

Proiectul PNA-2 are rolul de a ajuta
Guvernul Moldovei să continue să -și
sporească capacitatea de a aborda
vulnerabilitățile pe termen mediu și lung
ale țării față de schimbările climatice în
sectoarele
sale
prioritare naționale.
Propunerea extinde și aprofundează
abordarea națională dezvoltată în timpul
PNA-1
și
consolidează
sinergiile
instituționale atât pe verticală, cît și pe
orizontală
pentru
integrarea
răspunsurilorASC
în
planificarea
dezvoltării.
În mod specific, această va însemna:
Consolidarea
și
operaționalizarea
Mecanismului Național de Coordonare
pentru ASC
- Îmbunătățirea capacității pe termen lung
de a planifica și implementa acțiuni de
adaptare prin intermediul tehnologiilor ;
o-Îmbunătățirea integrării adaptării la
schimbările climatice prin alinierea mai

2017, proiectul este în
derulare

Termenul
2018-2019
2019

Resonsabilul de
prezentare
PNUD/MADRM
Total finanţare:
2,314,175 USD

Termenul de
prezentare
2018
Starea
- Propunerea a fost
înaintată către FVC
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strânsă a priorităților naționale
dezvoltare în sectoarele prioritare
Acţiunea
Responsabilul
Derularea Proiectului
PNUD Moldova/OSC
Prezentarea Proiectului de AND
Ţară FVC

de
Termenul
2019-2022
2018

Tabelul 2-7: Fluxul acreditărilor (Accreditation pipeline)
Entitatea
Agenţia
“Moldsilva”

Genul entităţii
Guvernamentală

Termoelectrica
S.A.

Autonomă

Mobiasbanca

Privată

Victoriabank

Privată

Acţiunea
A demarat procesul
depunere
a
cererii
acreditare
A demarat procesul
depunere
a
cererii
acreditare
A demarat procesul
depunere
a
cererii
acreditare
A demarat procesul de
depunere a cererii de
acreditare

3.
MONITORIZAREA
PROGRAMULUI DE ŢARĂ

ŞI

de
de

Responsabilul
Agenţia “Moldsiva”

de
de

Termoelectrica S.A.

de
de

Mobiasbanka

Victoriabank

EVALUAREA

Termenul
Va
finaliza
prezentarea
aplicaţiei în 2018
Va
finaliza
prezentarea
aplicaţiei în 2018
Va
finaliza
prezentarea
aplicaţiei în 2019
Va finaliza
prezentarea
aplicaţiei în 2019

IMPLEMENTĂRII

Programul de Țară este considerat a fi un ”document viu”, de natură flexibilă, cu actualizare
iterativă. Actuala versiune are menirea să ofere baza strategică pentru propunerile de proiecte/
programe către FVC pe termen scurt, mediu și pe termen lung. Odată cu evoluția/ modificarea
circumstanțelor economice; nevoilor, oportunităților, priorităților și obiectivelor de adaptare și de
atenuare; a informațiilor privind viabilitatea sau costurile diverselor măsuri și opțiuni de adaptare
și de atenuare, Programul de Țară va necesita ajustări și actualizări. Documentul în cauză stă la
baza constituirii unui dialog structurat între FVC, Republica Moldova prin intermediul AND,
Autoritățile Acreditate, potențialii beneficiari de proeicte.
După primul an de la elaborare, se va efectua o revizuire a eficacității, performanței, și a
funcționalității PȚ ca document de ghidare/ îndrumare pentru părțile interesate și care reflectă
nevoile țării privind adaptarea și atenuarea și se va stabili frecvența actualizării/ ciclul de
revizuire pe termen lung a PȚ. Noua redacţie a PŢ va lua în consideraţie schmbările produse în
economia ţării, modificările intervenite în cadrul legal spre depăşirea barierilor pentru o
dezvoltare durabilă, inclusiv legate de accesul la finanţarea locală; paşii întreprinşi în toate
sectoarele spre îndeplinirea efectivă a NDC, precum şi acţiunile de angajare cu FVC. Noua
redacţie a Programului de ţară va fi înaintată AND spre promovare către FVC, dar nu înainte să
treacă examinarea şi aprobarea acestuia în Comisia Naţională pentru schimbări climatice.
Comisia Națională pentru Schimbările Climatice (CNSC) în cadrul Mecanismului de Coordonare
a Adaptării la Schimbările Climatice (MCASC), prin componentul său de M&E (conceput în
scopul monitorizării și evaluării standardizate a implementării PNA, PSA și PAI164 și a
PNA – Plan național de adaptare – proces de planificare a acțiunilor de adaptare la schimbările climatice la nivel național pe termen mediu
și/sau lung în toate sectoarele naționale; PSA – Plan sectorial de adaptare la schimbările climatice – document de planificare ce formulează și
pune în aplicare acțiunile de adaptare la schimbările climatice stabilite în strategiile naționale de adaptare; PAI – Plan de adaptare la schimbările
climatice integrat – procedură de planificare a adaptării la schimbările climatice prin integrarea acțiunilor de adaptare în strategiile și programele
de dezvoltare sectoriale.
164
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rezultatului agregat al cadrului de adaptare național, privitor la impactul asupra vulnerabilității
economiei moldovenești și progresele în adaptare) va efectua, inclusiv, monitorizarea și
evaluarea implementării Programului de Țară și a proiectelor/ programelor sprijinite de FVC în
scopul stabilirii progreselor și contribuției generale a acestora la reducerea vulnerabilității țării
(sectoarelor economiei, comunităților), creșterea rezilienței și adaptarea la schimbările climatice.
Colectarea informaţiei relevante, precum şi pregătirea noii redacţii a Programului de ţară, cu
ulterioara dezbatere cu părţile interesate, revine MADRM prin intermediul Oficiului Schimbarea
Climei. OSC îndeplineşte funcţiile secretariatului CNSC, fapt ce îl face să fie în centrul tuturor
fluxurilor de informaţii la temă. OSC este responsabil şi de elaborarea Comunicărilor naţionale şi
a BUR, conţinutul cărora reflectă toate aspectele curente privind schimbările climatice în ţară şi,
deci, deţine şi pe această cale informaţii detaliate la subiect. Ba mai mult, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului165 cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităţilor în
domeniul schimbărilor climatice, care are ca scop crearea unui instrument instituţional eficient
de coordonare, monitorizare, verificare şi raportare în domeniul atenuării schimbărilor climatice,
precum şi adaptării la acestea, Mecanismul MRV, descris deja în capitolul 1, are drept sarcină şi
urmărirea performanței generale a NAMA, inclusiv celora reflectate în PŢ și include următoarele
activități:
1)
2)
3)

măsurarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
raportarea informației;
verificarea informației raportate.

În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate rapoarte anuale de monitorizare, care vor
include informaţii privind implementarea indicatorilor stabiliţi pentru fiecare acţiune în parte,
înclusiv pentru celea incluse în PŢ, iar la fiecare cinci ani vor fi elaborate rapoarte de evaluare şi
progres care vor identifica impactul activităţilor realizate în timpul respectiv şi nivelul de
implementare a obiectivelor stabilite. În baza rapoartelor de evaluare şi progres se va revizui
Planul de acţiuni pentru implementarea SDER şi PNA, precum şi acţiunile din PŢ, urmate a fi
reflectate în noua redacţie a Programului de Ţară. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare se
vor prezenta Guvernului spre examinare.
În vederea îndeplinirii cu succes a tuturor acţiunilor prevăzute la capitolul monitorizarea şi
evaluarea îndeplinirii PŢ se aşteaptă a avea şi un suport din partea FVC.

Anexele
Anexa 2: Rezumat al analizei lacunelor transsectoriale (Sursă: CNP, 2018)
Politici

Analiza lacunelor după nivelul capacităților
Organizațional
Individual
Raportarea privind problemele
legate de climă nu este
Factorii de decizie nu sunt
Schimbările climatice și
consolidată;
conștienți de problemele de
adaptarea nu sunt bine
adaptare sau nu percep
integrate în strategiile
”Portofoliul” privind adaptarea adaptarea ca o problemă
naționale de dezvoltare.
nu este privit printr-o abordare prioritară de dezvoltare.
holistică.
Sistemic

Politici
naționale de
dezvoltare

165

HG nr ….. cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităţilor în domeniul schimbărilor climatice.
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Politici de
dezvoltare
economică și
sectorială

Politici de
mediu

Legislația din sectoarele
sensibile la climă nu abordează
schimbările climatice și
adaptarea ca un aspect integral
al sectorului.

Ministerele și alte agenții din
sectoarele sensibile la
schimbările climatice nu au
competențe legale pentru a
desfășura activități de
adaptare.

Factorii de decizie nu sunt
bine informați pe problemele
de adaptare sau nu percep
adaptarea ca o problemă
prioritară de dezvoltare.

Strategiile legate de
schimbările climatice se află în
faza incipientă și nu se reflectă
încă în politicile sectoriale

Necesitatea de a pregăti cereri
de buget convingătoare care să
explice legăturile de
dezvoltare ale programelor de
mediu.

Factorii de decizie și
personalul nu dispun de
cunoștințe suficiente de
specialitate pentru a proiecta și
implementa programe de
adaptare la schimbările
climatice.

Agențiile guvernamentale pot
raporta implementarea
acțiunilor, dar nu includ
neapărat lecții învățate în
proiectarea programelor.

Agențiile sectoriale ar putea să
nu aibă competențele necesare
pentru a analiza datele pe care
le colectează și pentru a utiliza
rezultatele obținute din
proiectele legate de adaptare.

Reorganizările instituționale
au o continuitate slabă;
Administrația
publică/
Managementul
public

Portofoliul de adaptare la
schimbările climatice (și
schimbările climatice în
general) nu sunt evaluate sau
monitorizate;
Lipsa suportului permanent
pentru inițiativele de adaptare
duce la lacune de continuitate.

Gen și grupuri
vulnerabile

Comunicarea
și
conștientizarea
publicului

Lipsa politicilor de orientare
și/ sau a strategiilor de
comunicare și de sensibilizare
la nivel național.

Gestionarea
cunoștințelor

Politicile și / sau strategiile
privind gestionarea
cunoștințelor nu sunt aprobate
și respectiv, puse în aplicare

Înțelegere limitată în cadrul
agențiilor guvernamentale și a
conducerii cu privire la
necesitatea integrării
aspectelor de gen și a altor
considerente sociale în politici
și programe.
O înțelegere limitată în cadrul
agențiilor guvernamentale și
agențiilor lidere cu privire la
nevoia de comunicare și de
sensibilizare
Înțelegere limitată în cadrul
guvernului și al agențiilor
lidere privind gestionarea
cunoștințelor.

Nivel scăzut de conștientizare
privind practicile de
comunicare care ar putea
îmbunătăți reziliența
comunității.
Nivel insuficient de cunoștințe
referitor la schimbările
climatice, impacturile lor,
precum și utilizarea lor în
agenda zilnică a funcționarilor
publici.

Anexa 3: Oportunități de dezvoltare a capacităților specifice pentru sectoare întru
susținerea și îmbunătățirea mediului de abilitare (Sursă: CNP, 2018)
Cadrul instituțional și legal
Raționalizarea structurii organizaționale
Sectorul dezvoltare regională
Consolidarea legăturii dintre acțiunile guvernului central,
regional și local privind schimbările climatice
– Politici și legislație adaptate la nivel local
– Contribuția la procesul de elaborare a ghidărilor privind
integrarea schimbărilor climatice în planurile și bugetele
sectoriale și în planurile de dezvoltare regională și locală
– Elaborarea strategiilor de gestionare a riscurilor climatice
pentru diferite regiuni
– Elaborarea principiilor de bază și a obiectivelor pentru

78

Programul de Ţară
Data: 20.12.2018

adaptarea la schimbările climatice în cele 3 regiuni de
dezvoltare.
Sectorul resurse de apă
– Revederea și actualizarea regulamentelor, codurilor și
– Eficientizarea și clarificarea politicilor, agențiilor,
standardelor tehnice de proiectare, construcție, modernizare sferelor de acțiune și funcțiilor între agențiile
și reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă pentru a
sectorului apelor pentru a reduce dublarea
aborda și include considerații privind schimbările climatice competențelor și activităților
– Elaborarea unui sistem pentru asigurarea obligatorie și a
– Elaborarea unui mecanism sectorial clar definit de
unui mecanism de compensare pentru riscuri climatice și
gestionare și a unui sistem coordonat de monitorizare
dezastre
a sectorului, inventarierea acestuia și a riscurilor
– Elaborarea și implementarea planurilor naționale de
aferente, activităților de colectare a datelor și
dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor legate de apă
investiții în infrastructură
(regionale și locale)
– Elaborarea unei metodologii de sector pentru
– Actualizarea planificării naționale de dezvoltare a
inventarierea și evaluarea instalațiilor de construcții și
sectorului apelor pentru a include reducerea riscurilor
hidrotehnică, implementarea acestor activități și a
(inundații, secetă, alunecări de teren etc.) și a include (i)
unor modele eficiente de gestionare a acestora în
evaluarea riscurilor; (ii) definirea și gestionarea riscurilor;
contextul schimbărilor climatice
(iii) planificarea investițiilor și recuperarea apei
– Consolidarea legăturii dintre politici, programare
funcțională și bugetare
Sectorul agricultură
– Promovarea producerii semințelor și materialului săditor
indigene în cultivare și a materialului genetic pentru
creșterea animalelor
– Elaborarea viziunii strategice privind securitatea
alimentară în aspectul schimbării condițiilor climatice
– Eficientizarea politicilor, agențiilor, competențelor
– Promovarea și implementarea Legii solului
și funcțiilor între agențiile sectoriale
– Elaborarea unui sistem de subvenționare agricolă, care sar baza și pe respectarea de către toți producătorii agricoli a
managementului integrat al mediului
– Promovarea eficientă de către serviciile de extensiune a
statului a agriculturii durabile și ecologice
Sectorul sănătate umană
– Îmbunătățirea capacităților rețelei de servicii în zonele
rurale
– Dezvoltarea (și evaluarea permanentă) a măsurilor de
gestionare a serviciilor de sănătate și de urgență pentru
reducerea impactului evenimentelor extreme asupra
sănătății
– Pregătirea unui plan de comunicare pentru toate părțile
interesate care ar conține informații relevante (ce, cine și
când) pentru a aborda evenimente climatice extreme,
pericolele pentru sănătate și nevoile operaționale și de
– Îmbunătățirea mecanismelor de realizare,
servicii asociate
monitorizare și coordonare intersectorială, în special
– Elaborarea unui plan de abordare a serviciilor medicale
în cazul sistemelor de avertizare timpurie pentru
pentru grupurile de populație vulnerabile (persoane în etate, fenomene climatice extreme
persoane izolate, persoane fără adăpost etc.) în caz de
urgență în materie de sănătate și climă
– Consolidarea serviciilor primare de asistență medicală
(inclusiv prevenirea primară) pentru a sprijini capacitățile
comunităților locale de a deveni rezistente la riscurile legate
de sănătate în materie de climă
– Asigurarea unor sisteme funcționale de avertizare
timpurie referitoare la consecințele schimbărilor climatice
și la variabilitatea climei asupra sănătății
Sectorul energie
– Integrarea măsurilor și obiectivelor de adaptare în
– Îmbunătățirea capacităților de a organiza și de a
planurile de dezvoltare ale întreprinderilor, planurile
crea
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naționale și sectoriale
rezervele materiale necesare pentru a menține
– Îmbunătățirea pregătirii echipelor suplimentare de rezervă operațiunile în timpul evenimentelor climatice
de întreținere și asigurarea viabilității seturilor complete de
– Îmbunătățirea capacităților de rezervă ale rețelelor
echipamente de reparații și a altor echipamente
electrice
Sectorul transporturi
– Revederea și modificarea documentelor de politici
sectoriale (strategii, planuri, programe) pentru abordarea
riscurilor legate de schimbările climatice și identificarea
activelor extrem de vulnerabile
– Elaborarea și implementarea unor reglementări și
– Capacitățile îmbunătățite de gestionare a sistemului
standarde tehnice care ar corespunde cerințelor
de întreținere a drumurilor publice îi va permite să
angajamentelor și standardelor internaționale
abordeze nevoile create de schimbările climatice
– Elaborarea procesului și a mandatului de canalizare a
fondurilor din Fondul rutier către cercetarea privind
riscurile schimbărilor climatice pe sectoare, evaluarea
impactului, consolidarea capacităților, planificare etc.
Sectorul forestier
– Actualizarea legislației naționale referitoare la sectorul
forestier, inclusiv în contextul armonizării cu legislația UE,
cu convențiile și acordurile internaționale
– Elaborarea strategiilor și programelor naționale de
gestionare a pădurilor în contextul adaptării lor la
schimbările climatice
– Consolidarea capacităților privind elaborarea și
– Asigurarea implementării planului național de extindere a
eficientizarea politicile forestiere de adaptare la
zonelor forestiere
schimbările climatice
– Elaborarea procesului de evaluare a monitorizării
plantațiilor forestiere de-a lungul cursurilor de apă
– Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de
gestionare la nivel de bazin hidrografic pentru resursele de
apă care ar include considerații privind schimbările
climatice

Anexa 4: Investiții de prioritate înaltă în sectoarele economice din Moldova până în
2040 evaluate de Banca Mondială (milioane dolari SUA)

Sector

Agricultur
ă,
Gestionar

Investiție

Reabilitarea / modernizarea
sistemelor centralizate de
irigare
Reabilitarea / modernizarea

Cost

Rentabilitatea
economică
indicativă
(RIR sau
RBC)166

Incertitu
dinea
C&B167

Impact
asupra
sărăciei

Impact
de gen

2017 2040

975.
0

RIR: de la 8%
până la 15%

Medie

Mediu

Mediu

2017 -

120.

RIR: de la 8%

Medie

Mediu

Mediu

Perioa
da
investiț
iei

În câteva cazuri, analiza cost-beneficiu s-a bazat pe valorile din bibliografie. Astfel, analiza nu a putut fi standardizată în întregime și, în unele
cazuri, rezultatele sunt raportate ca raporturi beneficiu-cost (RBC), iar în altele ca rate interne ale rentabilității (RIR).
167
Scorul este dat aici pentru semnificația incertitudinilor beneficiilor pentru fiecare investiție: Roșu = incertitudine înaltă, portocaliu =
incertitudine medie și verde = incertitudine mică.
166
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ea apelor

Sectorul
forestier
Sănătate

Aprovizio
narea cu
apă

Prevenire
a
inundațiil
or
Aprovizio
narea cu
apă și
canalizare
Gestionar
ea reacției
la
dezastre

infrastructurii de drenare în
zonele irigate
Reforme instituționale /
consolidarea capacităților
Reconstrucția ecologică a
pădurilor
Reconstrucția ecologică a
centurilor forestiere
Sistem de avertizare a sănătății
privind canicula
Îmbunătățirea eficienței
sistemului municipal și
industrial de aprovizionare cu
apă cu reducerea cu 10% a
pierderilor
Depozitarea apei în cursul
inferior al râului Nistru (100
MCM)
Depozitarea apei în Răut (1
MCM)
Măsuri structurale
Măsuri nestructurale
Reabilitarea infrastructurii
existente și construcția
infrastructurii noi de
aprovizionare cu apă și
canalizare
Facilități îmbunătățite de
formare;
Crearea unor centre noi de
comandă pentru urgențe N&S;
Capacități îmbunătățite de
reacție la urgențe

2026

0

până la 15%

2017 2024
2020 2029
2020 –
2029

140.
0

n/a

91.3
4.9
0.4

RIR: de la 3%
până la 14%
RIR: de la 4%
până la 15%

Medie

Înalt

Înalt

Medie

Înalt

Înalt

Medie

Înalt

Înalt

168

RBC: 3.1-170

Înaltă

Mediu

Mediu

2017+

2.8 –
5.5

RBC: 61-70

Mică

Mediu

Mediu

2030+?

18.4

RBC: 2.6 - 6.4

Mică

Mediu

Mediu

2020

0.3

RBC: 20-59

Mică

Mic

Mediu

2020 2040
2020 2040

360.
8
136.
6

RBC: 2.1

Medie

RBC: 5.6

Medie

Necuno
scut
Necuno
scut

Necuno
scut
Necuno
scut

2020 2040

409
[350
439]

RBC: 2.5-3.2

Medie

Înalt

Mediu

2020

11

RBC: 2.1-4.1

Medie

Mediu

Mediu

2017+

Anexa 5: Rezumat al necesităților specifice pentru sectoare, identificate pentru
adaptarea la schimbarea climei în Republica Moldova (Surse: SASC, 2014; Raportul
BM și MM169)
Necesități identificate

Indicatori

Sectorul resurse de apă
Examinarea și actualizarea regulamentelor,
codurilor și standardelor tehnice de proiectare,
Reglementări și standarde tehnice
construcție, modernizare și reabilitare a
actualizate
hidrocentralelor pentru abordarea și
includerea considerentelor climatice.
Efectuarea de studii pentru a evalua resursele
de apă disponibile, a determina
Studii și cercetări efectuate
vulnerabilitatea acestora la schimbările

Agenția lider
responsabilă

Estimări
de lucru
(dolari
SUA)

MADRM, MEI

35 000

MADRM,
ASM

70 000

Costurile acumulate în anii cu valuri de căldură.
MoEn and WB: Climate Change Adaptation Investment Planning Status Report to the International Development Association (MM și WB:
Raportul privind starea de planificare a investițiilor în adaptarea la schimbările climatice către Asociația pentru Dezvoltare Internațională).
168
169
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climatice, cerințele de apă și nevoile pentru
principalele categorii de consumatori.
Susținerea constituirii capacităților
fundamentale și axarea pe necesități de
cercetare specifice pentru gestionarea în
comun, bazată pe ecosisteme, a sistemelor
transfrontaliere de apă.
Asigurarea disponibilității apei la sursă prin
dezvoltarea infrastructurii de transformare a
resurselor de apă în resurse socio-economice.
Asigurarea gestionării integrate a apelor
bazate pe principiul bazinului hidrografic.
Adoptarea unei abordări de gestionare a
resurselor de apă bazate pe ecosistem.

Noi lacuri de acumulare,
infrastructură pentru colectarea
apei de ploaie creată, zone umede
dezvoltate
Criterii de calitate a apei stabilite,
procese de tratare a apelor uzate
îmbunătățite, reglementări privind
limitarea emisiilor de substanțe
periculoase în apă stabilite
Abordarea bazată pe ecosistem
este încorporată în procesul de
planificare sectorială

MADRM

140 000

Agenția
Moldsilva

360 000

Agenția Apele
Moldovei

35 000

Actualizarea planului național de dezvoltare a
sectorului apei pentru includerea reducerii
riscurilor (inundații, secetă, alunecări de teren
etc.) și includerea (1) evaluării riscurilor; (2)
definirii și gestionării riscurilor; (3)
planificării investițiilor și recuperării apei.

Planul național de dezvoltare
actualizat pe baza evaluărilor
efectuate

GRM

120 000

Efectuarea măsurilor de combatere a secetei/
deficitului de apă.

Serviciile de monitorizare și de
avertizare prestate, scurgerile din
rețelele de apă reduse, praguri de
secetă stabilite și cartografierea
secetei realizată, capacități de
stocare a apei create

MADRM

20 000 000

Implementarea soluțiilor inovatoare pentru
îmbunătățirea eficienței utilizării apei.
Prioritizarea problemelor (elaborarea de
bugete bazate pe politici) și supravegherea
programului.

Soluții inovative de management
al apei implementate

MADRM

9 000 000

km de diguri de protecție
reconstruite / construite, sisteme
de informare și de alertă cu
prognoze de inundații create
Sectorul agricultură

MADRM

100 000
000

MADRM,
ASM

140 000

MADRM

35 000

MADRM

150 000

MADRM

5 000 000

Asigurarea unei gestionări adecvate a
riscurilor de inundații.
Identificarea zonelor și sub-sectoarelor
vulnerabile și evaluarea nevoilor și
oportunităților legate de culturi și soiuri
alternative mai rezistente la schimbările
climatice.
Promovarea și implementarea Legii solului.

Sprijin pentru adaptarea și atenuarea efectelor
schimbărilor climatice asupra producției
agricole.

Elaborarea unui sistem de subvenționare
agricolă care să se bazeze pe respectarea în

Studiul privind domenii
identificate de nevoi și oportunități
realizat
Legea solului adoptată de
Guvernul Republicii Moldova
Instrumentele de gestionare a
riscurilor, inclusiv asigurarea
agricolă, sprijinite pentru a atenua
consecințele negative ale riscurilor
climatice și efectele negative ale
catastrofelor naturale asupra
producției agricole și asupra
competitivității agriculturii
Sistem de subvenționare
operațional
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cadrul fermei a normelor de mediu cu
managementul integrat al mediului.
Elaborarea unui program de măsuri pentru
conservarea apei în sol și a perioadelor de
ajustare pentru desfășurarea activităților
agricole în domeniul schimbărilor climatice.
Dezvoltarea capacităților de adaptare la
schimbările climatice prin conștientizarea
părților interesate în utilizarea sistemelor de
alertă și furnizarea de informații esențiale
privind gestionarea fermelor agricole .
Implementarea programelor de înmulțire a
culturilor bazate pe tehnici tradiționale și
biotehnologii moderne pentru a identifica
tulpini cu trăsături mai potrivite pentru noile
condiții climatice.
Consolidarea studiilor științifice și a
cercetărilor în domeniul irigării terenurilor
agricole utilizând tehnici moderne inovatoare
de irigare.
Elaborarea planurilor de irigare pe baza unei
evaluări a impactului acestora, a
disponibilității viitoare a apei și a nevoilor de
apă, ținând seama de bilanțul ofertă-cerere.
Extinderea reabilitării sistemelor centralizate
de irigare
Crearea de instrumente pentru gestionarea
riscurilor și a crizelor pentru a face față
consecințelor economice ale evenimentelor
climatice.

Program de măsuri care urmează a
fi elaborate, activități desfășurate

MADRM

140 000

Campanii de informare organizate,
sfaturi, informații publicate

MADRM

430 000

Fonduri identificate, program
existent, care ar aplica atât tehnici
moderne, cât și tradiționale

MADRM

720 000

Studii științifice în domeniul
irigării efectuate

AȘM

70 000

Planuri elaborate și aprobate

MADRM

100 000

Sisteme de irigare reabilitate

MADRM

100 000
000

Instrument de gestionare a riscului
pentru climă creat

MADRM

360 000

MSMPS

200 000

MSMPS

800 000

MSMPS,
MADRM

100 000

MSMPS,
SHSM

50 000

MSMPS

3 000 000

MSMPS

12 000 000

MSMPS

100 000

Sectorul sănătate umană
Implementarea unui sistem eficient de
informare în domeniul sănătății (SIS) pentru
Grup de lucru instituit, proceduri
luarea deciziilor și accesul publicului la datele aprobate
privind sănătatea în aspect de mediu
Asigurarea unui mecanism eficient de
Mecanism de avertizare timpurie,
prevenire, avertizare timpurie, gestionare și
gestionare și control al efectelor
control al efectelor evenimentelor
evenimentelor meteorologice
meteorologice extreme.
extreme creat
Au fost luate măsuri de reducere a
Reducerea efectelor poluării aerului și a
poluării aerului și a valurilor de
valurilor de frig asupra sănătății populației.
frig în ceea ce privește sănătatea
populației
Crearea unui sistem integrat și eficient de
prevenire, avertizare timpurie, gestionare și
Sistemul de avertizare timpurie
protecție împotriva radiațiilor ultraviolete
funcționa
sporite.
Asigurarea accesului sporit al comunităților
Mecanismele de asigurare a
izolate și populațiilor vulnerabile la asistență
accesului populațiilor vulnerabile
medicală.
create
Evaluarea sistemelor existente de
supraveghere a bolilor și consolidarea lor prin Sistemele de supraveghere a
includerea anumitor consecințe cauzate de
bolilor îmbunătățite și consolidate
schimbările climatice.
Sporirea informării și sensibilizării publicului
cu privire la impacturile schimbărilor
Sistem de informare care
climatice și ale condițiilor meteorologice
funcționează permanent
extreme asupra sănătății.
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Elaborarea unui plan de abordare a asistenței
medicale pentru grupurile de populație
vulnerabile (persoane în etate, persoane
izolate, persoane fără adăpost etc.) în caz de
urgență în materie de sănătate și climă.
Consolidarea serviciilor medicale primare
(inclusiv a prevenirii primare) pentru a sprijini
capacitatea comunităților locale de a deveni
reziliente la riscurile de sănătate în materie de
climă.
Crearea bazei de date naționale pentru
colectarea și prelucrarea datelor și a
informațiilor cu privire la efectele riscurilor
legate de schimbările climatice asupra
sănătății publice.
Promovarea surselor regenerabile de energie
care funcționează pe baza tehnologiilor
prietenoase mediului.
Promovarea tranziției treptate de la utilizarea
surselor tradiționale de combustibil la
utilizarea biocarburanților.
Promovarea utilizării eficiente a energiei și
promovarea produselor cu un consum eficient
de energie.
Îmbunătățirea durabilității infrastructurii de
transport și distribuție a energiei.
Intensificarea instruirii echipelor suplimentare
de întreținere a rezervelor și asigurarea
viabilității seturilor kiturilor complete de
instrumente de reparație și a altor
echipamente.
Implementarea măsurilor de adaptare prin
integrarea lor în strategia de dezvoltare
sectorială.
Asigurarea proiectării infrastructurii rutiere
ținând cont de necesitatea adaptării la
schimbările climatice.
Asigurarea planificării sistemului de transport
urban în vederea creării infrastructurii
necesare pentru a promova transportul
alternativ, cum ar fi ciclismul.
Examinarea și modificarea documentelor de
politici sectoriale (strategii, planuri,
programe) pentru abordarea riscurilor legate
de schimbările climatice și identificarea
activelor extrem de vulnerabile
Asigurarea durabilității infrastructurii de
transport prin utilizarea de materiale rezistente
la fluctuațiile de temperaturi, inundații.
Elaborarea procesului și a competențelor de
direcționare a fondurilor din Fondul rutier
către cercetări privind riscul schimbărilor

Plan elaborat. Indicatori, inclusiv
sensibili la gen, stabiliți.

MSMPS

50 000

Serviciile primare de asistență
medicală reziliențe la schimbările
climatice

MSMPS

100 000
000

Bază de date creată și accesibilă
pentru utilizare

MSMPS

100 000

MEI,
MADRM, AEE

80 000 000

MADRM,
MEI, MTID

140 000

MEI, AEE

34 000 000

MEI

7 200 000

MEI

35 000

Măsuri de adaptare la schimbarea
climei implementate prin
integrarea în planurile de
dezvoltare
Sectorul transporturi

MEI

117 520

Regulamente, standarde aprobate

MEI

105 000

Infrastructură creată pentru
bicicliști în zona urbană

MEI

4 000 000

Politici examinate, active
vulnerabile identificate

MEI

35 000

Regulamente, standarde aprobate

MEI

350 000

Procesul și competențele elaborate

MEI

40 000

Sectorul energie
Generatoare fotovoltaice, instalații
eoliene, instalații încălzire pe bază
de biomasă utilizate
15% din combustibilul utilizat va
fi biocombustibil, Standardele și
reglementările tehnice
implementate
Intensitatea energiei a scăzut cu
10%,
2% din eficiența energetică
asigurată în fiecare an
Inspectarea infrastructurii
vulnerabile, a cablurilor electrice
îngropate, reevaluarea lor
Instruire oferită echipei de
întreținere
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climatice pe sectoare, evaluarea impactului,
consolidarea capacităților, planificare.
Măsuri de adaptare care trebuie implementate
prin integrarea în strategia de dezvoltare
sectorială.

Măsurile de adaptare climatică
implementate prin integrarea în
planurile de dezvoltare
Sectorul forestier

MEI

14 500 000

Îmbunătățirea procesului de extindere a
teritoriilor acoperite cu vegetație forestieră și
restaurarea ecologică a pădurilor, crearea de
coridoare de interconexiune între păduri,
luând în considerație prospecțiunile
schimbările climatice și impactul lor.

130.000 ha de pădure, insule verzi
create

Agenția
Moldsilva,
MADRM

720 000
000

Crearea sistemului național de monitorizare
forestieră.

Sistemul de monitorizare a fost
elaborat și pus în aplicare

Agenția
Moldsilva,
MADRM

35 000

Au fost planificate păduri noi iar
nivelul de adaptarea fost măsurat
pe baza unor indicatori concreți

Agenția
Moldsilva

1 500 000

Metodologia de evaluare a fost
elaborată și aplicată în practică

Agenția
Moldsilva

35 000

Planul de gestionare a bazinelor
râurilor a fost elaborat și
implementat

Agenția Apele
Moldovei ,
MADRM, SHS

1 500 000

Practici de regenerare funcționale

Agenția
Moldsilva

40 000

Măsuri de protecție și conservare
implementate. Indicatori elaborați
pentru monitorizarea nivelului de
adaptare a ecosistemelor

MADRM

700 000

Agenția
Moldsilva

25 000

MEI

5.000

MEI

20.000

GRM

10,000

MEI

35.000

MEI, MADRM

50.000

Crearea de noi păduri adaptate la consecințele
schimbărilor climatice și capabile să capteze
eficient carbonul și să producă biomasă
lemnoasă.
Elaborarea procesului de evaluare pentru
monitorizarea plantațiilor forestiere de-a
lungul cursurilor de apă.
Elaborarea și implementarea planurilor de
gestionare a terenurilor la nivel de bazin
hidrografic pentru resursele de apă care includ
considerente climatice.
Adaptarea practicilor de regenerare a
pădurilor la nevoile generate de schimbările
climatice.
Asigurarea protecției și conservării diversității
biologice.

Promovarea conștientizării și a bunei
înțelegeri cu privire la schimbările climatice și Campanie de sensibilizare și
la modul în care sectorul forestier poate aduce instruire realizată
o contribuție pozitivă.
Sectorul dezvoltare regională
Elaborarea ghidărilor privind integrarea
Ghiduri elaborate și utilizate în
adaptării la schimbările climatice în planurile
integrarea adaptării la schimbarea
și bugetele sectoriale și în planurile de
climei în planuri și bugete
dezvoltare regională și locală.
Elaborarea indicatorilor de referință și a
Obiective și indicatori de referință
obiectivelor pentru adaptarea la schimbările
pentru cele 3 regiuni de
climatice în cele trei regiuni de dezvoltare.
dezvoltare.
Creșterea legăturii dintre acțiunile guvernului
Mecanism de coordonare între
central, regional și local cu privire la
sistemele guvernamentale
schimbările climatice.
centrale, regionale și locale creat
Elaborarea unei platforme de resurse și a unei
rețele de experți în domeniul "schimbărilor
climatice" (experți independenți, ONG-uri,
Platforma de resurse și platforma
instituții științifice, instituții financiare), care
de experți funcționale
ar putea oferi servicii de adaptare la
schimbările climatice autorităților publice
locale.
Au fost elaborate politici și
Elaborarea politicilor și a legislației adaptate
legislație adaptate la condiții
la condițiile locale.
locale
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Elaborarea strategiilor de gestionare a
riscurilor climatice pentru cele trei regiuni de
dezvoltare.

Strategiile de gestionare a
riscurilor climatice elaborate

MEI, MADRM

15.000

Anexa 6: Necesitățile de dezvoltare a capacităților transsectoriale identificate
Capacități

Conducerea și
mecanismul
de coordonare

Nevoi identificate

Intervenții necesare

Indicatori

Dezvoltarea capacităților la nivelul de mediu de abilitare
Mecanism de coordonare Un mecanism al
eficient, cu reuniuni
Procesului de
periodice pentru
coordonare operațională
examinarea progreselor
cu roluri și
înregistrate
responsabilități clare
stabilite ca parte a
Crearea unui sistem
Procesului Național de
Crearea unui mecanism coordonat de M & E
Planificare a Adaptării
eficient de coordonare
Publicarea și schimbul
pentru adaptarea la
Identificarea autorității
de rapoarte anuale
schimbările climatice
responsabile de
privind progresele
coordonarea politicii
înregistrate în ceea ce
climatice, precum și de
privește rezistența la
monitorizarea, evaluarea
climă și activitățile de
și raportarea măsurilor de
adaptare;
adaptare la schimbarea
Îmbunătățirea
climei
coordonării trans-

Agenția lider
responsabilă

Resurs
necesa
(dolari S

MADRM

300 000

MADRM

200 000
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sectoriale
Formarea strategiei de
lobby a factorilor de
decizie de nivel înalt
pentru a aborda
integrarea climei la
nivel național

Cadrul
instituțional și
legal

Examinarea și
consolidarea legislației,
politicilor, planurilor
de acțiuni și a
planurilor de
dezvoltare pentru a
îmbunătăți integrarea
adaptării climatice în
strategii, planuri și
programe naționale de
dezvoltare
Examinarea și
consolidarea
capacităților legate de
climă ale MADRM,
inclusiv atribuțiile și
capacitățile OSC

Integrarea
bugetară

Informația și
tehnologiile
privind
gestionarea
riscurilor

Elaborarea de opțiuni
privind reziliența
climatică și modul cel
mai bun de a formula
linii bugetare pentru
reziliența climatică în
planuri naționale și
strategii ministeriale
anuale

Elaborarea și aprobarea
unei strategii de
gestionare a
cunoștințelor legate de
climă
Inventarierea
sistematică a
informațiilor existente
și ad hoc privind RRD
și clima, instrumente și
tehnologii, precum și
funcțiile și
responsabilitățile
agenției;
Cartografierea
hazardelor și a

Prioritizarea și integrarea
considerentelor climatice
în documentele de politici
care stabilesc obiectivele
de implementare ale țării
pentru perioada de
programare până în 2030

Documente naționale
relevante completate
sau actualizate

MADRM și
ministerele
relevante

n/a

Toate
ministerele și
sectoarele

Se vor
identifica
funcție de
numărul d
politici,
planuri de
dezvoltar
examinat

Includerea adaptării
climatice în politicile
sectoriale relevante

Documente naționale și
sectoriale relevante
completate sau
actualizate

Îmbunătățirea și
extinderea capacităților
legate de climă ale
MADRM

Evaluarea nevoilor și
capacităților MADRM a
fost realizată;
Bugetul OSC și pentru
personal integrat în
cerințele bugetului
ministerului

MADRM

Se vor
determina
către
MADRM
după
evaluarea
nevoilor ș
cerințelor

Considerațiuni de climă
integrate în buget pentru
ministere și sectoare

Considerațiuni climatice
integrate în bugetele
tuturor instituțiilor
guvernamentale

MF cu
susținere din
partea
MADRM

100 000

Indicatorii privind
schimbările climatice
încorporați prin
revederea politicilor și
bugetelor

MF și
MADRMC

100 000

Buget de urgență în
fiecare sector pentru
intervenții specifice de
adaptare

MF

100 000

Documente relevante
completate

MADRM cu
susținere din
partea oficiilor
tehnologice

100 000

Indicatori privind
schimbările climatice
integrați în cadrul de
planificare și bugetare
pentru a asigura
responsabilitatea
Includerea bugetelor de
urgență în fiecare sector
pentru intervenții
specifice de adaptare, în
funcție de necesități
Strategia de gestionare a
cunoștințelor în vigoare,
cu un rol clar pentru TIC,
axată pe îmbunătățirea
rezilienței comunității
Cartografierea și
inventarierea sistematică a
informațiilor existente și
ad hoc privind RRD și
climă, instrumente și
tehnologii, precum și
funcțiile și
responsabilitățile agenției;
Modificarea cadrului
juridic actual

Sisteme TIC cu costuri
reduse, bazate pe
utilizatori;
Datele privind clima
sunt disponibile pe scară
largă și sunt actualizate
periodic de către
instituțiile responsabile;
Crearea unui grup de
lucru multidimensional
privind cadrul juridic și

MADRM cu
susținere din
partea
oficiului
tehnologic;
200 000
CPESS
(grupul de
lucru pentru
coordonare);
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riscurilor

instituțional al ERD;
Elaborarea ulterioară a
metodologiei de
evaluare a pericolelor
conținută în
"Recomandări", pentru
a fi pe deplin în
conformitate cu
Orientările UE privind
ERD și cu bunele
practici ale statelor
membre
Un document cu lecții
învățate elaborat care
diseminează cerințele
privind informația
legată de climă

Evaluarea și
documentarea lecțiilor și a
celor mai bune practici
legate de practicile și
experiențele actuale
Crearea unor sisteme TIC
O tehnologie privind
cu costuri reduse și
clima și dezastrele
orientate către utilizatori;
bazată pe cerere și un
Sistem operațional TIC
Toate sistemele sunt
instrument care ar
a cărui utilizare a fost
deschise și accesibile
ghida investițiile în
integrată în toate
publicului și se stabilește
instrumente și
sectoarele
un proces de monitorizare
tehnologii noi și
și verificare anuală a
utilizarea acestora
folosirii lor
Pachet de comunicare
privind politicile și
Elaborarea unei
Sporirea conștientizării
strategiile naționale
strategii de comunicare
în aspecte de climă
pentru a fi utilizate în
de cinci ani pentru a
măsurată în raport cu
cadrul consultărilor cu
nivelul de referință
Conștientizare genera și a spori gradul
comunitățile și al
identificat prin studiu
a în materie de de conștientizare
programelor de
climă
sensibilizare
Elaborarea unor ghiduri
Ghiduri la nivel de
Creșterea gradului de
sectoriale privind
sector privind integrarea
conștientizare
integrarea schimbărilor
schimbării climei
sectorială privind clima
climatice
elaborate și distribuite
Dezvoltarea capacităților la nivel organizațional
Includerea adaptării
Finalizarea integrării
climatice în orientările
considerentelor
privind evaluarea
Ghidul procesului EIM
climatice în orientările
impactului asupra
procesului de EIM (în
mediului
curs de elaborare)
Instrumente de
screening pentru a
Instrumente de screening
identifica proiectele cu
Proces analitic de
specifice pentru climă
risc;
examinare a politicilor,
Integrare
pentru a identifica
Numărul de proiecte
planurilor sau
proiectele cu criterii de
care includ
programelor din
risc în selectarea
considerentele
perspectiva climei
proiectelor pentru
climatice;
pentru fiecare sector
implementare și finanțare
Listă prioritară (anuală)
a nevoilor de resurse
pentru climă
Priorități și abordări
Abordări sectoriale pentru Priorități climatice
pentru planificarea
integrarea aspectelor
sectoriale stabilite;
dezvoltării sectoriale
climatice în planurile de
Documente relevante
Evaluarea practicilor și
experiențelor actuale de
colectare și diseminare
a datelor

Grupul de
lucru privind
riscurile de
dezastre și
cartografierea
riscurilor

MADRM cu
susținere din
partea
oficiului
tehnologic

20 000

Se va
determina în
strategia de
gestionare a
cunoștințelor
privind clima

300 000

MADRM

200 000

MADRM

10 000 pe
sector

MADRM

15 000

MADRM

30 000

MADRM și
ministerele
relevante de

30 000 pe
sector
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asociate cu clima

Sensibilizare
privind clima
și integrarea
considerațiunil
or de climă

Mesaje-cheie pentru
diferite grupuri/
sectoare privind
reziliența climatică

Au fost cartografiate
instituțiile sectoriale de
formare și elaborate
programe de instruire
legate de climă

Cunoștințe și
formare
privind clima

Instruirea personalului
în ceea ce privește
conducerea,
coordonarea,
integrarea,
comunicarea și
gestionarea proiectelor
Elaborarea modulelor
de instruire privind
clima
Instruirea privind
conducerea și
integrarea pentru
funcționari și factori de
decizie de politici

Instruire privind
schimbarea climei,
riscurile climatice și
vulnerabilitate

dezvoltare sectorială
finalizate
A formula un set de
mesaje-cheie pentru
diferitele grupuri/ sectoare Documente relevante
privind reziliența
finalizate și programe
climatică și acțiunile
inițiate
concrete care pot fi luate
imediat
Au fost finalizate
Schimbările climatice
profilurile de risc
legate de profilurile
sectoriale legate de
sectoriale de risc
climă și au fost inițiate
programe
Planurile de adaptare
Există planuri de adaptare bazate pe sectoare au
pe bază de sector
fost finalizate și au fost
inițiate programe
Numărul de programe
educaționale sectoriale
Cartografierea și
care pot include
identificarea instituțiilor
schimbările climatice
de formare sectoriale și
identificate;
elaborarea programelor de Lista resurselor
instruire legate de climă
necesare pentru
elaborarea programelor
educaționale în ASC
Numărul de programe
Considerațiuni privind
educaționale sectoriale
clima integrate în
care integrează clima în
programele de învățământ
programele de
sectoriale
învățământ
O listă de formatori și
Identificarea/ desemnarea mentori instruiți în
mentorilor și formatorilor
climă creată pentru
din rândul funcționarilor/
fiecare sector pentru a
personalului
oferi suport de instruire
și consultanță
Instruirea mentorilor
Numărul de participanți
identificați și formatorilor la instruirea mentorilor
în aspecte climatice
și formatorilor

resort
MADRM cu
ministerele de
resort
relevante

15 000 pe
sector

MADRM cu
ministerele de
resort
relevante

20 000 pe
sector

Ministere
relevante cu
susținerea
MADRM

30 000 pe
sector

MADRM în
cooperare cu
MECC

60 000

MADRM în
cooperare cu
MECC

80 000 pe
program
educațion

MADRM pe
baza
discuțiilor cu
ministerele și
sectoarele
relevante
Inițial vor fi
realizate de
MADRM

100 000

60 000 pe
sesiune de
instruire

Elaborarea modulelor de
instruire privind clima

Module de instruire
elaborate și utilizate

MADRM

40 000 pe
modul

Instruirea privind
conducerea și integrarea
pentru funcționari și
factori de decizie de
politici
Instruirea funcționarilor
publici în ceea ce privește
politicile în domeniul
climei și considerentele
climatice
Instruirea administrațiilor
locale cu privire la
posibilitățile de a utiliza
politicile în domeniul
climei și de a desfășura

Numărul de factori de
decizie și sectoare care
participă la cursuri de
formare

MADRM

50 000 pe
sesiune

Numărul de funcționari
publici care au participat
la cursuri de formare

MADRM

10 000 pe
persoană

Numărul de
administrații locale care
au participat la cursuri
de formare

MADRM

50 000 pe
serie de
ore/sesiun
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Cartografierea
localităților vulnerabile
la inundații, alunecări
de teren și alte pericole

Planificare
spațială

Examinarea,
actualizarea și
elaborarea planurilor
urbane și spațiale ale
localităților
Elaborarea planurilor
de reabilitare urbană și
rurală după dezastre

activități de evaluare a
vulnerabilității
Cartografierea localităților
vulnerabile
MRDC inițiază o
planificare integrată în
jurul zonelor vulnerabile
din punct de vedere
geografic pentru a
produce planuri de
dezvoltare de înaltă
calitate pentru zonele
predispuse la dezastre
Planurile urbane și spațiale
actualizate ale localităților

Planuri de reabilitare după
dezastre

Hărți ale
vulnerabilităților
localităților disponibile
pentru toate sectoarele
pentru a fi incluse în
planurile de acțiuni
sectoriale;
Harta așezărilor
vulnerabile;

MADRM în
colaborare
MEI

150 000

Planuri urbane și
spațiale ale localităților
actualizate

MADRM în
colaborare cu
MEI

40 000 pe
localitate

MADRM în
colaborare cu
MEI și
ministerele
relevante

40 000 pe
localitate

Anexa 7: Lista detaliată a părţilor interesate
Actorii

Instituții guvernamentale/
Ministere

Instituții naționale
subordonate, autorități
locale

Părțile interesate
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM)
Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI)
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS)
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)
Ministerul Finanțelor (MF)
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE)
Oficiul “Schimbarea Climei”
Agenția “Moldsilva”
Agenția Apele Moldovei
Agenția pentru Eficiență Energetică
Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS)
Institutului National pentru Energie Sustenabilă
Institutul de Ecologie și Geografie
Universitatea Agrara de Stat din Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Științe a Moldovei
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (SPCSE)
Municipalitatea Chișinău
Municipalitatea Bălți
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Actorii

Sectorul privat

Societatea civilă și
organizațiile comunitare

Entități acreditate/ Actori
internaționali

Părțile interesate
Municipalitatea Comrat
Congresul autorităților locale din Moldova (CALM)
Fondul Ecologic
Fondul Energetic
Mobiasbanca
Victoriabank
Eurocreditbank
Moldova Agroindbank
BCR Chișinău
Moldinconbank
Convenția Primarilor pentru climă și energie
UNDP Moldova
FAO
UN Environment
EBRD
WB
BEI
WMO

Beneficiarii activităților
finanțate

Anexa 8: Rolul și contribuția părților interesate (PI) în dezvoltarea Programului de
țară
Părțile interesate

Implicare PI în
dezvoltarea PȚ

Contribuția PI

Rolul scontat al PI în
sprijinirea
implementării

Instituțiile guvernamentale:

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
(MADRM)

Coordonare și promovare;
implicarea în identificarea
priorităților investiționale

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
(MEI)

Implicarea în
identificarea priorităților
investiționale

Ministerul
Sănătății, Muncii

Implicarea în identificare
priorităților investiționale

Aprobarea priorităților naționale și a
Programului de țară

Contribuție în identificarea
priorităților naționale de angajare cu
FVC, dezvoltarea notelor conceptuale
de proiecte, participarea în
Mecanismul de Coordonare a ANDului
Contribuție în identificarea
priorităților naționale de angajare cu

Sprijinirea procesului de:
obținere a suportului
FVC; instituționalizarea
implementării acțiunilor
de adaptare; a
Mecanismului de
Coordonare și a
procesului de M&E;
dezvoltarea și aprobarea
cadrului de reglementare
Avizarea Hotărârilor
Guvernului la subiect;
instituționalizarea
implementării acțiunilor
de adaptare
Avizarea Hotărârilor
Guvernului la subiect;
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Părțile interesate

Implicare PI în
dezvoltarea PȚ

și Proiecției
Sociale
(MSMPS)

Ministerul
Finanțelor (MF)

Expunere asupra
capacității de participare
bugetară la realizarea
acțiunilor de adaptare la
schimbările climatice

Ministerul
Afacerilor
Externe și
Integrării
Europene
(MAEIE)

Facilitarea procesului de
promovare a programului
la nivel internațional

Membrii CNSC și
a Comitetelor
Tehnice ai
Mecanismului de
Coordonare

Oficiul
Schimbarea
Climei
Agenția
“Moldsilva”

Agenția “Apele
Moldovei”

Agenția pentru
Eficiență
Energetică
Instituțiile de
cercetare din
domenii,
Academia de
Știință
Municipalitatea
Chișinău

Coordonare, evaluare,
promovare

Contribuția PI
FVC, dezvoltarea notelor conceptuale
de proiecte, participarea în
Mecanismul de Coordonare a ANDului
Stabilirea volumelor concrete de
investiții bugetare pe fiecare acțiune,
contribuție în identificarea
priorităților naționale de angajare cu
FVC, dezvoltarea notelor conceptuale
de proiecte, participarea în
Mecanismul de Coordonare a ANDului
Asistență la negocierea documentelor
de oficializare a acordurilor cu FVC,
contribuție în semnarea acordului de
țară între Moldova și FVC,
contribuție în identificarea
priorităților naționale de angajare cu
FVC, dezvoltarea notelor conceptuale
de proiecte, participarea în
Mecanismul de Coordonare a ANDului

Participarea în Mecanismul de
Coordonare a AND-ului

Instituții naționale subordonate, autorități locale
Angajarea experților, coordonarea
Elaborarea proiectului de
elaborării, organizarea dezbaterilor
program
publice, definitivarea programului
Contribuție prin participarea în
prioritizarea tematicilor din domeniu
Identificarea priorităților
ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
investiționale
Concept pentru noi propuneri de
proiecte cu noi activități
Contribuție prin participarea în
prioritizarea tematicilor din domeniu
Identificarea priorităților
ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
investiționale
Concept pentru noi propuneri de
proiecte
Contribuție prin participarea în
prioritizarea tematicilor din domeniu
Identificarea priorităților
ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
investiționale
Concept pentru noi propuneri de
proiecte
Contribuție prin participarea în
prioritizarea tematicilor din domeniu
Idei și propuneri de
ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
îmbunătățire
Concept pentru noi propuneri de
proiecte
Identificarea priorităților
Contribuție prin participarea în
de finanțare; Idei și
prioritizarea tematicilor din domeniu

Rolul scontat al PI în
sprijinirea
implementării
instituționalizarea
implementării acțiunilor
de adaptare

Planificarea, aprobarea și
eliberarea fondurilor
bugetare spre realizarea
acțiunilor de adaptare la
schimbările climatice

Sprijinirea beneficiarilor
în relațiile cu FVC

evaluarea tehnică a
proiectelor; promovarea
proiectelor spre finanțare
către FVC; monitorizarea,
raportarea, evaluarea
rezultatelor proiectelor
finanțate de FVC
Consultații la subiectele
de competență
Participare în
implementarea
programului

Participare în
implementarea
programului

Participare în
implementarea
programului

Participare în
implementarea
programului
Alocarea de spații și
fonduri
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Părțile interesate

Municipalitatea
Bălți

Municipalitatea
Comrat

Mobiasbanca
Victoriabank
Eurocreditbank
Moldova
Agroindbank
Moldinconbank
BCR Chișinău
Convenția
Primarilor pentru
climă și energie

Banca Mondială

BERD

BEI

FAO

Implicare PI în
dezvoltarea PȚ

Contribuția PI

propuneri de îmbunătățire

ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
Concept pentru noi propuneri de
proiecte
Contribuție prin participarea în
prioritizarea tematicilor din domeniu
ca parte a PȚ, dezvoltarea de Note de
Concept pentru noi propuneri de
proiecte

Identificarea priorităților
de finanțare; Idei și
propuneri de îmbunătățire

Identificarea priorităților
Propuneri privind formele de
de finanțare; Idei și
activități publice-private
propuneri de îmbunătățire
Sectorul privat/ Instituții bancare
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Expresie de interes pentru acreditarea
Intenții de a se acredita
cu FVC
Societatea civilă și organizațiile comunitare
Participare la consultări și
dezbateri publice

Propuneri de idei, acțiuni de
implementare

Entități acreditate/ Actori internaționali
Expunerea privind participarea cu
investiții în program. Suport oferit
părților interesate din Moldova în
Intenții de finanțare
promovarea ideilor de proiecte,
notelor conceptuale, propunerilor de
proiecte conform priorităților
naționale
Expunerea privind participării cu
investiții în program. Suport oferit
părților interesate din Moldova în
Intenții de finanțare
promovarea ideilor de proiecte,
notelor conceptuale, propunerilor de
proiecte conform priorităților
naționale
Expunerea privind participării cu
investiții în program. Suport oferit
părților interesate din Moldova în
Intenții de finanțare
promovarea ideilor de proiecte,
notelor conceptuale, propunerilor de
proiecte conform priorităților
naționale
Expunerea privind participării cu
Intenții de finanțare
investiții în program. Suport oferit

Rolul scontat al PI în
sprijinirea
implementării

Alocarea de spații și
fonduri
Alocarea de spații și
fonduri
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Aplicare la FVC pentru
finanțarea programului
Diseminarea informației
în rândurile primarilor
comunităților

Cofinanțarea

Cofinanțarea

Cofinanțarea

Cofinanțarea
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Părțile interesate

Implicare PI în
dezvoltarea PȚ

Rolul scontat al PI în
sprijinirea
implementării

Contribuția PI

părților interesate din Moldova în
promovarea ideilor de proiecte,
notelor conceptuale, propunerilor de
proiecte conform priorităților
naționale
Beneficiarii activităților finanțate

Anexa 9: Necesitaţi de finanţare în contextul asigurării dezvoltării cu emisii reduse
a RM
nr

Acţiunile

Starea (în
proces,
planificată,
îndeplinită)

Suportul
necesar

Necesităţi tehnice şi de dezvoltare a capacităţilor, mii $SUA
1404.5

TOTAL, inclusiv:
1

2

3

4
5

Susținerea capabilităţii ţării de dezvoltare a capacităţilor și
consolidarea sistemului național de inventariere
Consolidarea capacității naționale de dezvoltare a
inventarului GES pentru sectorul FTSCFTS, inclusiv
dezvoltarea matricei de utilizare a terenurilor și finalizarea
tranziției la Ghidul IPCC 2006 pentru sectorul FTSCFTS
Consolidarea capacității rețelei naționale a instituțiilor de
cercetare de a efectua studii, cercetări și evaluări pentru a
identifica oportunități suplimentare de atenuare care să
includă justificări financiare și organizatorice în ceea ce
privește impactul social, tehnic și economic
Sporirea capacității naționale de a pregăti propuneri viabile
de proiecte NAMA în sectoarele transporturi, industrie și
agricultură, în vederea atragerii de investiţii
Consolidarea politicilor, cadrului legal și a managementului
sectorului forestier al Republicii Moldova

Suportul
deja
obţinut

Supot
adiţional
necesar

725.5

679

în proces

290

258

32

planificată

30

0

30

planificată

169

0

169

în proces

350

302

48

planificată

50

0

50
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6

7
8

9

10

11

Consolidarea capacității părților interesate din sectorul
deșeuri în vederea implementării directivelor și
reglementărilor UE
Sporirea capacităţii de negociere a proiectelor de atenuare
şi adaptare la nivel internațional, în vederea atragerii de
finanţare
Dezvoltarea capacităţilor de formulare și implementare a
strategiilor și politicilor climatice
Facilitarea dialogului spre transferul experienței și a
lecțiilor învățate, precum și instruirea părților interesate și a
experților relevanți din cadrul structurii administrative a
Republicii Moldova pentru implementarea cu succes a
sistemului național MRV, cu accent special pe MRV a
SDER și a NAMA
Formarea părților interesate și promovarea de ateliere
consacrate împăduririi, practicilor de restaurare a
terenurilor, creării de sisteme silvopastorale și gestionării
durabile a pășunilor
Formarea părților interesate, inclusiv prin intermediul
atelierelor de lucru consacrate surselor regenerabile de
energie și eficienței energetice, precum și dezvoltarea
instrumentelor demonstrative tehnice și financiare
respective (în contextul NAMA consacrate surselor
regenerabile de energie şi eficienţei energetice)

planificată

40

0

40

planificată

22

0

22

planificată

24

0

24

în proces

205

165

40

planificată

32

0

32

planificată

192

0

192

Necesităţi financiare, mil $SUA
planificat

23

2

TOTAL, inclusiv:
Promovarea CET-urilor de capacitate mică în Republica
Moldova
Promovarea pompelor de căldură în Republica Moldova

planificat

180

3

Promovarea surselor eoliene în Republica Moldova

planificat

640

4

Utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde
menajere în Republica Moldova

planificat

606

planificat

236

planificat

344

planificat

100

planificat

228

planificat

5

planificat

144

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2

Promovarea iluminatului eficient în Republica Moldova
Autobuse şi microbuze hibride şi electrice în municipiul
Chişinău
Substituirea clincherului la producerea cimentului
Reducerea emisiilor de GES la fermentarea enterică prin
includerea în rațiile taurinelor a tescovinei uscate de
struguri
Implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului
în Republica Moldova
Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și
perdelelor de protecție în Republica Moldova

4901

Utilizarea salciei energetice pentru producerea energiei
planificat
termice în Republica Moldova
Promovarea obținerii energiei din deșeuri în Republica
planificat
Moldova
Alte NAMA condiţionate din SDER
planificat
Necesităţi de transfer tehnologic, mii $SUA
TOTAL, inclusiv:
Asistenţă instituţională în promovarea tehnologiilor
avansate
Programe de stagiere spre cunoaşterea tehnologiilor

89
15
2289
375

planificat

250

planificat

125
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avansate în funcţiune

Anexa 1: Lista de NAMA cu titlul de solicitare a sprijinului pentru implementarea
acestora, înregistrate în Registrul NAMA al CONUSC
Notă: Toate NAMA cu titlul de solicitare a sprijinului pentru implementarea lor în Republica Moldova
pot fi accesate de pe pagina web a Oficiului Schimbarea Climei al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
Regionale şi Mediului: <http://clima.md/lib.php?l=en&idc=278>, precum şi de pe pagina web a
Registrului
NAMA
al
CONUSC:
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/NamaImplementation.aspx>:
NS-274 Promovarea CET-urilor de capacitate mică în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=185&viewOnly=1>
NS-275 Promovarea pompelor de căldură în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=186&viewOnly=1>
NS-276 Promovarea surselor eoliene în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=187&viewOnly=1>
NS-277 Utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde menajere în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=188&viewOnly=1>
NS-278 Promovarea iluminatului eficient în Republica Moldova
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<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=189&viewOnly=1>
NS-279 Autobuse şi microbuze hibride şi electrice în municipiul Chişinău
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=190&viewOnly=1>
NS-280 Substituirea clincherului la producerea cimentului
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=191&viewOnly=1>
NS-281 Reducerea emisiilor de GES la Fermentarea enterică prin includerea în rațiile taurinelor a
tescovinei uscate de struguri
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=192&viewOnly=1>.
NS-282 Implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=193&viewOnly=1>
NS-283 Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor de protecție în Republica
Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=194&viewOnly=1>
NS-284 Utilizarea salciei energetice pentru producerea energiei termice în Republica Moldova
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID
=195&viewOnly=1>
NS-285 Promovarea obținerii energiei din deșeuri în Republica Moldova
http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=1
96&viewOnly=1

Anexa 10 Lista participanţilor la evenimentele de pregătire a angajării cu FVC
Nume și
prenume

Instituția/ funcția/ localitatea

Date de contact

Lista reprezentanților Autorităților Publice Centrale și a grupurilor de lucru
Șef Serviciul informare și comunicare cu
Grigorean
serviciuldepresa@madrm.gov.md; 079090590,
mass media, Ministerul Agriculturii,
Ecaterina
0 22 204-582
Dezvoltării Regionale și Mediului
Șef al Direcției politici de dezvoltare
Malai Igor
Igor.malai@madrm.gov.md; 067298536
regională
Grigorița
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
viacislav.grigorita@madrm.gov.md;
Viaceslav
Regionale și Mediului
069029781
Șef al Secției politici de aer și schimbări
Lopotenco
veronica.lopotenco@madrm.gov.md; 0 22 204
climatice, Ministerul Agriculturii,
Veronica
521;
Dezvoltării Regionale și Mediului
Șef Serviciul protecția solului și subsolului,
Gălușcă Victor
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
victor.galusca@madrm.gov.md;
Regionale și Mediului
Agenția de Dezvoltare Regională UTA
Mavrodi Nicolae
mavrodini@mail.ru; 067711105
Găgăuzia
angelina.morari@gmail.com;
Plop Angelina
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
adrsud@gmail.com; 068771662; 0 241 21150
Selevestru Natalia BC ”MoldovaAgroindbank” S.A.
natalia.selevestru@maib.md; 069349590
Verebcean
SRL ”Unicaps”
verebceant@mail.ru; 079404034
Tatiana
Harabara Eugen.
Manager de proiect People in Neid Moldova eugen.harabara@people.ineid.cz, 079301200
Grădinaru Sergiu
GIZ Moldova
sergiu.gradinaru@giz.de, 079384146
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Nume și
prenume
Robu Tudor
Cantemir Anna
Barosan
Constantin
Cambur Andrei
Elistratov Andrei
Sobalev Dumitru
Șerșenevschii
Andrei
Bobînă Ioana
Galițchi Inessa
Vatamaniuc
Marcela
Rotaru Petru
Dumitru Galupa
Melnicenco
Ecaterina
Tîrșu Mihai
Valchanov
Pancho
Cantemir Tatiana
Zabolotnîi
Victoria
Bodrug Valentina
Russu Diana
Caraman Tatiana
Jaman Sergiu
Iulia Iordachi
Morcov
Alexandru
Galatonov
Virginia
Samoni Iulian
Zagnitco
Valentina
Sîrbu Ana
Comendant Ion
Fărîmă Vitalie
Ciubotaru
Hristofor
Cazacu Veronica
Arseni Cristina
Farima Vitalie
Neaga Liubovi

Instituția/ funcția/ localitatea
FAO Moldova
”Victoriabank”, director evaluarea riscurilor
de creditare

Date de contact

anna.cantemir@vb.md; 068112012

Oficiul Finanțare de Carbon

constantin.borosan@gmail.com; 069725477

DAAC ECO PLANT
DAAC ECO PLANT
Direcția politici în domeniul biodiversității,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului
Serviciul protecția solului și subsolului
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului
Asociația Femeilor pentru Protecția
Mediului
GEF SGP

andrei.cambur@daac.hermes.md; 078300366
andrei.elistratov.ae@gmail.com; 079771317

IFAD

marcela.vatamaniuc@ucipited.md; 069272192

Agenția ”Moldsilva”
ICAS

petru.rotaru58@gmail.com; 069116984
dgalupa@yahoo.com; 069126345

AO EcoContact

k.melnicenco@vox.md; 068379717

Institutul de Energetică

tirsu.mihai@gmail.com; 079559591

Platforma Egalitate de Gen

pancho.valchanov@bci.md; 060551137

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

spsp.adrnord@gmail.com; 068356274

Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

scai.adrnord@gmail.com;

CN OSC
Camera de Comerț și Industrie
Agrobiznes.md
Agrobiznes.md
FAO

valbodrug@mail.ru;
diana.russu@chamber.md;
tatiana.caraman@agrobiznes.md;
sergiu.jaman@agrobiznes.md;
iulia.iordachi@fao.org;

CALM

alexandru.morcov@calm.md; 079588388

dumitru.sobolev@madrm.gov.md; 0 22 204
537
andrei.sersenevschii@madrm.gov.md; 0 22
204 508
mediu@mediu.md; 079407108
inessag@unops.org; 069066878

MARM
IE AȘM
MADRM

virginia.galatonov@madrm.gov.md; 0 22 204
527
info@compass.co.md; 068549191
liliana.carp@ansp.md;
valentina.zagnitco@ansp.md; 079446019
ana.sirbu@madrm.gov.md;
icomendant@gmail.com; 069217004
farima.vitalie@madrm.gov.md; 079855307

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

hristoforuss@gmail.com

Fundația HERS Moldova
Secția Politici de Aer si Schimbări climatice,
MADRM
Șef Serviciu Fonduri de Dezvoltare
MADRM
Consultant Principal, MEI

veronica.cazacu@heks-eper.org

MADRM
Compass SRL
ANSP Centrul Național de Sănătate Publică

cristina.arseni@madrm.gov.md; 022-204-580
vitalie.farima@madrm.gov.md; 079855307

liubaneaga1@gmail.com; 079408596
nicolae.magdil@gmail.com;
Magdil Nicolae
Consultant Superior, MEI
nicolae.magdil@mei.gov.md
Munteanu Serghei Consultant Principal, MEI
serghei.munteanu@mei.gov.md
Lista reprezentanților Autorităților Publice Locale, participanți la atelierele de consultare a priorităților naționale

98

Programul de Ţară
Data: 20.12.2018

Nume și
Instituția/ funcția/ localitatea
prenume
de investiții în domeniul schimbărilor climatice
Meleca Vasile
Raionul Anenii Noi
Dilirevco Victor
Raionul Anenii Noi
Ghețiu Janeta
Raionul Cahul
Berlinschi
DAERF Raionul Cantemir
Vladimir
Vîlcu Larisa
DAERF Raionul Cantemir
Tihonov Eugen
Raionul Călărași
Vulpe Anatol
Raionul Călărași
Zamfirov
Direcția Agricultură Cimișlia
Vladimir
Raileanu Natalia
Consiliul raional Cimișlia
Burlacu Gheorghe Consiliul raional Criuleni
Onisciuc Vitalie
Consiliul raional Criuleni
Popov Boris
Consiliul raional Dondușeni
Cebotari Iurie
Direcția Agricultură raionul Dondușeni
Nicora Ion
Consiliul raional Drochia
Croitoru Marin
Consiliul raional Drochia
Sandul Valeriu
Consiliul raional Dubăsari
Dicusar Maria
Direcția agricultură raional Dubăsari
Gonța Vadim
Direcția Agricultură raionul Florești
Rotaru Iulian
Direcția Agricultură raionul Florești
Sîrbu Ion
Direcția agricultură raionul Hâncești
Sajco Nicolae
Direcția economie raionul Ialoveni
Gospodinov Alina Direcția agricultură raionul Leova
Canuda Victoria
Consiliul raional Nisporeni
Pîslariuc
Direcția agricultură raionul Ocnița
Veaceslav
Josan Serghei
Secția agricultură Orhei
Strișcă Veaceslav
Secția agricultură Orhei
Godoroja Andrei
Vicepreședintele raionului Rezina
Cernega Vera
Direcția agricultură raionul Rezina
Bogdan Valeriu
Secția agricultură raionul Râșcani
Negruți Grigore
Direcția agricultură raionul Sângerei
Andriuță Aliona
Direcția agricultură raionul Soroca
Borș Valeriu

Serviciul agricultură raionul Strășeni

Tabacaru Nicolae
Muțuțchi Andrei
Călărașu Alexei
Arnăut Serghei
Danuța Vitalie
Bozbei Ivan
Topal Ivan
Macari Valeriu
Vicol Nicolae
Scutaru Viorel
Știroi Fiodor
Pamujac Petru

Relații funciare și cadastru raionul Strășeni
Direcția Agricultură raionul Șoldănești
Direcția Agricultură raionul Șoldănești
Direcția agricultură raionul Ștefan Vodă
Direcția agricultură raionul Ștefan Vodă
Direcția agricultură raionul Taraclia
Direcția agricultură raionul Taraclia
Direcția agricultură raionul Telenești
Direcția agricultură raionul Telenești
Direcția agricultură raionul Ungheni
Administrația raională Comrat
Direcția agricultură raionul Ceadâr-Lunga

Date de contact
0 265 22 850
0 265 22850
0 299 31425; janeta5@mail.ru
067670946
067695836; lvilco@mail.ru
069068790; dir.economie@gmail.com
069391289; agriculturacalarasi@mail.ru
067488806
069525705; raiLeanu_n@yahoo.com
068069484
olarcriuleni@gmail.com
0 251 22464
069452231
069129520; vicepres.dr@mail.ru
069297821
069956584;dacdubasari@mail.ru
0 250 2 31 00;daatr@mail.ru
0 250 2 29 00;daatr@mail.ru
079548840; ionsirbu@hotmail.md
0 268 24 5 37; steavesonnd@gmail.com
079877154; popalina88@mail.ru
canudavic74@mail.ru
067426866; bumbacdavid@gmail.com
068197368; orhei_josan@mail.ru
069148828; agricultura.orhei@gmail.com
067592719; agodoroja@yahoo.com
061106480; secagrezina@mail.ru
069979290; daa.riscani@mail.ru
069144125; negruti54@mail.ru
0 230 25 113; aliona.andriuta@mail.ru
0 237 22 8 38;
directiaagricolastraseni@mail.ru
nicolaetabacaru@gmail.com
069660603; turcan.daa@mail.ru
0 272 24 2 51
067452098; arnaut_serj@mail.ru
068504759; daastefanvoda@mail.ru
068727368
079477774; ivan.topal.58@mail.ru
0 258 22 8 50; valeriu.macari@mail.ru
0 258 22 8 59
069526518; daa.ungheni@yahoo.com
0 298 22 6 48; 068349723
068055118; cadirapc@mail.ru
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Anexa 11: Sumarul priorităţilor naţionale în contextul ariei rezultatelor FVC
Priorităţile
identificate în
Strategiile
naţionale

NAMA1

NAMA2

NAMA3

NAMA4

Aria rezultatelor ai Fondului Verde pentru Climă
Atenuare
• Tone de bioxid de carbon echivalent pe an către 2030: 3813 kt CO 2eq
• Costul reducerii de GES 2018-2030, total: 5 miliarde $SUA
• Volumul de finanțare mobilizat de Fond: 2.458 miliarde $SUA pentru 10
NAMA
Producerea
Clădiri, oraşe,
Pădurile şi
energiei şi accesul
Transportul
industrii şi aparate
utilizarea
la aceasta
casnice
terenurilor
Promovarea
surselor eoliene în
Republica
Moldova170
Promovarea CETurilor de capacitate
mică în Republica
Moldova171
Promovarea
pompelor de
căldură în
Republica
Moldova172
Utilizarea energiei
solare pentru

170

<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=187&viewOnly=1>
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=186&viewOnly=1>
172
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=187&viewOnly=1>
171
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NAMA5

NAMA6

NAMA7

NAMA8

NAMA9

NAMA10

producerea apei
calde menajere în
Republica
Moldova173
Utilizarea salciei
energetice pentru
producerea energiei
termice în
Republica
Moldova174
Promovarea
obținerii energiei
din deșeuri în
Republica
Moldova175
Autobuse şi
microbuze hibride
şi electrice în
municipiul
Chişinău176
Promovarea
iluminatului
eficient în
Republica
Moldova177
Substituirea
clincherului la
producerea
cimentului178
Împădurirea
terenurilor
degradate, zonelor
riverane și
perdelelor de
protecție în
Republica
Moldova179

173

<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=188&viewOnly=1>
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=195&viewOnly=1>
175
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=196&viewOnly=1>
176
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=190&viewOnly=1>
177
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=189&viewOnly=1>
178
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=191&viewOnly=1>
179
<http://www4.unfccc.int/sites/nama/_layouts/un/fccc/nama/NamaSeekingSupportForImplementation.aspx?ID=194&viewOnly=1>
174
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Anexa 12: Priorități naționale de atenuare în contextul criteriilor de investiții ale Fondului pentru Climă Verde
Potenţialul impactului
Priorităţile naţionale de
atenuare

NAMA1: Promovarea
surselor eoliene în RM

NAMA2: Promovarea CETurilor de capacitate mică în
RM

Potențialul programului /
proiectului de a contribui
la realizarea obiectivelor
Fondului şi a ariei
rezultatelor acestuia

Potenţialul schimbării de
paradigmă
Gradul în care activitatea
propusă poate cataliza
impactul în afara unui
proiect sau program de
investiții

Criteriile de investiții ale Fondului Verde pentru Climă
Potenţialul de dezvoltare
Posesia de ţară
sustenabilă
Posesia ţării ca beneficiar şi
capacitatea de a
implementa un proiect sau
Beneficii și priorități mai
program finanţat (politici,
largi
strategii și instituții
climatice)

Reducerea emisiilor de GES
cu 609 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
16% a obiectivului CND
condiţionat

RM importă 82% din energia
electrică necesară. Proiectul
diminuează cu 16% această
dependenţă, servind
catalizator, prin cele 400MW
SE, pentru ridicarea în
continuare a securităţii
energetice pe această cale

NAMA în cauză va:
- spori accesul la tehnologii
curate;
- încuraja crearea de
întreprinderi mici și mijlocii
şi noi locuri de muncă;
- crea noi capacități spre
promovarea SRE;
- atrage investiții locale în
activitatea economică.

Reducerea emisiilor de GES
cu 41 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
1,1% a obiectivului CND
condiţionat.

NAMA acoperă deficitul de
energie şi putere a ţării cu
3%. Prin cele 40 de CET-uri
mici, urmate a fi construite,
proiectul va cataliza
extinderea numărului de
CET-uri noi spre ridicarea
securităţii energetice a ţării

NAMA duce la:
- micşorarea cu 32% a
consumul de combustibil
fosil (4.4 mil dolari SUA);
- sporirea accesului la
tehnologii eficiente;
- încurajarea creării de
întreprinderi mici și mijlocii
şi noi locuri de muncă;

- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare spre
promovarea SRE, cadru
conform Directivei UE
2009/28/CE180,181.
- Este disponibilă Harta
potenţialului eolian182
- Ţara dispune de careva
experienţă: au fost construite
deja 7,8MW SE. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare spre
promovarea CET-urilor183,
cadru conform Directivei UE
2012/27/UE.
- În ţară sunt construite două
CET-uri mici, dar fără a se
dispune de careva date de
operare a acestora. Există

Eficienţa şi eficacitatea

Necesităţile beneficiarului

Stabilitatea economică și,
după caz, financiară a
programului / proiectului

Vulnerabilitatea și nevoile
de finanțare ale țării
beneficiare și ale populației

În vederea depăşirii sărăciei,
ţara implementează reforme
stabilite în Acordul de
asociere cu UE, fapt ce,
eminent va duce la creşterea
cererii de energie, cea
produsă de SE având toată
şansa de a fi consumată,
făcând NAMA fezabilă

Costul creditelor în RM este
mare, cu o dobândă de 4,6 –
5,1% pentru valută străină şi
8,8-10,8% aplicată creditelor
în valută naţională. Totodată,
capacitatea de plată a
consumatorilor pentru
energia electrică este
limitată. De aceia, fără
finanţarea FVC realizarea
NAMA este problematică.

Majoritatea CET-urilor vor fi
construite la spitale, hoteluri,
blocuri de locuit rezidenţiale,
întreprinderi industriale etc.,
fapt ce face ca proiectul să
fie fezabil, având în vedere
creşterea economică
previzibilă a ţării.

Costul creditelor în RM este
mare, cu o dobândă de 4,6 –
5,1% pentru valută străină şi
8,8-10,8% aplicată creditelor
în valută naţională. Totodată,
investiţia specifică în CETuri mici este relativ mare. De
aceia, fără finanţarea FVC
realizarea proiectului este

Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile Nr. 10 din 26.02.2016. <http://lex.justice.md/md/363886/>
Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016. <http://lex.justice.md/md/365659%20/>
182
<https://moldova.awstruepower.com/>
183
Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării Nr. 92 din 29.05.2014. <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=353698&lang=1>
180
181
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- crearea de noi capacități
spre promovarea CET mici;
- atragerea investițiilor locale
în activitatea economică.

NAMA3: Promovarea
pompelor de căldură în RM

NAMA4: Utilizarea energiei
solare pentru producerea apei
calde menajere în RM

184
185

Reducerea emisiilor de GES
cu 67 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
1,8% a obiectivului CND
condiţionat.

Reducerea emisiilor de GES
cu 116 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
3% a obiectivului CND
condiţionat.

RM importă 86,2% din
resursele energetice
necesare. Proiectul va
acoperi 4% din cererea de
energie termică din ţară. Prin
construirea a 13160 de
pompe de căldură,
implementarea NAMA va
cataliza extinderea lor şi mai
abundentă pe teritoriul ţării,
ridicându-se în acest mod
securitatea energetică.

Implementarea NAMA va:
- substitui cazanele pe gaze
naturale și cărbune, reducând
cu 37% consumul de
combustibil fosil;
- crea condiții mai bune de
viață și de lucru, deoarece
această tehnologie nu
utilizează foc deschis.;
- încurajarea creării de
întreprinderi mici și mijlocii
şi noi locuri de muncă;
- crearea de noi capacități
spre promovarea pompelor
de căldură;
- atragerea investițiilor locale
în activitatea economică.

Energia termică produsă de
316 mii de colectoare
construite în proiect vor
cataliza extinderea
captatoarelor solare şi mai
avansată pe teritoriul ţării,
ridicându-se în acest mod
securitatea energetică, de
care ţara suferă.

Implementarea proiectului
va:
- substitui 53,5% din energia
primară utilizată de cazanele
pe gaze naturale și 46,5% din
energia primară aferentă
cazanelor electrice;
- crea condiții mai bune de
viață și de lucru, deoarece
această tehnologie nu
utilizează foc deschis.;
- încurajarea creării de
întreprinderi mici și mijlocii
şi noi locuri de muncă;
- crearea de noi capacități

experienţă bogată de operare
a CET-urilor mari. NAMA
este înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare184 spre
promovarea pompelor de
căldură, cadru conform
Directivei UE 2006/32/CE.
- În ţară sunt construite mai
multe pompe de căldură, cu
experienţă pozitivă, în cadrul
proiectului MoSEFF, finanţat
de BERD. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare spre
promovarea colectoarelor
solare, cadru conform
Directivei UE 2009/28/CE
185
.
- În ţară sunt construite
colectoare solare, cu
experienţă pozitivă, în cadrul
proiectului MoSEFF, finanţat
de BERD. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii

mult problematică

Majoritatea CET-urilor vor fi
construite la spitale, hoteluri,
blocuri de locuit rezidenţiale,
case individuale,
întreprinderi, fapt ce face ca
proiectul să fie fezabil, având
în vedere creşterea
economică previzibilă a ţării.

Costul creditelor în RM este
mare, cu o dobândă de 4,6 –
5,1% pentru valută străină şi
8,8-10,8% aplicată creditelor
în valută naţională. Totodată,
investiţia specifică în pompe
de căldură este relativ mare.
De aceia, fără finanţarea
FVC realizarea proiectului
este mult problematică

Captatoarele solare vor fi
construite la spitale, hoteluri,
blocuri de locuit rezidenţiale,
case individuale,
întreprinderi, etc. fapt ce face
ca proiectul să fie fezabil,
având în vedere creşterea
economică previzibilă a ţării.

Costul creditelor în RM este
mare, cu o dobândă de 4,6 –
5,1% pentru valută străină şi
8,8-10,8% aplicată creditelor
în valută naţională. Totodată,
investiţia iniţială în
captatoarele solare este
relativ însemnată. De aceia,
fără finanţarea FVC
realizarea proiectului în mare
parte va fi limitată

Legea cu privire la eficienţa energetică Nr. 142 din 02.07.2010. < http://lex.justice.md/md/335818/>
Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile Nr. 10 din 26.02.2016. <http://lex.justice.md/md/363886/>
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NAMA5: Utilizarea salciei
energetice pentru producerea
energiei termice în RM

NAMA6: Promovarea
obţinerii energiei din deşeuri
în RM

Reducerea emisiilor de GES
cu 250 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
6,6% a obiectivului CND
condiţionat.

Reducerea emisiilor de GES
cu 95 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
2,5% a obiectivului CND
condiţionat.

Energia termică produsă din
salcia energetică cultivată pe
cca 20 mii ha şi transformată
în peleţi vor
cataliza extinderea producerii
biomasei şi mai însemnată pe
teritoriul ţării, ridicându-se în
acest mod securitatea
energetică a ţării,
nesatisfăcătoare la moment.

Colectarea biogazului la
depozitele de deşeuri pentru
producerea energiei electrice
la centralele cu o capacitate
totală de 4 MW va cataliza
crearea unui mediu curat în
RM, cu impacturi respective
asupra sănătăţii oamenilor
din regiune, mult afectaţi la
moment.

spre promovarea
colectoarelor solare;
- atragerea investițiilor locale
în activitatea economică.
Implementarea NAMA va:
- reduce cererea de
combustibil fosil pe ţară,
importat, cu 3,55%;
- aduce beneficii socioeconomice: noi locuri de
muncă în sectorul rural,
inclusiv pentru femei;
îmbunătățirea accesului la
serviciile de încălzire.
Energia de salcie ca
combustibil este mai ieftină
decât gazele naturale şi, deci,
mai accesibilă pentru păturile
sărace ale populaţiei;
atragerea investițiilor locale
în activitatea economică.

Implementarea proiectului
va:
- contribui la ridicarea
nivelului de securitate
energetică;
- crea un aer curat în zona
depozitelor de deşeuri;
- crearea de noi locuri de
muncă;
- atragerea investițiilor locale
în activitatea economică.

Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare spre
promovarea salciei
energetice186, cadru conform
Directivei UE 2009/28/CE.
- În ţară sunt cca 50 ha de
plantaţii cu salcie energetică,
însă extinderea lor întâlneşte
dificultăţi financiare. NAMA
este înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de cadrul de
reglementare spre
promovarea producerii
energiei din biogaz, cadru
conform cu Directiva UE
2009/28/CE.
- În ţară vor fi create 8
depozite de deşeuri
centralizate, conform
studiilor şi proiectelor
efectuate188. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni

Promovarea utilizării
biomasei în scopuri de
producere a energiei termice
este susţinută pe larg de
guvernarea ţării, avându-se
totodată sprijinul UE prin
proiectul Energie şi
Biomasă187 acordându-se
facilităţi la achiziţia de
cazane pe biomasă. Astfel că
peleţii produşi prin
intermediul NAMA în cauză
îşi vor găsi realizare pe piaţă,
făcând proiectul fezabil

Perioada de recuperare a
proiectului depăşeşte 7-9 ani
de zile, neatractiv pentru
investitorii locali în
condiţiile în care costul
creditelor în RM este mare,
cu o dobândă de 4,6 – 5,1%
pentru valută străină şi 8,810,8% aplicată creditelor în
valută naţională. Totodată,
investiţia iniţială este
însemnată. Astfel că fără
suportul FVC promovarea
NAMA va fi foarte limitată.

Organul de reglementare,
ANRE, va stabili preţul la
energia electrică furnizată în
reţea, preţ, care asigură
recuperarea investiţiilor
respective, conform
Metodologiei tarifare
respective189. O atare practică
deja există pentru centrala
electrică pe biogazul de la
depozitul de deşeuri de la
Ţânţăreni, Chişinău

Investiţia necesară pentru
realizarea NAMA este de cca
17 milioane dolari SUA,
sumă aflată departe de
capacităţile investitorilor
locali. Adică realizarea
proiectului un poate avea loc
fără suportul FVC. Totodată,
creditele în RM sunt foarte
scumpe, cu o dobândă de 4,6
– 5,1% pentru valută străină
şi 8,8-10,8% aplicată
creditelor în valută naţională.

Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile Nr. 10 din 26.02.2016. <http://lex.justice.md/md/363886/>.
Proiectul Energie şi Biomasă: <http://biomasa.md/.>
Efortul de îmbunătățire a sistemului de management al deşeurilor din ţară a fost susținut de agenții internaționale: GIZ, Banca Europeană de Investiții și Agenția de Dezvoltare a Cehiei, care au finanţat studiile de fezabilitate
pentru cele opt regiuni de gestionare a deșeurilor din țară. NAMA nu include îmbunătățirea serviciilor publice de gestionare a deșeurilor, ci doar este orientat spre colectarea biogazului şi producerea de energie electrică din
acesta.
189
Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie,
nr. 375 /2017 din 28.09.2017.
<http://lex.justice.md/UserFiles/File/2017/mo393-395md/Metodologia.docx>.
186
187
188
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NAMA7: Autobuse şi
microbuze hibride şi
electrice în municipiul
Chişinău

NAMA8: Promovarea
iluminatului eficient
energetic în RM

Reducerea emisiilor de GES
cu 24 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
0,6% a obiectivului CND
condiţionat.

Reducerea emisiilor de GES
cu 327 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
8,6% a obiectivului CND
condiţionat.

Proiectul urmează a fi
implementat doar în mun.
Chişinău, prin înlocuirea
autobuzelor diesel (130) și a
microbuzelor (1842) cu alte
autobuze electrice și
microbuze hibride,
contribuind în acest mod la
crearea unui aer mult mai
curat în oraş. Succesul
acestuia va cataliza
răspândirea autobuselor şi
microbuzelor hibride şi
electrice în alte oraşe ale
ţării.

NAMA va contribui la:
- reducerea dependenței de
combustibilii importați;
- crearea de noi locuri de
muncă calificate;
- transferul de tehnologii
curate;
- îmbunătățirea calității
aerului și consolidarea
capacităților.

Substituirea iluminatului
ineficient energetic cu unul
de tip LED, asumat în
NAMA, va constitui un
catalizator pentru excluderea
utilizării în toate sectoarele a
iluminatului, care duce la un
consum de energie de 5-10
ori mai mare, decât în cazul
aplicării iluminatul eficient

Implementarea NAMA va:
- crea noi locuri de muncă în
mărime de 4000 unităţi;
- exclude pe viitor deşeuri de
lămpi cu mercur, mult
dăunătoare mediului şi
vietăţilor;
- traficul și siguranța
oamenilor vor fi sporite;
- reduce cu 58% consumul
de energie electrică pentru
iluminatul stradal, cu 59% în
sectorul clădirilor publice şi
65% în sectorul clădirilor
rezidenţiale.

pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de cadrul de
reglementare spre
promovarea eficienţii
energetice190, cadru conform
cu Directiva UE 2006/32/CE.
- În anul 2016 Guvernul a
lansat un program de acţiuni,
care prevede şi crearea unui
transport eficient şi curat în
ţară191, OECD venind cu
sprijinul respectiv prin
proiectul „GREEN Action
Programme”. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia
- Ţara dispune de cadrul de
reglementare192 spre
promovarea iluminatului
eficient energetic, cadru
conform cu Directiva UE
2006/32/CE.
- Mai multe proiecte
consacrate implementării
iluminatului eficient
energetic au fost deja
realizate în ţară193. Ritmul de
implementare, însă, rămâne
insuficient. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii

Proiectul implică un cost
total de 344,3 milioane de
dolari, iar reducerea de
carburanți de pe urma
implementării NAMA atinge
30%. Recuperarea
investițiilor se prevede prin
intermediul taxelor de
călătorie. Capacitatea de
plată redusă a populației,
însă, cere o contribuție
respectivă de finanțare în
formă de grant și împrumut
concesional pentru a face
NAMA realizabilă.

Volumul investiției pentru
realizarea NAMA este destul
de mare, incomensurabil cu
capacităţile investitorilor
locali, din care considerente
proiectul nu poate fi
implementat fără contribuţia
FVC. Totodată, creditele în
RM sunt foarte scumpe, cu o
dobândă de 4,6 – 5,1%
pentru valută străină şi 8,810,8% aplicată creditelor în
valută naţională.

Perioada de recuperarea a
investiţiilor în NAMA este
de cca 5 ani şi se datorează
diminuării costurilor pentru
energia electrică consumată
la iluminat. Având în vedere
tendinţa de creştere a preţului
la energia electrică putem cu
siguranţă aştepta stabilitatea
veniturilor spre acoperirea
investiţiilor efectuate.

Valoarea totală a investiţiei
în NAMA este foarte mare,
de cca 236 milioane dolari
SUA. Totodată, creditele în
RM sunt foarte scumpe, cu o
dobândă de 4,6 – 5,1%
pentru valută străină şi 8,810,8% aplicată creditelor în
valută naţională. Adică,
realizarea proiectului poate
avea loc doar cu contribuţia
FVC.

Legea cu privire la eficienţa energetică Nr. 142 din 02.07.2010. < http://lex.justice.md/md/335818/>
<http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf>,
<https://issuu.com/oecd.publishing/docs/moldova_financing_climate_action.no>
192
Legea cu privire la eficienţa energetică Nr. 142 din 02.07.2010. <http://lex.justice.md/md/335818/>
193
<https://monitorul.fisc.md/editorial/in_8_localitati_vor_fi_implementate_proiecte_de_iluminat_stradal.html>
190
191
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Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia

NAMA9: Substituirea
clincherului la producerea
cimentului

NAMA10: Împădurirea
terenurilor degradate,
zonelor riverane și perdelelor
de protecție în RM

194

Reducerea emisiilor de GES
cu 90 kt CO2eq/an sau
îndeplinirea în proporţie de
2,4% a obiectivului CND
condiţionat.

Sechestrarea emisiilor de
GES în volum de 284 kt
CO2eq/an sau îndeplinirea în
proporţie de 7,4% a
obiectivului CND
condiţionat.

În condiţiile în care are loc
creşterea continue a cererii
de ciment în ţară, înlocuirea
tehnologiei convenționale de
producere a cimentului
(OPC) cu o nouă tehnologie,
numită "tehnologia Solidia",
va cataliza economii de până
la 80% din apa consumată şi
cu 30% a combustibilului
fosil. Ambele aceste
componente sunt strategice
pentru ţară: disponibilitatea
apei începe să devină o
problemă, iar combustibilul
fosil este de import la nivelul
de 86,2%.

Spre deosebire de alte ţări
europene, RM se distinge
printr-un grad redus de
păduri în ţară, doar cu
11,2%, faţă de cel puţin
necesar de 15%.
Implementarea NAMA va
cataliza atingerea acestui
obiectiv.

Realizarea proiectului va
contribui la:
- reducerea cu 30% a
consumului de combustibil şi
cu 80% a cantităţii de apă
utilizate;
- reducerea de 28 ori a
perioadei de întîrire a
cimentului, cu economii de
timp și resurse financiare;
- reducerea spațiului de
stocare pentru producătorii
de ciment și beton, scăderea
calciului utilizat etc.
- crearea de noi locuri de
muncă;
Betonul produs din noul tip
de ciment are performanțe
mai ridicate, inclusiv
durabilitate mai mare,
asigurând o fiabilitate sporită
a clădirii.
Realizarea NAMA va:
- spori productivitatea solului
și proteja solurile de
fenomene meteorologice
nefavorabile (secete,
inundații);
- regula ciclurile hidrologice
și microclimatul.
- crea noi locuri de muncă
pentru populaţia locală;
- crește oferta de produse
forestiere pentru populația
rurală;
- contribui în mod
semnificativ la realizarea a 8
din cele 17 obiective de
dezvoltare durabilă ale
Agendei 2030.

Cele 2 întreprinderi private
de producere a cimentului
din ţară fac parte din
companii mondiale
cunoscute în domeniu:
Lafarge, companie franceză,
iar alta aparţinute companiei
ruseşti - ambele cu capacităţi
de implementare a noii
tehnologii de producere a
cimentului. NAMA este
înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia

Investiţia planificată se
recuperează prin economii de
combustibil, apă şi alte
costuri. Având în vedere
creşterea cererii de ciment în
economia ţării vânzarea
acestuia îşi va păstra ritmul
în creştere până în anul 2030,
fapt ce indică la fezabilitatea
proiectului

Valoarea totală a investiţiei
în NAMA este de cca 100
milioane dolari SUA.
Totodată, creditele în RM
sunt foarte scumpe, cu o
dobândă de 4,6 – 5,1%
pentru valută străină şi 8,810,8% aplicată creditelor în
valută naţională. Adică,
realizarea proiectului poate
avea loc doar cu contribuţia
FVC.

- Ţara dispune de tot cadrul
de reglementare şi
instituţional necesar pentru
efectuarea de împăduriri a
noi terenuri.
- Agenţia „Moldsilva”
dispune de experienţă bogată
nu numai în domeniul
împăduririi, ci şi de MRV a
proiectelor CDM194. NAMA
este înregistrată în Registrul
NAMA al CONUSC şi face
parte din Strategia Naţională
de Dezvoltare cu Emisii
Reduse pînă în anul 2030
şi a Planului de acţiuni
pentru implementarea
acesteia

Eficienţa şi eficacitatea
împăduririi terenurilor
degradate, zonelor riverane şi
perdelelor de protecţie în RM
nu se deosebesc de celea
înregistrate în alte ţări.
Veniturile directe de la
exploatarea pădurilor nu sunt
suficiente pentru acoperirea
costurilor legate de crearea
lor. Veniturile cele mai mari
de la existenţa pădurilor
corespund celor indirecte şi,
incontestabil, justifică
investiţia în acest sector.

Valoarea totală a investiţiei
în NAMA este de cca 144
milioane dolari SUA.
Totodată, creditele în RM
sunt foarte scumpe, cu o
dobândă de 4,6 – 5,1%
pentru valută străină şi 8,810,8% aplicată creditelor în
valută naţională. Adică,
realizarea proiectului poate
avea loc doar cu contribuţia
FVC.

Proiectele MDN: 1) Proiectul de împădurire/ reîmpădurire a Republicii Moldova (2009, în derulare); 2) Conservarea solurilor în Republica Moldova (2004, în derulare).
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Anexa 13: Metodologia aplicată la identificarea priorităţilor naţionale încadrate în
ariile rezultatelor FVC
Identificarea priorităţilor naţionale relevante ariilor rezultatelor FVC a fost efectuată prin
parcurgerea următorilor paşi:
1. Identificarea priorităţilor naţionale expuse în strategiile şi legile naţionale, cu
selectarea celora încadrate în ariile rezultatelor FVC;
2. Selectarea NAMA, dezvoltate pentru atingerea obiectivelor priorităţilor naţionale şi a
NDC condiţionat, expuse în Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse şi a Planului de
acţiuni pentru implementarea acesteia195;
3. Stabilirea pentru fiecare NAMA, selectate în p. 2, prioritatea naţională pentru care
NAMA respectivă este chemată să-i atingă obiectivele
4. Analiza priorităţilor naţionale din p. 3 în vederea generalizării lor şi stabilirii celora
pentru Programul de Ţară
A13.1. Identificarea priorităţilor naţionale expuse în strategiile naţionale, cu selectarea celora
încadrate în ariile rezultatelor FVC
Priorităţile naţionale ale RM sunt stabilite în mai multe strategii de dezvoltare ale ţării, inclusiv
în:
a) Strategia naţională de dezvoltare: 8 soluţii pentru creşterea economică şi
reducerea sărăciei196. Unica prioritate din această strategie, cu relevanţă la
priorităţile FVC este: „ENERGIE: furnizată sigur, utilizată eficient”. Obiectivele
specifice pentru această prioritate sunt:
Tabelul A13-1: Obiectivele strategice ale RM în domeniul energetic
Indicatori de monitorizare
2015
Securitatea energetică
Realizarea interconexiunilor energetice
• linii electrice, km
• conducte de gaze naturale, km
Stimularea utilizării energiei produse din surse regenerabile
10
de energie raportate la consumul total intern, %
Asigurarea ponderii biocarburanţilor în totalul carburanţilor
4
utilizaţi, %
Majorarea capacităţilor interne de producere a energiei
electrice, MW
Asigurarea ponderii producţiei anuale de energie electrică din
surse regenerabile de energie, %
Eficienţa energetică
Reducerea intensităţii energetice, %
Reducerea pierderilor de energie electrică în reţele de
transport şi de distribuţie, %

13

2020

139
40
20
10
800
10

10
11

Monitorul Oficial al RM nr. 85-91 din 24.03.2017. Hotărârea Guvernului RM nr. 1470 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de
dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia.
196
Monitorul Oficial al RM Nr. 293-296 din 03.10.2014, Parlamentul RM. Legea Nr. 121 din 03.07.2014 privind modificarea şi completarea
anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”.
195
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Reducerea pierderilor de gaze naturale în reţele de transport
şi de distribuţie, %
Reducerea pierderilor de energie termică în reţele de
transport şi de distribuţie, %
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (comparativ cu
anul 1990), %
Reducerea consumului de energie în clădiri, %
Ponderea clădirilor publice renovate, %

20

39

2

5
25
10
10

În vederea realizării obiectivelor priorităţii „ENERGIE: furnizată sigur, utilizată eficient”
stabilită în Strategia de dezvoltare Moldova 2020 au fost emise mai multe acte normative,
inclusiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 20182020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, HG Nr. 160/2018;
Foaia de parcurs în domeniul energetic pentru perioada 2015-2030, HG Nr. 409/2015;
Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, nr. 10/2016,
actualizată în martie 2018;
Legea cu privire la eficienţa energetică, Nr.142/2010;
Programul naţional de eficienţă energetică pentru perioada 2011-2020, HG Nr. 833/201;
Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, HG Nr. 102/2013;
Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 20132020, HG Nr. 1073/2013;
Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, Nr. 92/2014;
Legea privind performanţa energetică a clădirilor, Nr. 128/2014;
Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic, Nr. 44/2014;
Crearea Fondului de Eficienţă Energetică, HG Nr. 401/2012;
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea
acesteia, HG Nr. 301/2014.

b) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii
biologice, Hotărârea Parlamentului nr.112/2001, modificată în 2007
Scopul principal al Strategiei naţionale şi Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii
biologice este conservarea, reabilitarea, reconstrucţia şi folosirea raţională a diversităţii biologice
şi peisagistice, inclusiv prin extinderea fondului forestier până la 15% prin împădurirea zonelor
de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă şi a terenurilor degradate, prin crearea
coridoarelor ecologice de conexiune, etc. Obiectivele Strategiei şi-au găsit reflecţie în mai multe
acte normative, inclusiv în:
•
•

Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii
2003-2020, HG Nr. 737/2003;
Planul Naţional de extindere a suprafeţelor împădurite pentru anii 2014-2018, HG Nr.
101/2014.

A13.2. Selectarea NAMA, dezvoltate pentru atingerea obiectivelor priorităţilor naţionale şi a
NDC condiţionat şi stabilirea pentru fiecare NAMA prioritatea naţională pentru care NAMA
respectivă este chemată să-i atingă obiectivele
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NAMA dezvoltate pentru atingerea obiectivelor priorităţilor naţionale şi a NDC condiţionat sunt
prezentate în Tab. A13-2, acestea fiind preluate din Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse şi
a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, fiind parţial reformulate în denumire. Tot în
acelaşi tabel găsim stabilirea pentru fiecare NAMA prioritatea naţională pentru care NAMA
respectivă este chemată să-i atingă obiectivele.
Este important de menţionat că toate NAMA din Tab. A5-2 au fost identificate drept urmare a
unui proces lung de selectare pe parcursul îndeplinirii a trei proiecte, finanţate de donatorii din
domeniu: a) „Evaluarea Necesităţilor Tehnologice” finanţat de GEF şi UNEP; b) „Republica
Moldova. Programul de Fortificare a Capacităţilor privind Emisiile Reduse”, finanţa de PNUD;
precum şi c) „Elaborarea Comunicării Naţionale Patru şi a Raportului Bienal Unu (BUR1)”,
finanţat de GEF. În acest sens au fost angajaţi 12 experţi naţionali şi 2 internaţionali pentru a
identifica NAMA prioritare din cele 136 formulate de experţi. Acestea au fost alese în urma
aplicării instrumentelor aferente Analizei Deciziilor Multicriteriale (ADM), principiului ca
NAMA să corespundă atingerii priorităţilor strategice ale ţării, precum şi prin implicarea activă a
părţilor interesate, inclusiv pentru stabilirea punctajului pentru fiecare dintre criteriile
participante în ADM.
Tabelul A13-2. NAMA aferente atingerii obiectivului NDC condiţionat şi care se încadrează în
ariile rezultatelor FVC, cu identificarea priorităţilor naţionale cărora le servesc
nr.

NAMA

Prioritatea naţională cărei
serveşte NAMA

1

Promovarea surselor eoliene în RM

2

Promovarea CET-urilor de capacitate mică în RM

3

Promovarea pompelor de căldură în RM

4

6

Utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde menajere în
RM
Utilizarea salciei energetice pentru producerea energiei termice în
RM
Promovarea obţinerii energiei din deşeuri în RM

7

Autobuse şi microbuze hibride şi electrice în municipiul Chişinău

Eficienţa energetică

8

Promovarea iluminatului eficient energetic în RM

Eficienţa energetică

9

Substituirea clincherului la producerea cimentului

Eficienţa energetică

10

Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor de
protecție în RM

11

Reducerea pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie a energiei
termice şi la producerea acesteia
Promovarea şi construcţia centralelor fotovoltaice conectate la reţea

5

12
13

SRE
Eficienţa energetică
Eficienţa energetică
SRE
SRE
SRE

Împădurirea terenurilor
Eficienţa energetică
SRE

14

Utilizarea grupurilor electrogene pe biogaz pentru producerea
energiei electrice şi termice
Construcţia de drumuri bune şi foarte bune

Eficienţa energetică

15

Promovarea eficienţei energetice în transportul feroviar

Eficienţa energetică

16

Sporirea rezistenţei termice a anvelopei clădirilor

Eficienţa energetică

17

Valorificarea biomasei în scop energetic

SRE

18

Aplicarea biocombustibilului de generaţia a 2-a pentru producerea
energiei termice
Promovarea eficienţei energetice în sectorul industrial

SRE

19

SRE

Eficienţa energetică
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A13.3. Analiza priorităţilor naţionale în vederea stabilirii celora pentru Programul de Ţară
Analizând rezultatele din Tab. A4-2, putem concluziona că acestea se încadrează în trei priorităţi,
prescrise de strategiile naţionale:
1.
2.
3.

Promovarea eficienţei energetice
Promovarea surselor regenerabile de energie
Împădurirea terenurilor

Priorităţile în cauză se încadrează în ariilor rezultatelor FVC şi, deci, pot fi considerate aliniate la
obiectivele Fondului. Ariile rezultatelor FVC sunt:
1.
2.
3.
4.

Producerea energiei şi accesul la aceasta
Transportul
Clădiri, oraşe, industrii şi aparate casnice
Pădurile şi utilizarea terenurilor
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LISTA ABREVIERILOR
ACP
ADM
ADR
AE
AEE
AENC
AGEPI
AGRM
AI
AID
AIPA
AITT
ALSAC
ANCDI
AND
AND
ANRE
ANSA
ANSA
AOD
AOD
AOGCM
ApaSan
APC
APC
APL
APL
ASC
AŞM
BEI
BERD
BERD
BM
BM
BMD
BNM
BNS
BNS
BUR1
BUR2
CDM
CE
CEE
CET
CET
CH4
CHE
CHE
CHP
CISC
CN4
CNDI
CNDI
CNP
CNPK
CNSC
CNSC
CNT
CO
CO2
CONUSC
CONUSC
COP
CSI
CT
DANIDA
DMS
DNA
EbA

Acordul de Cooperare şi Parteneriat cu Uniunea Europeană
Analizei Deciziilor Multicriteriale
Agenţia de Dezvoltare Regionala
Accredited Entity
Agenţia pentru Eficientă Energetică
Autoevaluare națională a capacităților
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
Indicele de ariditate
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Acordul de liber schimb aprofundat şi comprehensiv
Agenţia Naţională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
Autoritatea Naţională Desemnată
Autoritatea Națională Desemnată (engl.: Designated National Authority – DNA)
Agenţia Naţională de Reglementări în Energetică
Agenţia Naţională pentru Siguranța Alimentelor
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare
Asistență Oficială pentru Dezvoltare
Modele globale cuplate de circulație atmosferă-ocean
Apa şi Sănătatea
Autorităţile Publice Centrale
Autoritățile Publice Centrale
Autorităţile Publice Locale
Autoritățile Publice Locale
Adaptarea la schimbările climatice
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Banca Europeană de Investiţii (engl.: European Investment Bank)
Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare (engl.: European Bank for Reconstruction and Development)
Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare (engl.: European Bank for Reconstruction and Development)
Banca Mondială (engl.: World Bank)
Banca Mondială (engl. World Bank – WB)
Băncile multilaterale de dezvoltare
Banca Naţională a Moldovei
Biroul Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Raportul Bienal Unu Actualizat
Raportul Bienal Doi Actualizat
Mecanismul dezvoltării nepoluante (engl.: Clean Development Mechanism)
Consiliul Europei
Comunitatea Economică Europeană
Centrală electrică de termoficare
Centrală electrică de termoficare
Metan
Centrală hidroelectrică
Centrală hidroelectrică
Combined Heat and Power power plant
Comisia Interguvernamentală pentru schimbările climatice (engl.: Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC)
Comunicarea Naţională Patru
Contribuţia naţională determinată intenţionat
Contribuția națională determinată intenționat
Comunicarea Națională Patru
Comisia naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire
la schimbarea climei, precum şi prevederilor şi mecanismelor Protocolului de la Kyoto
Comisia naţională pentru schimbări climatice
Comisia Națională pentru Schimbări Climatice
Comunicarea Națională Trei
Monoxid de carbon
Bioxid de carbon
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei (engl.: United Nations Framework
Convention on Climate Change - UNFCCC)
Conferinţa Părţilor (engl.: Conference of the Parties)
Comunitatea Statelor Independente
Comitetele tehnice
Agenția de Dezvoltare Internațională din Danemarca (în engl. Danish International Development Agency)
Deşeuri menajere solide
Autoritatea Naţională Desemnată (engl.: DNA – Designated National Authority)
Abordarea de adaptare bazată pe servicii de ecosistem (engl. Ecosystem-based Adaptation - EbA)
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EIB
EIB
ENTSO-E
ENTSO-E
eq.
ESCO
EUR
EUSDR
FAO
FAO
FE
FEE
FMI
FTSCFTS
FVC
FVC
GCM
GEF
GES
GES
GIZ
GJ
GNC
GPL
ha
HDI
HFC
HG
HG
IBRD
ICAS
ICAS
ICSID
IDA
IE
IE AŞM
IES
IFAD
IMM
INDC
IPC
IPCC
IVCM
IVE
LECB
LED
LEDS
LFG
LNG
LULUCF
MADRM
MADRM
MAEIE
MAI
MCASC
MCB
MCC
MCDA
MD
MDL
MDL
MDN
MECC
MEI
MEI
MF
MF

European Investment Bank
Banca Europeană de Investiții (engl.: European Investment Bank)
Operatorii Sistemului de Transport ai Reţelelor Europene de Electricitate (engl. The European Network of Transmission
System Operators for Electricity)
Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (engl.: European Network of Transmission
System Operators for Electricity)
Echivalent
Compania de servicii energetice (engl.: Energy Service Company)
Euro
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (engl.: Food and Agriculture Organization)
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (engl.: Food and Agriculture Organization of the United
Nations)
Factor de emisie (engl.: Emission Factor)
Fondul de Eficienţă Energetică
Fondul Monetar internaţional
Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură (engl.: LULUCF – Land Use, Land-Use
Change and Forest)
Fondul Verde pentru Climă
Fondul Verde pentru Climă (engl.: Green Climate Fund – GCF)
Model general de circulație
Fondul Global de Mediu (engl.: Global Environmental Facilities)
Gaze cu efect de seră
Gaze cu efect de seră
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (germ.: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)
GigaJouli (1gigajoul = 109 jouli = 1 gigacalorie/4,186)
Gaze Naturale Comprimate
Gaze petroliere lichefiate
Hectare
Indexul Dezvoltării Umane
Hidrofluorocarburi
Hotărârea de Guvern
Hotărâre de Guvern
Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (engl.: International Bank for Reconstruction and Development)
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice
Centrul internaţional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investiţiilor
Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (engl.: International Development Association)
Incluse în altă parte (engl.: Included Elsewhere)
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Inspectoratul Ecologic de Stat
Fondul internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (engl.: International Fund for Agricultural Development)
Întreprinderi Mici şi Mijlocii
Contribuţia naţională determinată intenţionat (engl.: INDC – Intended National Determined Contribution)
Indicele Preţului de Consum
Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice (engl.: Intergovernmental Panel for Climate Change)
Indicele de Vulnerabilitate Climatică a Moldovei
Indicelui de Vulnerabilitate a Existenței (engl.: Livelihood Vulnerability Index – LVI)
Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse (engl.: Low Emission Capacity Building
Programme)
Light-emitting diode
Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse (engl.: Low Emissions Development Strategy)
Landfill Gas Energy
Gaze naturale lichefiate
Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultură (engl.: Land Use, Land-Use Change and
Forest)
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Mecanismul de Coordonare a procesului de Adaptare la Schimbările Climatice
Marcare climatică a bugetului
Corporaţia Provocările Mileniului (engl.: Millennium Challenge Corporation)
Metoda multicriterială de analiză a deciziilor
Moldova
Lei moldoveneşti
Lei moldovenești
Mecanismul Dezvoltării Nepoluante al Protocolului de la Kyoto
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Ministerul Finanţelor
Ministerul Finanțelor
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MIA
MIGA
mil
MJ
MJ
mlrd.
mm
MOP
MoREEFF
MoSEFF
MRV
MSMPS
MSMPS
Mt
MW
MWh
MWh
N2O
NAMA
NDC
ND-GAIN
NMVOC
NOx
ODA
ODIMM
ODM
ODS
OECD
OIM
OMM
ONG
ONU
OP5
OSC
OSC
OV
p.p.
PAI
PDC
PDD
PFC
PIB
PIB
PIF
PIN
PISA
PMA
PNA
PNUD
PPC
PPF
PSA
PŢ
PV
RBC
RCP
RED
RIR
RM
RM
RPR
SA
SACET
SASC
SDER
SDR
SE
SF6
SHS
SIDA

Managementul Integrat al Apelor
Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor
milioane
Ministerul Justiţiei
Megajoule (106 joule)
miliarde
milimetri
Întâlnire a părţilor semnatare ale Protocolului de la Kyoto (engl.: Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)
Fondul de finanţare a eficienţei energetice în sectorul rezidenţial al Republicii Moldova (engl. Moldovan Residential Energy
Efficiency Financing Facility)
Fondul de finanţare sustenabilă a sectorului energetic din Republica Moldova (engl.: Moldovan Sustainable Energy Financing
Facility)
Monitorizare, Raportare şi Verificare
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Sănătății, Muncii și Proiecției Sociale
Megatone (106 tone)
Megawatt (106 watt)
Megawatt -ora
Megawatt-oră
Protoxid de azot
Acţiune de atenuare adecvată la nivel naţional (engl.: National Appropriate Mitigation Actions)
Contribuţia Naţională Determinată (engl.: National Determined Contribution)
Notre Dame Global Adaptation Initiative (indicator al ţării)
Compuşi organici volatil nemetanici (engl.: non methane volatile organic compounds)
Oxizi de azot
Program de asistenţă tehnică şi cooperarea între Republica Moldova şi Republica Cehă privind implementarea proiectelor în
domeniul protecţiei mediului ambiant
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
Substanţe distrugătoare ale stratului de ozon (engl.: Ozone Depleting Substances)
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (engl.: Organization for Economic Cooperation and Development)
Organizaţia Internaţională a Muncii
Organizaţia Meteorologică Mondială
Organizaţie Neguvernamentală
Organizaţia Naţiunilor Unite
Faza operaţională cinci a SGP
Oficiul „Schimbarea Climei”
Oficiul ”Schimbarea Climei”
Oraşe verzi
puncte procentuale
Plan de Adaptare Integrat
Planul de Dezvoltare a Capacităților
Schiţa documentului de proiect (engl.: Project Design Document)
Perfluorocarburi
Produs Intern Brut
Produs Intern Brut
Instituțiile financiare partenere
Nota Ideii de Proiect (engl.: Project Identification Note)
Programme for International Student Assessment (OECD)
Platformei de Management a Asistenței Externe
Plan Național de Adaptare
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (engl.: United Nations Development Programme)
Paritatea puterii de cumpărare
Project Preparation Facility (aplicare pentru a obține Facilități pentru pregătirea proiectului)
Plan Sectorial de Adaptare
Program de ţară
Panouri fotovoltaice
Raport beneficiu-cost
Căi reprezentative de concentrare(în engl.: Representative Concentration Pathway – RCP)
Reţelele Electrice de Distribuţie
Rată internă a rentabilității
Republica Moldova
Republica Moldova
Rata Primei de Risc
Societate pe acţiuni
Societatea pe Acţiuni CET
Strategia de Adaptare la Schimbarea Climei
Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse (engl.: LEDS – Low Emission Development Strategy)
Rata standardizată a mortalității (engl. Standardized Death Rate – SDR)
Sursă eoliană
Hexafluorid de sulf
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Moldova
Agenţia de cooperare şi dezvoltare internaţională a Suediei (engl.: Swedish International Development Cooperation Agency)
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US EPA
USD
UTA
VRIM
WASP
WEAP
WB
WHO
WTE
ZAE

Scenariul liniei de bază
Scenariul cu măsuri
Scenariul cu măsuri adiţionale
Strategia Naţională de Dezvoltare
Bioxid de sulf
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale
Indicele Standardizat al Precipitațiilor
Sursă regenerabilă de energie
Societate cu răspundere limitată
Statele Unite ale Americii
tonă
tone combustibil convenţional (cărbuni)
Abordare metodologică de Rangul 1 (engl.: Tier 1)
Abordare metodologică de Rangul 2 (engl.: Tier 2)
Program de asistenţă tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente (engl.: Technical Aid to the Commonwealth of
Independent States)
Tuberculoză
tone petrol echivalent
Evaluarea Necesităţilor Tehnologice (engl. Techology Needs Assessment)
Taxa cu valoare adăugată
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană
Cadrul Naţiunilor Unite de asistenţă pentru dezvoltare (engl.: United Nations Development Action Framework)
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (engl.: United Nations Development Programme)
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (engl.: United Nations Development Programme)
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (engl.: United Nations Environment Programme)
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (engl.: United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (engl.: United Nations Framework
Convention on Climate Change)
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite ale Americii (engl.: United States Agency for International
Development)
Agenţia de Protecţie a Mediului a Statelor Unite ale Americii (engl.: United States Environment Protection Agency)
$ SUA
Unitate teritorial-autonomă
Modelul Indicatorilor de Vulnerabilitate și Reziliență (engl.: The Vulnerability-Resilience Indicators Model – VRIM)
Model în cadrul Programului ENPEP (engl.: Wien Automatic System Planning)
Sistemul de Evaluare și Planificare al Apelor
Banca Mondială (engl.: World Bank)
Organizația Mondială a Sănătății (engl.: World Health Organisation – WHO)
Instalaţiile de producere a energiei electrice din deşeuri (eng: Waste to Energy)
Zone agroecologice

$

Dolari

°C

Grade Celsius

SLB
SM
SMA
SND
SO2
SPCSE
SPI
SRE
SRL
SUA
t
t.c.c.
T1
T2
TACIS
TB
tep
TNA
TVA
UE
UE
UNDAF
UNDP
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFCCC
UNIDO
URSS
US AID
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