
EU4Climate:
Realizari vs Obiectivele PVE 

Masa Rotundă Națională de nivel înalt, Ediția a VI-a
Veronica Lopotenco

EU4Climate/PNUD Moldova,
29.01.2021



 Obiectivul: Reducerea emisiilor de GES și reziliența climatică sunt integrate în politicile și planurile de 
dezvoltare ale celor șase țări ale PE prin politici climatice consolidate și îmbunătățite prin
armonizare legislativă.

 Bugetul total: 8,8 mil EUR / 10,3 mil USD

✔ contribuția UE: 8 mil EUR 

✔ contribuția PNUD: 0.8 mil EUR

 Durata: 2019-2022 

 Focus: Cooperare regională, fortificarea capacităților prin
instruiri tematice și dialog politic, asistența tehnică la nivel național.



Rezultatele preconizate ale proiectului EU4Climate:

 Contribuțiile Naționale Determinate actualizate comunicate către CONUSC, conform Art. 4.9 al Acordului de 
la Paris.

 Strategii de dezvoltare cu emisii reduse pe termen lung (LT-LEDS) elaborate și comunicate Secretariatului
CONUSC, conform Art. 4.19 al Acordului de la Paris.

 Sisteme MRV consolidate, în vederea respectării cerințelor de raportare transparentă, conform Art. 13 al 
Acordului de la Paris.

 Alinierea avansată la Acquis-ul UE pentru climă, respectiv la Tratatul Comunității Energetice.

 Integrarea aspectelor de schimbări climatice în politicile sectoriale prioritare și elaborarea ghidurilor
sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris.

 Mobilizarea sporită a finanțării în sectorul climatic.

 Adoptarea planurilor naționale și sectoriale de adaptare. 



Obiectivul PVE privind neutralitatea climatică pînă în 2050

Realizările Republicii Moldova:

 Contribuția Națională Determinată la Acordul de la Paris actualizată (martie, 2020)
 Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse 2030 (in proces de actualizare)
 Sistemul MRV revizuit
 Alinierea la Acquis-ul UE pentru climă
 Integrarea aspectelor de schimbare a climei in politicile sectoriale (sectoarele deșeuri și energie)
 Capacitățile instituționale intarite in domeniul adaptării la SC, mitigării SC, implemetarea 

sistemului MRV, investițiile climatice.   



Contribuția sectoarelor la emisiile de GES (BUR2)



Contribuția Națională Determinată actualizată (NDC2):              Strategia de dezvoltare cu emisii reduse 2030:

64
70

78
88

Unconditional Conditional

NDC1 NDC2  Țintele de reducere a GES pe sectoare

LEDS1 LEDS 2

Sectoare
Pînă în 2030 Pînă în 2030 

Necondiționat Condiționat Necondiționat Condiționat

Energie 70 77 81 87

Transport 30 40 52 55

Cladiri 77 80 74 77

Industrie 45 56 27 31

Agricultură 37 41 44 47

FTSCFTS 62 76 10 80

Deșeuri 38 47 14 18

TOTAL 64-67 78 70 88



Sistemul de monitorizare, raportare și verificare (MRV):

 Hotărîrea Guvernului 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea
Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice (Regulamentul UE 
525/2013)

 Cadrul de reglementare cu nivel înalt de transparență al Acordului de la Paris 
(ETF)

 Modalități, proceduri și ghidări (MPG)



Alinierea la Acquis-ul UE pentru climă:

- Sistemul MRV (HG 1277/2018) revizuit in baza ETF și MPG

- Proiectul Legii privind gazele fluorurare cu efect de seră (în baza Regulamentului 
UE 517/2014)



Integrarea aspectelor de Schimbare a climei in politicile sectoriale:

Recomendări de integrare a aspectelor de SC în sectorul deșeuri

Recomendări de integrare a aspectelor de SC în sectorul energie



Ce urmează: 

Definitivarea și aprobarea LEDS 2030 actualizat

Aprobarea legii f-gaze

 Transpunerea Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

 Intarirea capacitatilor in implementarea sistemului MRV



Multumesc pentru atenție!

veronica.lopotenco@undp.org

https://eu4climate.eu/
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