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”Consultarea cu părțile interesate a Programului de Țară a Republicii Moldova de angajare cu Fondul Verde
pentru Climă și a Manualului Operațional al Autorității Naționale Desemnate ” .
13 decembrie 2018, mun. Chișinău

Scurt istoric a R.M. în domeniul schimbărilor
climatice la nivel internațional.

1) RM a aderat la CONUSC la 12 iunie 1992, Convenţia fiind
ratificată de Parlament RM pe 16 martie 1995.
2) Protocolul de la Kyoto a fost ratificat de către RM pe 13.02.2003.
În calitatea sa de ţară din non-Anexa I la Convenție, RM nu are
angajamente de reducere a emisiilor de Gaze cu efect de Seră
(GES).
3) La 4 mai 2017 RM a aderat la Protocolul de la Paris la
CONUSC, care pentru țara noastră prevede 2 scenarii privind
atingerea țintelor de reducere a emisiilor de Gaze cu Efect de
Seră (GES) și anume

Conceptul CONUSC privind atenuarea și adaptarea
la schimbările climatice.
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Obiectivul CONUSC

Articolul 2. Obiectivul final al prezentei convenţii este de a
stabiliza, concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă
la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică
periculoasă a sistemului climatic (“sistem climatic”
înseamnă ansamblul atmosferei, hidrosferei, biosferei şi
geosferei şi interacţiunea lor).
Se va conveni să se atingă acest obiectiv într-un interval de
timp suficient pentru ca ecosistemele să se poată adapta natural
la schimbările climatice, pentru ca producţia alimentară să nu
fie ameninţata, iar dezvoltarea economică să se poată desfăşura
în mod durabil.

Obiectivul Protocolului de la Kyoto la CONUSC
Perioada 2008-2012.
Scopul a fost reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel global
cu circa 5,2% fata de perioada anului 1990.
Perioada 2013-2020
In ceea ce priveste prevederile Protocolului de la Kyoto, s-a ajuns la o a
doua perioada de angajament, 2013-2020, ce prelungeste prezentul
protocol. Ținta noului angajament a fost crearea unui cadru legal mult
mai functional si inlesnirea mecanismelor sale de piata.
Mecanismul financiar de asigurare pentru Republica Moldova:
Mecnismul Dezvoltării Nepoluante.

Obiectivele Acordului de la Paris la Convenția-cadru
a Organizației Națiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei.
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Articolul 2

Prezentul Acord, în îmbunătățirea implementării Convenției, inclusiv a obiectului său,
are ca scop consolidarea reacției globale la amenințarea schimbărilor climatice, în
contextul dezvoltării durabile și eforturilor de eradicare a sărăciei, inclusiv prin:
1) Menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C peste nivelele
pre-industriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1.5°C
peste nivelele pre-industriale, recunoscând că astfel s-ar reduce în mod semnificativ
riscurile și impacturile schimbărilor climatice;

2) Creșterea abilitățiii de adaptare la impacturile adverse ale schimbărilor climatice
și încurajarea rezistenței la schimbările climatice și dezvoltarea cu emisii scăzut de
gaze cu efect de seră, într-un mod ce nu amenință producția; și
3) Armonizarea fluxurilor financiare cu o evoluție către un nivel scăzut de
emisii de gaze cu efect de seră și o dezvoltare rezistentă la schimbări climatice.

Contribuția Republicii Moldova în cadrul Acordului de la
Paris.
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•

a) scenariul necondiționat (minus 64-67% comparativ cu anul
1990) și
• b) Scenariul condiționat (minus 78% comparativ cu anul 1990)
Pentru atingerea țintei condiționate de 78% reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră către anul 2030 comparativ cu nivelul
anului 1990, va fi necesară o susținere financiară internațională
adecvată, echivalentă cu aproximativ 4,9-5,1 miliarde dolari SUA
sau circa 327-340 milioane dolari SUA anual până în anul 2030.
Această susținere va fi adăugătoare alocațiilor interne, care vor
acoperi costurile de reducere a scenariului ”necondiţionat”.
Această susținere este preconizată a fi obținută prin intermediul
mecanismelor financiare a Acordului de la Paris.

Obligațiunile țărilor în cadrul Acordului de la Paris cu
referire la mecanismele financiare
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Articolul 9

Părțile state dezvoltate asigură resurse financiare pentru sprijinirea
Părților, state în curs de dezvoltare, atât pentru reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, cât şi pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice
în continuarea obligaţiilor existente ale acestora sub Convenţie.
Instituţiile care servesc prezentul Acord, inclusiv entităţile operaţionale ale
Mecanismului Financiar al Convenţiei, au ca scop asigurarea unui acces
eficient la resursele financiare prin proceduri de aprobare simplificate şi o
disponibilitate îmbunătăţită a sprijinului pentru Părțile, state în curs de
dezvoltare, în special pentru statele cel mai puţin dezvoltate şi statele
insulare mici în curs de dezvoltare, în contextul planurilor şi strategiilor
naţionale privind schimbările climatice ale acestora.

Fondului Verde pentru Climă – Mecanism
Financiar al CONUSC și a Acordului de la Paris

La COP 16, care a avut loc la Cancun, prin decizia 1 /
CP.16, părțile au înființat Fondul Verde pentru Climă
(FVC) ca entitate operațională a Mecanismului
Financiar al Convenției în temeiul articolului 11.
Fondul este guvernat de un Consiliu și este
răspunzător și funcționează sub îndrumarea COP
pentru a sprijini proiecte, programe, politici și alte
activități în țările în curs de dezvoltare Părți care
utilizează ferestre de finanțare tematice.

Obiectivele FVC
Entitate operațională a mecanismului financiar al
CONUSC stabilit la COP 16-a cu operaționalizare
deplină în 2014
A sprijini eforturile țărilor în dezvoltare de a
răspunde provocărilor schimbărilor climatice prin
reducerea GES și adaptarea la SC.
A promova schimbarea de paradigmă către o
dezvoltare cu emisii reduse și rezilientă la SC, prin
implementarea de proiecte transformative, ținând cont
de nevoile țărilor vulnerabile la SC.

Acordul între țară și Fondul Verde
pentru Climă
Instrumentul de guvernare pentru Fondul Verde pentru Climă a fost aprobat la
cea de-a șaptesprezecea sesiune a CONUSC prin Decizia 3 / CP.17. Punctele
7 și 8 ale Instrumentului de guvernare.
7. Fondul va avea personalitate juridică și va avea capacitatea juridică
necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale.
8. Fondul va beneficia de privilegiile și imunitățile necesare pentru
îndeplinirea scopurilor sale .

În prezent, Fondul nu este legat instituțional de Secretariatul Organizației
Națiunilor Unite și nici nu poate fi clasificat ca o agenție specializată a
Națiunilor Unite. Astfel, Convenția privind privilegiile și imunitățile
Organizației Națiunilor Unite și Convenția privind privilegiile și imunitățile
agențiilor specializate nu se aplică FVC.
Pentru punerea în aplicare este necesar un Acord între Țară și FVC.

Angajarea cu FVC

Nominalizarea și menținerea Autorității Naționale
Desemnate (AND)
Angajarea strategică cu FVC prin elaborarea Programului
de Țară
Identificarea entităților naționale și nominalizarea lor
pentru acreditarea cu FVC
Elaborarea proiectelor și a programelor de prezentare a
propunerilor de finanțare prin entități acreditate

Rolul Autorității Naționale Desemnate

Modul de finanțare al FVC

Executing Entity

Instrumentele financiare

1

2

Granturi

Capital propriu
3
4

Împrumuturi
concesionale

Garanții

Mărimea proiectului sau a unei activități
în cadrul programului

16

Accesul la resursele FVC/GCF

• Printr-o modalitate participativă la nivel de țară, AND identifică
cadrul strategic prin care va aborda schimbările climatice și va oferi
o supraveghere strategică largă a activităților FVC în țară.
• Accesul la resursele Fondului pentru realizarea proiectelor /
programelor privind SC se va realiza prin entități și intermediari
acreditați la nivel național, regional și internațional.
• Entitățile care solicită acreditarea Fondului vor fi evaluate în
conformitate cu principiile și standardele fudiciare ale Fondului,
garanțiile sociale și de mediu și politica de gen.

• Acreditarea entităților naționale - prin modalitate simplificată /acces
direct
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Rolul și responsabilitățile Autorităților
Acreditate
Pregătirea propunerii de proiect

Conformarea la posesiunea de
țară
Aprecierea, supravegherea și
evaluarea Proiectelor
Raportarea

Prioritățile de investiții : Gruparea
rezultatelor scontate
Atenuarea
Reducerea emisiilor din
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Accesul și producerea de ENERGIE

Clădiri, orașe, industrii și aparate casnice

Adaptarea
Reziliența mărită de la
2

AGRICULTURA

4

RESILIENȚA

Existența populației și comunităților

Transport
1

ORAȘE

3

PĂDURI

Infrastructura și mediul construit

Sănătatea , securitatea apei și alimentelor
Ecosisteme și servicii de ecosisteme
Pădurile și utilizarea terenurilor

Cadrul de alocare a resurselor

• $10.2 mlrd anual
alocări promise

Mitigatio
n
(50%)

• 50/50 raportul dintre
adaptare și atenuare

• Balansarea
geografică a
alocărilor
• 50% la adaptare
țărilor în dezvoltare

Adaptation
(50%)

Mulţumesc pentru atenţie !

E-mail: v.scorpan@yahoo.com

