
 

 

Anexă la scrisoarea MADRM 

Nr. 13-05/1297din 03.04.2019 

Raport 

privind implementarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea 

climei pînă în anul 2020 

 

În rezultatul monitorizării implementării Strategiei Republicii Moldova de adaptare la 

schimbarea climei pînă în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, 

pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele acțiuni: 

Obiectiv specific nr. 1: Crearea pînă în anul 2018 a cadrului instituțional în domeniul 

schimbărilor climatice, care să asigure implementarea eficientă a măsurilor de adaptare la 

nivel național, sectorial și local 

Obiectivul se realizează prin intermediul a trei direcții de acțiuni prioritare, și anume: 

1. Dezvoltarea cadrului instituţional în domeniul adaptării la schimbarea climei (acțiuni 

realizate); 

2. Integrarea politicilor de adaptare la schimbarea climei în politicile sectoriale ale 

economiei naţionale; 

3. Dezvoltarea comunicării şi cooperării instituţionale în vederea implementării 

politicilor de adaptare. 

 Cu referire la direcția de acțiune de integrare a politicilor de adaptare la schimbarea 

climei în politicile sectoriale, au fost aprobate concentrațiile de fond ale poluanților din 

aerul atmosferic și concentrațiile pulberilor în suspensie.  

 Întru diminuarea riscului înalt de apariție afecțiunilor alergice cauzate de plantele a fost 

aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 967/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 

combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrosia și a Planului de acţiuni privind 

combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrosia pentru anii 2019-2024, deasemenea 

a fost elaborate pliante privind „Informații utile despre buruiana ambrosia, plantă alergenă”.  

 A fost aprobată Legea privind calitatea apei potabile, în care sunt reglementate 

procedurile de monitorizare a calității apei potabile și de elaborare a Planurilor de siguranță 

a apei potabile.  

 În luna martie 2018, a intrat în vigoare Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile, care prevede aplicarea unor scheme de sprijin în vederea 

sporirii interesului societății în dezvoltarea proiectelor de valorificare a surselor de energie 

durabilă. Astfel, întru aplicarea acestor scheme a fost promovat și cadrul secundar aferent 

aplicării legii – Hotărîrea Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de 

capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din 

surse regenerabile pînă în anul 2020, care prevede susținerea investitorilor în instalații de 

generare a energiei electrice din energie eoliană, fotovoltaică, cogenerare pe biogaz și 

instalații de cogenerare pe biomasă solidă prin acordarea tarifului fix și preţ fix, cu o putere 

instalată totală de 165MW. 

 Suplimentar, pe parcursul anului 2018 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului de 

modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea Regulementului privind 



cerințele de etichetare energetică aditional pentru instalațiile pentru încălzirea apei, a 

rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv 

solar și instalațiile pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a 

pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperature și dispozitiv 

solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcţie dublă, regulator de temperature și 

dispozitiv solar, care inclusive pot folosi biomasa ca sursă de energie. 

 A fost adoptată Legea cu privire la eficiența energetică nr. 139/2018, aplicarea legii va 

asigura crearea cadrului juridic necesar pentru promovarea și îmbunătățirea eficienței 

energetice prin realizarea planurilor de acţiuni în domeniul eficienței energetice, prin 

dezvoltarea pieței serviciilor energetice, precum și prin implementarea altor măsuri de 

eficiență energetică. Suplimentar, informăm că conform datelor statistice, în anul 2017 

Republica Moldova a atestat o intensitate energetică de 0.315 tep/mii Euro faţă de                 

0.411 tep/mii Euro în 2016, ceea ce este cu 24% mai eficient decît în anul precedent. 

 

 Cu referire la direcția de acțiune de dezvoltare a comunicării și cooperării 

instituționale, anual pe durata sezonului cald pe paginile web a instituţiilor publice se 

plasează material informativ cu privire la impactul negativ și măsurile de prevenire a 

efectului produs asupra sănătății a valurilor de căldură. Specialiștii din domeniul sănătății 

publice au participat la elaborarea și distribuirea pliantelor privind informarea consecințelor 

valurilor de căldură, au participat la emisiuni radio, TV, de asemenea au elaborate 

comunicate informative privind atenuarea efectelor și protejarea sănătății în perioada 

valurilor de căldură.  

 Totodată, a fost elaborat Programul de Țară a Republicii Moldova de angajare la Fondul 

Verde pentru Climă (FVC) în care se specifică prioritățile naționale de investiții pe 

componentele de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice și a fost inițiată elaborarea 

portofoliului investițional de țară. 

 A fost elaborat Manualul Operațional al Autorității naționale desemnate (AND), care 

încorporează rolul, responsabilitățile și obligațiile AND în conlucrare cu FVC și a fost 

prezentat „Raportul privind finalizarea în Republica Moldova a primului Plan Național de 

adaptare la schimbările climatice” pentru Convenția-cadru a Organizației Unite privind 

schimbarea climei. 

 

Obiectiv specific nr. 2: Crearea pînă în anul 2020 a unui mecanism de monitorizare 

a impactului schimbărilor climatice, a vulnerabilității sociale și economice asociate și de 

gestionare/diseminare a informației privind riscurile și dezastrele climatice 

Obiectivul se realizează prin intermediul a trei direcții de acțiuni prioritare, după cum 

urmează: 

1. Monitorizarea şi cercetarea continuă a impactului schimbărilor climatice, a 

vulnerabilităţii sociale şi economice asociate şi actualizarea periodică a modelelor 

climatice; 

2. Crearea bazei naţionale de date referitoare la schimbările climatice; 

3. Conştientizarea tuturor actorilor implicaţi, în special a populaţiei, în ceea ce priveşte 

riscurile schimbării climei şi măsurile de adaptare la această schimbare. 

 Cu referire la direcția de acțiune de conștientizare a tuturor actorilor implicați, în 

special a populației, în ceea ce privește riscurile schimbării climei și măsurele de adaptare 

la această schimbare, pe parcursul anului 2018 au fost organizate următoarele acţiuni de 



conștientizare și anume: expoziția „Apa-esența vieții și bunăstării”, expoziția „Apa și 

ministerele ei”, Seminarul pentru fermieri cu participarea formatorilor din Marea Britanie și 

Austria, Concursul Național „Mediu local și dezvoltarea durabilă”, Seminarul științifico-

didactic pentru cadrele didactice din instituțiile preuniversitare „Instruire prin cercetare 

pentru o societate prosperă”, Lecție publică cu tema „Apa pe TERRA și în Republica 

Moldova: probleme și soluții”, Ora educativă ecologică cu genericul „Încălzirea globală și 

schimbările climatice: cauze și efecte”, Expoziție de desene, expoziție de carte și referate 

privind schimbările climei, Conferința Ecologică cu genericul „Probleme ecologice în 

contextual dezvoltării durabile a Republicii Moldova”. 

Obiectiv specific nr. 3: Asigurarea dezvoltării rezilienței climatice prin reducerea cu 

cel puțin 50% a riscurilor schimbărilor climatice către anul 2020 și facilitarea adaptării la 

schimbarea climei în 6 sectoare prioritare 

 Obiectivul se realizează prin intermediul a șase direcții de acțiuni prioritate, după cum 

urmează: 

1. Reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice în sectorul agricol; 

2. Reducerea riscurilor și adaptaea la schimbările climatice în sectorul resurselor de apă; 

3. Reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice în sectorul sănătății; 

4. Reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice în sectorul forestier; 

5. Reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice în sectorul energetic; 

6. Reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice în sectorul transporturilor. 

 Cu referire la direcția de acțiune de reducere a riscurilor și adaptarea la schimbările 

climatice în sectorul sănătății, au fost întreprinse acţiuni pentru fortificarea supravegherii 

epidemiologice a bolilor condiționate de vectori și a capacităţilor sistemului de sănătate 

pentru asigurarea acordării asistenței medicale populației în perioada valurilor de căldură. 

De asemenea, a fost monitorizate și evaluate datele cu privire la calitatea aerului, apelor de 

suprafață, subterane și calitatea solului. În scopul îmbunătățirii capacității de adaptare la 

schimbările climatice a sectorului de sănătate, a fost elaborat „Ghidul de investigare și 

răspuns la izbucniri cauzate de consumul produselor alimentare și a apei nesigure”. 

 Cu referire la direcția de acțiune de reducere a riscurilor și adaptarea la schimbările 

climatice în sectorul forestier, a fost aprobată Strategia sectorului forestier din Republica 

Moldova privind schimbările climatice în cadrul proiectului „Suport pentru procesul 

national de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”. În ariile 

protejate din cadrul fondul forestier gestionat de entitățile silvice au fost efectuate lucrări de 

reconstrucție ecologică pe o suprafața de 178 ha și au fost întreprise măsuri de identificare 

a terenurilor degradate din cadrul autorităților administrației publice locale, precum și de 

cultivare a materialului forestier de reproducere. În scopul asigurării populației cu surse 

energetice au fost plantate 650 ha de culturi silvice din salcîm. 

 Cu referire la direcția de acțiune de reducere a riscurilor și adaptarea la schimbările 

climatice în sectorul trasporturilor, a fost aprobat Normativul NCMD.02.03:2018 pentru 

amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice. Proiectele tehnice pentru reparația, 

reconstrucția și construcția drumurilor naționale au fost elaborate conform Codurilor 

practice întocmite întru corespunderea necesitaților drumurilor la schimbările climatice. 

Totodată, a fost aprobat și Normativul NCMD.02.02:2018 „Drumuri și poduri. Prevenirea 

și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, pentru asigurarea durabilității infrastructurii 

de transport au fost efectuate cu utilizarea materialelor rezistente la fluctuații de temperature 

și inundații. 

 



 

 

 

 


