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ABREVIERI

AAU - 'Assigned Amount Units' - unitãþi de cantitate alocatã
AIJ - 'Activities Implemented Jointly' - activitãþi implementate în comun
ATS - 'Allowance Tracking System' - sistem de monitorizare a creditelor 
CDM - 'Clean Development Mechanism' - Mecanismul de dezvoltare curatã
CERs - 'Certified Emission Reduction units' - unitãþi de reduceri certificate de emisii
COP - 'Conference of Parties' - Conferinþa Pãrþilor
CORINAIR - CORe INventory of AIR emissions 
CPR - 'Commitment Period Reserve' - Rezerva perioadei de angajament
EPER - 'European Pollutant Emissions Register' - Registrul european de emisii poluante
ERU - 'Emission Reduction Units' - unitãþi de reducere a emisiilor
ET/IET - 'Emission Trading/International Emission Trading' - comerþ cu emisii/comerþ
internaþional cu emisii
UE - Uniunea Europeanã
GES - Gaze cu efect de serã
ICEMENERG - Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în domeniul Energetic
ICIM - Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare pentru Protecþia Mediului
INMH - Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrirea Apelor
INS - Institutul Naþional de Statisticã
ISPE - Institutul de Studii ºi Proiectãri Energetice 
IPCC - 'International Pannel on Climate Change' - Comitetul Internaþional de Schimbãri
Climatice
IPPC - 'Integrated Pollution Prevention and Control' - prevenirea ºi controlul integrat al
poluãrii
ITL - 'Independent Transaction Log' - jurnal tranzacþional independent
JI - 'Joint Implementation' - implementare în comun
LULUCF - 'Land Use, Land Use Change and Forestry' - utilizarea solului, modificarea
utilizãrii solului ºi silvicultura
MoU - 'Memorandum of Understanding' - Memorandum de acord
MAPM - Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului
PNASC - Planul Naþional de Acþiune în domeniul Schimbãrilor Climatice
CN - Comunicare Naþionalã (sub UNFCCC)
PNAPM - Planul Naþional de Acþiune în domeniul Protecþiei Mediului
RN - Registru naþional de gaze cu efect de serã 
OM - Ordin Ministerial
REP - Registrul de Emisii Poluante
REC - 'Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe' - Centrul Regional de
Protecþia Mediului pentru Europa Centralã ºi de Est
RMU - 'Removal Units' - unitãþi de sechestrare a emisiilor
SBSTA - 'Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice' - Organismul subsidiar
pentru asistenþã ºtiinþificã ºi tehnologicã
UNFCCC - 'United Nations Framework Convention on Climate Change' - Convenþia Cadru a
Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice
USAID - 'United States Agency for International Development' - Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã
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INTRODUCERE

1. INTRODUCERE

Acest studiu prezintã rezultatele activitãþilor întreprinse de organizaþia
neguvernamentalã TERRA Mileniul III, în perioada octombrie 2002 - martie
2003, în cadrul proiectului REC (Regional Environmental Centre for Central
and Eastern Europe, cu sediul în Ungaria) "Sprijin pentru implementarea
Protocolului de la Kyoto". Proiectul s-a desfãºurat la nivel regional, în ºase þãri
din Europa Centralã ºi de Est. Partenerii REC în proiect au fost:

- Institutul de politicã structuralã (IREAS), Republica Cehã;
- Centrul ungar de economie a mediului (MAKK), Ungaria;
- Agenþia de dezvoltare a Letoniei-Departamentul de Energie (LDA), Letonia;
- Institutul pentru dezvoltare durabilã, Polonia;
- TERRA Mileniul III, România;
- Societatea pentru economia energiei ºi ecologie (Slovene-E Forum), Slovenia.

TERRA Mileniul III - organizaþia românã care a implementat proiectul - este o
organizaþie neguvernamentalã, apoliticã ºi non-profit de protecþie a mediului,
fondatã în 1998. Organizaþia este coordonator regional al reþelei Climate Action
Network for Central and Eastern Europe (CANCEE), ce cuprinde 28 de
organizaþii de protecþia mediului din 16 þãri. CANCEE este ramura regionalã
(pentru Europa Centralã ºi de Est) a reþelei internaþionale Climate Action
Network (CAN), legitimatã de Naþiunile Unite pentru urmãrirea negocierilor
sub Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice
(“United Nations Framework Convention on Climate Change” - UNFCCC). Cu
acest proiect, TERRA Mileniul III împlineºte trei ani de cooperare fructuoasã cu
REC - Departamentul de Schimbãri Climatice, pe proiecte regionale.

Raportul are ca obiective:

- analiza cerinþelor UNFCCC ºi a condiþiilor naþionale care sprijinã/împiedicã
implementarea unui Registru Naþional (RN) de Gaze cu Efect de Serã (GES) în
România, în speþã politica în domeniul schimbãrilor climatice, cadrul legal,
sistemele de monitorizare ºi înregistrare, starea procesãrii datelor electronice
etc.); 
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- stabilirea nevoilor specifice (instituþii, capacitate, cadru legal, sprijin
financiar etc.) legate de implementarea unui RN în România;
- contribuþia la întãrirea capacitãþii în domeniu în România, prin emiterea unui
set de recomandãri în privinþa paºilor ce trebuie fãcuþi pentru a pregãti
implementarea unui RN în þara noastrã;
- selectarea opþiunii celei mai probabile de participare a României în cadrul
mecanismelor flexibile introduse de Protocolul de la Kyoto;
- stabilirea unei scheme pentru RN corespunzãtoare opþiunii celei mai
probabile pentru participarea României în mecanismele flexibile.

Pentru a desfãºura activitãþile de mai sus, TERRA Mileniul III a folosit
urmãtoarele metode:

- cercetare (Internet, lucrul în reþele internaþionale specializate pe probleme
de schimbãri climatice, documente scrise) referitoare la cerinþele internaþionale
(UNFCCC, Protocolul de la Kyoto, schemele de comerþ naþional ºi internaþional
cu emisii existente în alte þãri º.a.) pentru proiectarea ºi implementarea
registrelor naþionale de gaze cu efect de serã, analiza politicii  existente de
protecþie a mediului/schimbãri climatice în România, a sistemelor de
monitorizare ºi înregistrare existente în þarã (Registrul Comerþului, Registrul
Auto Român, Registrul Naþional al Acþionarilor, Registrul Naþional al
Experþilor, Registrul Cãilor Ferate, Registrul Mãrcilor Înregistrate), cadrul
legal, instituþiile, capacitãþile, nevoile existente în þarã, sprijinul financiar
necesar;

- 22 de interviuri, desfãºurate cu:
g specialiºti:

- implicaþi direct în monitorizarea, înregistrarea ºi raportarea 
GHG, din cadrul institutelor de cercetare în domeniul mediului,
energiei, climei, statisticii, autorii Inventarului GES pentru 
România, specialiºti în monitorizarea emisiilor poluante, firme 
de consultanþã (protecþia mediului, comerþul cu emisii), instituþii
de finanþare ºi de afaceri (companii energetice, companii de 
servicii energetice, Fondul Româno-American pentru Investiþii,
USAID);
- operatori ai registrelor existente în România;

g factori de decizie din Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului (MAPM) -
Directoratele pentru: Strategii, Programe ºi Proiecte Internaþionale, 
Monitorizare; Punctul Focal al MAPM pentru Schimbãri Climatice;
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- brainstorming cu specialiºti în cadrul unei mese rotunde dedicate
subiectului "Implementarea Registrului naþional de gaze cu efect de serã",
organizatã de  TERRA Mileniul III (10 martie 2003).

Capitolul 2 al acestei lucrãri trece în revistã cerinþele internaþionale în privinþa
implementãrii unui Registru naþional de gaze cu efect de serã, iar Capitolul 3
prezintã condiþiile naþionale pentru implementarea unui astfel de registru în
România. Capitolul 4 are drept scop proiectarea Registrului naþional pentru
România, iar Capitolul 5 prezintã un set de recomandãri, bazate pe rezultatele
cercetãrilor, referitoare la stabilirea unui Registru naþional de GES în România.
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2. CERINÞELE INTERNAÞIONALE 
PRIVIND IMPLEMENTAREA 

UNUI REGISTRU NAÞIONAL DE GAZE 
CU EFECT DE SERÃ

În cele ce urmeazã sunt trecute în revistã cerinþele internaþionale pentru
înfiinþarea ºi întreþinerea unui Registru naþional de GES, cerinþe relevante
pentru þãrile cu economie în tranziþie. Acestea cuprind liniile directoare ale
UNFCCC ºi propunerea de Directivã a Parlamentului ºi Consiliului Europei
care stabileºte o schemã pentru comerþul cu credite de emisie de gaze cu efect
de serã în cadrul Comunitãþii ºi amendeazã Directiva Consiliului 96/61/EC
(Directiva IPPC1).

2.1. Liniile directoare ale UNFCCC privind Registrul naþional de gaze cu
efect de serã

Conform Protocolului de la Kyoto, fiecare Parte inclusã în Anexa I a Convenþiei
Cadru a Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice (UNFCCC) va înfiinþa
ºi întreþine un Registru naþional pentru a asigura contabilizarea corectã a
emiterii, deþinerii, transferului, achiziþiei, anulãrii ºi retragerii de unitãþi de
reducere a emisiilor ('Emission Reduction Units'- ERU), reduceri certificate de
emisii ('Certified Emission Reduction' - CER), unitãþi de cantitate alocatã
('Assigned Amount Units' - AAU) ºi unitãþi de sechestrare a emisiilor ('ReMoval
Units' - RMU) ºi reportul de unitãþi de tip ERU, CER ºi AAU pentru o perioadã
ulterioarã primei perioade de angajament sub Protocolul de la Kyoto (2008 -
2012). Comitetul executiv al UNFCCC va înfiinþa ºi întreþine un registru CDM2

pentru a asigura contabilizarea exactã a emiterii, deþinerii, transferului ºi
achiziþiei de CER de cãtre Pãrþi care nu sunt cuprinse în Anexa I a UNFCCC.
Secretariatul va înfiinþa ºi întreþine un jurnal tranzacþional independent
('independent transaction log') pentru a verifica validitatea tranzacþiilor, inclusiv
emiterea, transferul ºi achiziþia între registre, anularea ºi retragerea de ERU,
CER, AAU ºi RMU ºi reportul de ERU, CER ºi AAU.
1 Directiva privind prevenirea ºi controlul integrat al poluãrii ('Integrated Pollution Prevention and
Control' - IPPC) - Directiva Consiliului 96/61/EC.
2 CDM - Mecanismul de dezvoltare curatã ('Clean Development Mechanism'), unul din cele trei
mecanisme flexibile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serã, introduse de Protocolul de la Kyoto
(1997) : Implementare de proiecte în comun - 'Joint Implementation' (JI), comerþ cu emisii - 'Emission
Trading' (ET) ºi CDM.
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La COP73 au fost adoptate Acordurile de la Marrakesh, incluzând decizii
referitoare la sistemele de registre conforme Protocolului de la Kyoto: registrele
naþionale, registrul CDM ºi jurnalul tranzacþional independent.

Structura ºi formatele datelor sistemelor de registre se vor conforma
standardelor tehnice ce au fost adoptate la COP8 (New Delhi, 2002).
Standardele tehnice pentru registre trebuie sã garanteze cã emiterea ºi
tranzacþionarea ulterioarã a ERU, CER, AAU ºi RMU se fac corect, transparent
ºi eficient. Standardele tehnice se vor aplica, de asemenea, infrastructurii,
calitãþii datelor, interfeþei între sistemele de registre, regulilor de tranzacþionare,
administratorilor de registre, cadrului instituþional ºi legislativ.

În viitorul apropiat se apreciazã cã este nevoie de o coordonare practicã la luarea
deciziilor privind standardele tehnice. Astfel, elaborarea în întregime a
specificaþiilor funcþionale ºi tehnice - care sã garanteze implementarea
standardelor tehnice în fiecare sistem într-un mod compatibil - va fi coordonatã
de un grup ce urmeazã sã fie stabilit, alcãtuit din reprezentanþi ai
administratorilor jurnalului tranzacþional, registrelor naþionale ºi registrului
CDM.

2.2. Propunerea UE de schemã pentru comerþul cu credite de emisie de
gaze cu efect de serã

În continuare se va face o prezentare pe scurt a propunerii de Directivã a
Parlamentului ºi Consiliului Europei de stabilire a unei scheme pentru comerþul
cu credite de emisie de GES în cadrul Comunitãþii, care sã amendeze Directiva
Consiliului 96/61/EC (Directiva IPPC).

Propunerea a apãrut datoritã necesitãþii Uniunii Europene de a reduce emisiile
de gaze cu efect de serã, în condiþiile eficientizãrii costurilor aferente reducerii,
ºi de a-ºi îndeplini obligaþiile asumate sub Convenþia Cadru UNFCCC ºi
Protocolul de la Kyoto.

Directiva ar urma sã creeze o piaþã europeanã de credite. Acest fapt contrasteazã
cu abordarea fragmentarã ce ar apãrea în absenþa unui instrument comunitar, în
care Statele Membre ºi-ar construi treptat schemele naþionale ºi apoi ar încerca
sã le interconecteze.

3 COP - Conferinþa Pãrþilor ('Conference of Parties') din cadrul Convenþiei Cadru a Naþiunilor Unite
privind Schimbãrile Climatice. Al 7-lea COP a avut loc la Marrakesh în anul 2000.
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Statele Membre, sau autoritãþile lor competente, vor acorda autorizaþii
('permits') de a deþine credite ('allowances') egale cu emisiile efective de gaze cu
efect de serã, necesitând ºi monitorizarea ºi raportarea adecvatã a emisiilor.
Creditele vor fi transferabile, în timp ce autorizaþia în sine este ataºatã unei
întreprinderi sau locaþii specifice. Creditele pot fi tranzacþionate între companii.
În fiecare an, companiile trebuie sã supunã spre anulare un numãr de credite
corespunzãtor emisiilor efective. Dacã nu au credite îndeajuns, li se vor impune
sancþiuni. Deþinerea ºi monitorizarea creditelor se va face printr-un registru
electronic.

Planul va fi iniþial aplicat într-o fazã preliminarã (2005-2007), înaintea
perioadei de angajament din Protocolul de la Kyoto. În timpul acestei faze nu
vor exista sarcini legale care sã limiteze emisiile de GES ale Statelor Membre.
De asemenea, în faza iniþialã creditele vor fi alocate gratuit întreprinderilor
participante - pe baza unor criterii obiective ºi transparente - ºi va exista un
nivel comun de penalizare mai scãzut pentru neconformare. Statele Membre
sunt libere sã decidã dacã sã permitã transferul/reportarea creditelor între
perioada care se terminã în 2007 ºi cea care începe în 2008.

A doua fazã începe în 2008 ºi va consta în perioade de cinci ani. În acest timp,
schimbul de credite între întreprinderi din doua State Membre va duce la
ajustarea - prin intermediul registrelor naþionale - cu numãrul corespunzãtor de
tone CO2 a cantitãþii totale de emisii permise fiecãrui Stat Membru. Comisia va
specifica metoda armonizatã pentru alocarea creditelor. Începând cu 2008 se vor
aplica penalizãri substanþiale în cazul neconformãrii. Din 2008, propunerea cere
Statelor Membre sã permitã transferul/reportarea creditelor dintr-o perioadã de
cinci ani în urmãtoarea. 

Creditele vor exista doar în formã electronicã. În consecinþã, orice persoanã
fizicã sau juridicã va putea sã deþinã ºi sã retragã credite, cu condiþia sã îºi
înfiinþeze conturi în registrele naþionale.

Sistemul de registre naþionale interconectate este fundamental nu numai pentru
deþinerea de credite ºi monitorizarea tranzacþiilor, ci ºi pentru ajustarea
angajamentelor Statelor Membre conform Acordului de împãrþire a sarcinii1.

1 Acordul de împãrþire a sarcinii - 'Burden Sharing Agreement' sau 'EU Bubble' - reprezintã un acord prin
care Statele Membre ale UE ºi-au redistribuit angajamentele de sub Protocolul de la Kyoto astfel încât sã
se pãstreze obiectivul global de reducere a emisiilor de GES la nivelul UE. De exemplu, sub Protocolul
de la Kyoto Grecia trebuie sã-ºi reducã emisiile de GES cu 8%, dar sub Acordul de împãrþire a sarcinii
are dreptul sã-ºi mãreascã emisiile cu 25%. În compensaþie, Germania de exemplu, care trebuie sã-ºi
micºoreze tot cu 8% emisiile de GES sub Protocolul de la Kyoto, sub Acordul de împãrþire a sarcinii va
trebui de fapt sã-ºi micºoreze emisiile cu 21%.



11

CERINÞELE INTERNAÞIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI REGISTRU NAÞIONAL DE GAZE CU EFECT DE SERÃ

Registrele naþionale interconectate vor fi o componentã vitalã a Mecanismului
Comunitar de Monitorizare înfiinþat prin Decizia Consiliului 93/389/EEC.

Integritatea sistemului de monitorizare, prin intermediul sistemului de registre
naþionale, este vitalã pentru funcþionarea eficientã a pieþei de emisii. Elementele
conþinute în propunere sunt bazate pe experienþa acumulatã în folosirea
sistemului de monitorizare a creditelor (ATS) din regimul de comerþ cu SO2 al
Statelor Unite, în elaborarea liniilor directoare ale UNFCCC pentru registrele
naþionale conforme Protocolului de la Kyoto ºi în abordarea din cadrul
legislaþiei comunitare în privinþa taxei pe valoare adãugatã. Acestea au indicat
necesitatea unui jurnal tranzacþional independent. Dacã sunt identificate
neconcordanþe prin verificãrile automate, registrele în cauzã nu vor efectua
tranzacþiile legate de creditele respective pânã la rezolvarea problemei.

Propunerea valorificã sinergiile cu legislaþia existentã, mai precis cu Directiva
IPPC. Schema se va aplica celor mai multe dintre activitãþile emitente de
cantitãþi semnificative de gaze cu efect de serã, activitãþi deja cuprinse în
Directiva IPPC, precum ºi unor instalaþii ce nu sunt cuprinse în Directiva IPPC.
Pentru a asigura întrepãtrunderea schemei de comerþ cu emisii cu Directiva
IPPC este necesar un amendament la aceasta din urmã. Acest amendament
explicitã faptul cã, dacã poluanþii dintr-o instalaþie sunt acoperiþi de aceastã
Directivã, atunci valorile limitã ale emisiilor nu vor fi stabilite în raport cu
emisiile directe ale acelor gaze din instalaþia respectivã conform Directivei
IPPC, decât dacã au un impact local semnificativ. În plus, colectarea datelor de
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã conform regulilor comune va
facilita sarcina Statelor Membre de a raporta emisiile cãtre Registrul European
de Emisii Poluante ('European Pollutant Emissions Registry' - EPER, înfiinþat
prin Directiva IPPC) ºi va îmbunãtãþi, de asemenea, calitatea datelor din acel
registru.

Prevederile propuse sunt conforme cu Convenþia de la Aarhus pe care
Comunitatea Europeanã s-a angajat sã o ratifice în curând.

Pentru þãrile ce nu fac parte din EU la intrarea în vigoare a acestei scheme,
existã posibilitatea de conectare a schemei cu scheme similare ale altor Pãrþi la
Protocolul de la Kyoto; condiþia este realizarea de acorduri între Pãrþi de
recunoaºtere mutualã a  creditelor.

Propunerea nu prevede includerea de credite din mecanisme bazate pe proiecte
nationale sau internationale (JI, CDM). Comisia a înaintat deja o propunere de
implementare a unui astfel de  instrument separat.
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3. CONDIÞIILE NAÞIONALE 
PENTRU IMPLEMENTAREA 

UNUI REGISTRU DE GAZE CU EFECT DE SERÃ 
ÎN ROMÂNIA

3.1. Informaþii generale

România este una dintre þãrile cuprinse în Anexa I a Convenþiei Cadru pentru
Schimbãri Climatice a Naþiunilor Unite (UNFCCC). 

România a ratificat Protocolul de la Kyoto în 2001, angajându-se sã-ºi reducã
anual emisiile de gaze cu efect de serã cu 8% faþã de nivelul emisiilor din 1989,
pentru prima perioadã de angajament 2008-2012.

România a încheiat mai multe Memorandumuri de Acord ('Memorandum of
Understanding'- MoU) cu þãri industrializate din Europa, precum: Olanda,
Elveþia, Norvegia, Austria, Danemarca. Astfel, în România au fost deja
dezvoltate proiecte de activitãþi implementate în comun (AIJ)1 ºi de asemenea
mai multe proiecte de JI2 sunt în derulare. În acelaºi timp, se prefigureazã
comerþul cu emisii. 

3.2. Cadrul instituþional

Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului (MAPM) este autoritatea românã
responsabilã pentru implementarea UNFCCC ºi a Protocolului de la Kyoto. În
decembrie 2002 a fost desemnatã în MAPM o nouã persoanã ca Punct focal
naþional în domeniul schimbãrilor climatice. Funcþiile legate de schimbãri
climatice ale MAPM sunt îndeplinite de un numãr relativ redus de experþi, în
cadrul Direcþiei pentru Strategii ºi Proiecte ºi Programe Internaþionale.  

Majoritatea responsabilitãþilor în domeniul schimbãrilor climatice vor fi
transferate la Agenþia Naþionalã de Protecþie a Mediului care urmeazã sã fie
înfiinþatã. 

1 Activitãþi implementate în comun - 'Activities Implemented Jointly', AIJ - reprezintã proiecte pilot de tip
Joint Implementation (JI), fara luarea în considerare a creditelor de emisie obþinute în urma
implementãrii proiectelor. 
2 JI - 'Joint Implementation', implementare în comun ; unul din cele trei mecanisme flexibile de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de serã sub Protocolul de la Kyoto.
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Inspectoratele de Mediu sunt agenþii locale ce opereazã sub autoritatea
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului la nivel judeþean plus Bucureºti.
Acestea calculeazã emisiile de GES (utilizând CORINAIR) pe baza datelor de
la surse ºi de la direcþiile judeþene de statisticã. Acest tip de date (abordare de
jos în sus, "bottom - up") furnizate de cãtre inspectorate nu sunt consecvente,
datoritã incertitudinii datelor provenind de la sursele de poluare ºi a capacitãþii
relativ reduse a personalului din IPM-uri. 

Comisia Naþionalã pentru Schimbãri Climatice, înfiinþatã în 1996, are sarcina de
a elabora ºi supune spre aprobare Comunicãrile Naþionale ale României sub
UNFCCC, sã pregãteascã planul naþional de acþiune în domeniul schimbãrilor
climatice ca parte din programul naþional de dezvoltare, sã identifice proiecte ºi
activitãþi care pot fi realizate cu sprijin financiar extern, sã ia parte la elaborarea
ºi analiza unor astfel de proiecte, sã producã analize periodice ºi sã informeze
autoritãþile competente asupra concluziilor analizelor efectuate. 

ICIM - Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în Protecþia Mediului -
este principalul centru de cercetare în domeniul poluãrii aerului. Elaboreazã
documentaþia referitoare la emisiile de GES, inclusiv elaborarea Inventarului
GES. De asemenea, elaboreazã ºi documentaþia referitoare la implementarea
Directivei IPPC.

INMH - Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrirea
Apelor. În cadrul Departamentului de Climatologie ºi Agrometeorologie, acesta
realizeazã o monitorizare climaticã de înaltã calitate a teritoriului României.  

INS - Institutul Naþional de Statisticã este organismul specializat al
administraþiei publice centrale, subordonat guvernului, autorizat sã stabileascã
sistemul de indicatori, nomenclaturi, clasificãri, metodologii ºi tehnici de
colectare, procesare ºi diseminare a datelor pentru a furniza date ºi cercetãri
statistice obiective ºi sigure. 

ISPE - Institutul de Studii ºi Proiectãri Energetice este o societate de consultanþã
ºi inginerie, care realizeazã proiecte ºi studii legate de energie, inclusiv proiecte
de JI. 

ICEMENERG - Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în domeniul
Energetic realizeazã activitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi inginerie, precum ºi de
asistenþã tehnicã ºi service pentru centrale electrice, substaþii ºi reþele electrice.
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TERRA Mileniul III - organizaþie neguvernmentalã de protecþie a mediului,
specializatã în probleme de schimbãri climatice, cu activitãþi, studii ºi rapoarte
asupra fenomenelor de schimbãri climatice ºi asupra negocierilor internaþionale,
precum ºi asupra impactului sectoarelor energie ºi transport asupra schimbãrilor
climatice.

3.3. Strategia ºi Planul naþional de acþiune pe schimbãri climatice 

În prezent, în România nu existã o strategie sau un plan de acþiune specifice
pentru schimbãri climatice. Totuºi, în urma unui proiect derulat la REC
România, referitor la iniþierea unui Plan Naþional de Acþiune în domeniul
Schimbãrilor Climatice (PNASC) pentru þara noastrã, a fost realizat un studiu
care cuprinde liniile directoare de realizare a unui astfel de plan. Studiul a fost
înaintat MAPM.

În 1996 a fost redactatã prima Strategie Naþionalã de Protecþie a Mediului, iar
în 2000 a apãrut  Strategia Naþionalã pe Termen Mediu de Protecþie a
Mediului (2001-2004). Ambele strategii stipuleazã cã un criteriu important
pentru stabilirea prioritãþilor în domeniul protecþiei mediului este reprezentat de
"conformarea cu prevederile convenþiilor ºi programelor internaþionale în
privinþa protecþiei mediului". De asemenea, ambele strategii prevãd realizarea
unui program naþional de mãsuri tehnice ºi economice pentru reducerea
emisiilor de GES. Strategia pe termen mediu prevede ca în perioada 2001-2004
va fi realizat un Plan Naþional de Acþiune în domeniul Schimbãrilor Climatice.
Totuºi, obiectivul strategic referitor la schimbãrile climatice este enunþat ca unul
pe termen lung (pânã în 2020).  

Strategia Naþionalã pentru Dezvoltarea Economicã a României, emisã în
2000, necesitã realizarea unui program naþional de mãsuri tehnice de evaluare
ºi finanþare a costurilor reducerii GES, conform prevederilor UNFCCC ºi ale
Protocolului de la Kyoto. În acelaºi timp, acest document specificã faptul cã
accentul politicii de mediu se va pune pe "prevenire", sprijinind implementarea
instrumentelor economice internaþionale, inclusiv a mecanismelor de sub
Protocolul de la Kyoto.

Strategia Naþionalã pentru Dezvoltare Durabilã, emisã în 1999, prevede, de
asemenea, stabilizarea emisiilor de GES.

Primul Plan Naþional de Acþiune pentru Protecþia Mediului (PNAPM) a fost
elaborat în 1995 ºi conþine proiecte pe termen scurt privind calitatea aerului
destinate reducerii emisiilor de CO2 cu 384000 t/an. Un nou PNAPM urma sã
fie emis în primul trimestru al anului 2003.
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Strategia Naþionalã de Dezvoltare Energeticã a României pe Termen Mediu
2001-2004 conþine prevederi legate de utilizarea eficientã a energiei; aplicarea
lor va conduce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã. Mãsurile se referã
la îmbunãtãþirea managementului energetic, utilizarea raþionalã a energiei
electrice ºi a gazelor naturale în industrie, înfãptuirea programului naþional de
reglare ºi contorizare a energiei termice pentru consumatorii racordaþi la
sistemele de termoficare urbanã, prin cooperare cu Uniunea Europeanã,
realizarea Fondului Român pentru Eficienþã Energeticã.

3.4. Legislaþia

În cele ce urmeazã sunt trecute în revistã legile ºi dispoziþiile în vigoare în
România în legãturã cu poluarea aerului/emisiile de GHG. 

Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind Schimbãrile Climatice
România a semnat Convenþia Cadru a Naþiunilor Unite privind Schimbãrile
Climatice în 1992 ºi a ratificat-o în 1994 prin Legea 24/1994.

Protocolul de la Kyoto 
România a devenit semnatarã a Protocolului de la Kyoto în 1998. Protocolul a
fost ratificat de cãtre Parlament ºi promulgat în ianuarie 2001, prin Legea
3/2001.

Legea 137/1995 asupra protecþiei mediului. Legea stipuleazã cã protecþia
atmosferei necesitã realizarea de acþiuni în scopul prevenirii ºi limitãrii
deteriorãrii atmosferei ºi al îmbunãtãþirii calitãþii aerului, în scopul evitãrii
efectelor negative asupra sãnãtãþii umane ºi a mediului natural. 

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului 243/2000 asupra Protecþiei Atmosferei,
aprobatã de Legea 542/2002, stabileºte cadrul legal pentru prevenirea, limitarea
deteriorãrii atmosferei ºi ameliorarea calitãþii atmosferei ºi realizeazã
armonizarea cu prevederile internaþionale ºi ale UE în domeniu.

Ordinul Ministerial 462/1993, furnizeazã condiþiile tehnice ºi metodologia
pentru determinarea poluanþilor atmosferici emiºi de cãtre sursele staþionare.

Legea 73/2000 (împreunã cu Legea 293/2002 ºi Hotãrârea de Guvern
1174/2001) Fondului de Mediu stipuleazã înfiinþarea Fondului de Mediu ca
instrument economic financiar menit sã sprijine îndeplinirea obiectivelor
prioritare ale PNAPM. Fondul poate subvenþiona dobânzile pentru credite,
extinde garanþiile pentru creditele destinate pentru lucrãri publice relevante
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pentru protecþia mediului, furniza facilitãþi pentru transferul de tehnologii
nepoluante ºi acorda premii pentru realizãri semnificative în domeniu. 

Ordinul Ministerial 756/1997 reglementeazã evaluarea poluãrii mediului. 

Legea 645/2002 aprobând Ordonanþa 34/2002 privind prevenirea ºi controlul
integrat al poluanþilor (Directiva IPPC).

Ordinul Ministerial 1144/2002 privind înfiinþarea unui Registru al Emisiilor
Poluante (REP), conform Directivei IPPC.

3.5. Comunicãrile ºi Inventarele naþionale

Conform UNFCCC, România are obligaþia de a înainta periodic Comunicãri
Naþionale conþinând Inventare de GES pe tipuri de surse ºi stocãri, precum ºi o
descriere generalã a mãsurilor pentru implementarea Convenþiei UNFCCC ºi
alte informaþii relevante. 

Prima Comunicare Naþionalã a României (CN1) a fost înaintatã
Secretariatului UNFCCC în 1995. Raportarea din CN1 s-a bazat pe cerinþele de
raportare ale Convenþiei de la Viena pentru Protejarea stratului de ozon ºi ale
Protocolului de la Montreal ºi ale amendamentelor acestuia în privinþa
substanþelor care deterioreazã stratul de ozon. La realizarea Comunicãrii s-au
folosit metodologia ºi factorii de emisie CORINAIR. Comunicarea a inclus
doar date agregate estimate pentru emisiile de CO2, N2O, CH4 ºi alte gaze cu
efect de serã. 

A doua Comunicare Naþionalã a României (CN2) a fost realizatã în 1998 ºi
abordeazã toate capitolele stipulate în liniile directoare. CN2 include Inventarul
GES estimat pentru perioada 1989-1994, precum ºi prognoza privind dinamica
GES pânã în 2010. CN2 a fost realizatã pe baza liniilor directoare ale IPCC1 din
1995 pentru Inventarele naþionale de GES. CN2 a folosit atât metodologia
CORINAIR cât ºi pe cea a IPCC, inclusiv factorii de emisie prestabiliþi prin cele
douã metodologii.

A treia Comunicare Naþionalã a României (CN3) este în faza finalã de
pregãtire ºi se aºteaptã ca ea sã se conformeze cu cerinþele UNFCCC, fiind mai
cuprinzãtoare decât precedentele. CN3 a fost realizatã pe baza liniilor directoare
UNFCCC revizuite în 1996. 

1 IPPC - 'Intergovernmental Panel on Climate Change' - Comitetul interguvernamental asupra
schimbãrilor climatice, organism fondat în 1988 de cãtre Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) ºi Organizaþia Meteorologicã Mondialã (OMM). Este recunoscut drept vocea ºtiintificã ºi
tehnicã cea mai autorizatã în probleme de schimbãri climatice, evaluãrile sale având o influenþã
semnificativã asupra derulãrii negocierilor sub UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto.
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România are obligaþia de a înainta anual Inventarul GES pentru gazele ce nu
sunt incluse în Protocolul de la Montreal. Inventarele pentru perioada 1989 -
1991 au fost elaborate în 1997 ºi sunt caracterizate de incertitudini. Elaborarea
Inventarelor GES a fost reluatã dupã câþiva ani; ultimul inventar a fost încheiat
în 2002 ºi conþine emisiile pentru perioada 1992 - 2000, calculele folosind
metodologia IPCC revizuitã (1996) ºi Formatul Comun de Raportare ('Common
Reporting Format' - CRF). Acest inventar a fost înaintat la sfârºitul anului 2002
Secretariatului UNFCCC, împreunã cu Raportul asupra Inventarului Naþional
('National Inventory Report' - NIR) pentru inventarul anului 2000. 

3.6. Condiþiile naþionale care sprijinã, respectiv împiedicã implementarea
unui Registru naþional de gaze cu efect de serã în România 

3.6.1. Condiþiile care sprijinã implementarea unui Registru naþional de gaze
cu efect de serã în România

Angajamentul politic

România este una dintre primele þãri care au ratificat Protocolul de la Kyoto,
angajându-se sã participe în mecanisme flexibile internaþionale destinate
reducerii de emisii GES. În plus, România este o þarã în curs de aderare ce cautã
sã îºi sincronizeze eforturile cu cele ale Uniunii Europene. Având ca scop
integrarea, România s-a angajat sã þinã pasul cu iniþiativele pe care le are
Uniunea Europeanã în domeniu.

Potrivit companiei Vertis International, România este consideratã þara în curs de
aderare cea mai interesatã în a lua parte la mecanismele flexibile de sub
Protocolul de la Kyoto.

Legislaþia

În parte, legislaþia primarã în domeniu este în aplicare. Mai mult, a fost creat un
precedent pentru înfiinþarea unui Registru Naþional GES: Registrul Emisiilor de
Poluanþi (conform Directivei Europene IPPC) a fost înfiinþat recent printr-un
Ordin Ministerial de cãtre MAPM. 

Cadrul legal existent reglementeazã comerþul electronic în România. Acesta
constã în Legea 365/2002 în privinþa Comerþului Electronic ºi a Normelor
Metodologice pentru implementarea acestei legi. Aceastã legislaþie se
adreseazã, de asemenea, delictelor computerizate - încãlcarea domeniilor de
securitate în comerþul electronic, emiterea ºi uzul instrumentelor de platã
electronicã, folosirea datelor de identificare pentru a desfãºura operaþiuni
financiare ºi altele.
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Experienþa cu alte sisteme de registre în România  

O analizã Internet, urmatã de chestionare scrise ºi interviuri cu reprezentanþi ai
operatorilor registrelor au arãtat cã cele mai multe dintre registrele existente în
România (Registrul Comerþului, Registrul Auto Român, Registrul Naþional al
Acþionarilor, Registrul Naþional al Experþilor, Registrul Cãilor Ferate, Registrul
Mãrcilor) au fost înfiinþate ºi sunt operate de instituþii guvernamentale. Toate
registrele sunt operate dupã reglementãri speciale aprobate de autoritãþile
guvernamentale.

În funcþie de nivelul de informare ºi tipurile de funcþii, nivelul tehnologic este
diferit, dar se considerã cã este compatibil general ºi global. Capacitatea
existentã pentru dezvoltarea, operarea ºi întreþinerea unor astfel de sisteme de
registre pare sã fie satisfãcãtoare. Accesul la informaþiile referitoare la registre
este, totuºi, relativ limitat. 

În ultimii ani, au apãrut pe piaþa internã ºi internaþionalã multe companii
româneºti din domeniul dezvoltãrii de software ºi serviciilor computerizate.
Acestea dovedesc faptul cã forþa de muncã internã în acest domeniu este
calificatã ºi poate furniza servicii specializate în þarã ºi în strãinãtate.

Recent (începutul lunii martie 2003), MAPM a emis un Ghid Naþional al
Emisiilor de Poluanþi. Ghidul este dedicat implementãrii Registrului Emisiilor de
Poluanþi (REP), înfiinþat prin Legea 645/2002 referitoare la prevenirea, reducerea
ºi controlul integrat al poluãrii (Directiva IPPC).  A fost creat, de asemenea, un
cadru legislativ (un ordin ministerial) pentru înfiinþarea REP. Registrul Emisiilor
de Poluanþi este o bazã de date centralizatã, total transparentã, ce urmeazã a fi
folositã ca un registru public pentru a furniza informaþii de mediu asupra
activitãþilor industriale cuprinse în Directiva IPPC. În REP sunt luaþi în
considerare poluanþii din Inventarele internaþionale existente - inclusiv UNFCCC
ºi CORINAIR. Acest registru va monitoriza toate emisiile poluante (inclusiv
GES) ale unei întreprinderi care depãºesc valorile limita stabilite. Datele din REP
vor fi utile ºi în cazul realizãrii comerþului cu emisii în atmosferã între
întreprinderi. De aceea, eforturile pentru înfiinþarea ºi implementarea REP pot fi
unite cu cele similare necesare pentru RN. Astfel, se poate economisi timp,
realizându-se, în acelaºi timp, ºi conformarea cu formatele standardizate
[internaþionale] pentru cele douã registre.

Chiar daca România a cerut o perioada de tranziþie de 8 ani pentru implementarea
Directivei IPPC, pânã în 2015 (conform Documentului de Poziþie a României,
Capitolul 22 - Protecþia Mediului), primul raport al Secretariatului tehnic referitor 
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la elaborarea PER urmeazã sã fie înaintat spre aprobare cãtre MAPM în iunie
2003 (ºi va conþine date corespunzãtoare emisiilor de substanþe poluante pânã
în 2001). Dacã acest termen este respectat ºi se pun astfel bazele REP pânã în
iunie 2003, atunci toate aceste demersuri pot fi utilizate ºi la instituirea RN.

3.6.2. Condiþiile care împiedicã implementarea Registrului naþional de gaze
cu efect de serã în România

Strategia

România nu are încã o strategie clarã în domeniul schimbãrilor climatice.
Deciziile referitoare la realizarea/achiziþionarea ºi implementarea unui RN
trebuie sã fie luate în conformitate cu viziunea de ansamblu a þãrii privind
schimbãrile climatice. De curând a fost elaborat un set de linii directoare pentru
realizarea Planului Naþional de Acþiune în domeniul Schimbãrilor Climatice.
Din pãcate, în condiþiile date, un astfel de plan nu s-ar putea subînscrie - dupã
cum ar fi firesc - strategiei naþionale în domeniu. 

Conformarea cu cerinþele de raportare UNFCCC

Pâna în prezent, România nu a înaintat anual Inventarele de GES, aºa cum cere
UNFCCC. Au fost înaintate trei astfel de inventare pânã acum ºi nu toate datele
din acestea sunt conforme cu metodologia UNFCCC revizuitã. Se sperã cã a
treia Comunicare Naþionalã va fi curând disponibilã, cu o întârziere de mai mult
de un an. Totuºi, începând cu 2002, o nouã echipa (în cadrul ICIM) pregãteºte
inventarele naþionale de GES ºi a Comunicãrilor Naþionale, iar ultimele astfel
de documente (inventar ºi comunicare) au fost realizate utilizând liniile
directoare revizuite ale UNFCCC. 

Capacitatea instituþionalã 

În cadrul pregãtirilor pentru consultãrile SBSTA1 inter-sesiuni ale UNFCCC din
iunie 2002, Secretariatul UNFCCC a trimis un chestionar tuturor Pãrþilor din
Anexa I a UNFCCC pentru a evalua progresul înregistrat ºi lucrul avut în vedere
pentru realizarea registrelor naþionale de GES. Potrivit rãspunsurilor, cele mai
multe dintre þãrile cuprinse în Anexa I sunt în curs de dezvoltare a registrelor
naþionale, angajându-se sã finalizeze proiectarea registrelor în perioada 2003-
2005, respectiv realizarea registrelor în perioada 2004-2007.

1 SBSTA - 'Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice', Organismul subsidiar UNFCCC
pentru asistenþã ºtiinþificã ºi tehnologicã.
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România nu a trimis un rãspuns la acest chestionar. La prima vedere,
necompletarea chestionarului poate indica faptul cã, în prezent, România nu are -
într-o anumitã mãsurã - rãspunsurile ºi capacitatea de a trata unele probleme
legate de realizarea RN. Cercetãrile efectuate în cadrul proiectului de faþã,
referitoare la evaluarea capacitãþii instituþionale în domeniul schimbãrilor
climatice, aratã cã, într-adevãr, aceastã capacitate este relativ redusã în MAPM.
Interviurile ºi întâlnirile cu reprezentanþii MAPM au dus la concluzia cã, în
prezent, existã cinci persoane ce se ocupã de probleme legate de schimbãri
climatice în minister: Punctul Focal pentru Schimbãri Climatice (în decembrie
2002 a fost numit un nou responsabil), Directorul pentru Strategii, Directorul
pentru Programe Internaþionale, un consultant din cadrul Direcþiei pentru
Programe Internaþionale ºi un consultant al Ministrului. Nici unul din aceºti
responsabili nu se ocupã, însã, exclusiv de schimbãri climatice.

Comisia Naþionalã pentru Schimbãri Climatice revizuieºte comunicãrile naþionale
ºi alte documente din acest domeniu. Pânã anul trecut, Comisia s-a întrunit doar o
datã pe an, luând în cea mai mare parte decizii politice. Între aceste întruniri,
Comisia nu a desfãºurat nici o activitate semnificativã în domeniu; aceasta se
poate datora faptului cã, deºi legea prevede, nu existã un grup de lucru asignat
Comisiei, ci existã numai un secretariat tehnic în cadrul MAPM. În 2003 Comisia
s-a întrunit deja de douã ori, la un interval de circa douã luni.

Sistemul de monitorizare a calitatii aerului 

Controlul calitãþii aerului ambiant este realizat prin reþeaua naþionalã de
monitorizare a calitãþii aerului. Operatorii de activitãþi poluante sunt obligaþi sã
monitorizeze nivelul emisiilor lor poluante ºi sã raporteze autoritãþilor competente
(inspectoratele de protecþia mediului) informaþiile cerute. 

Majoritatea staþiilor de mãsurare a calitãþii aerului se aflã în zone afectate direct
de sursele de poluare. Principalii poluanþi mãsuraþi în aceste staþii sunt:  SO2, NO2,
NH3, particule ºi alþi poluanþi specifici anumitor activitãþi industriale, precum:
HCl, H2S, formaldehide etc.

Pânã la 1 ianuarie 2003, mãsurãtorile au fost efectuate zilnic (medii zilnice).
Procedura de procesare a datelor furniza concentraþiile maxime ºi minime la 24
de ore, numãrul ºi frecvenþa de depãºire a concentraþiei maxime admise, mediile
lunare ºi anuale, definite de normele naþionale în vigoare.

La 1 ianuarie 2003 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului MAPM 592/2003
(relativ la protectia atmosferei) care transpune prevederile Directivelor fiice
99/30/EC, 2000/69/EC ºi 2002/3/EC. 
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Pentru a implementa prevederile acestui ordin, MAPM a iniþiat programe
(inclusiv cu sprijin extern) de dotare a reþelei de monitorizare a calitãþii aerului
cu aparaturã performantã.

În tabelul 3.1 sunt prezentate informaþii referitoare la staþiile de monitorizare a
calitãþii aerului pentru perioada 1997-2000. Rezultã cã, pentru aceastã perioadã,
monitorizarea calitãþii aerului a înregistrat o îmbunãtãþire, materializatã într-o
creºtere a numãrului de staþii de monitorizare ºi a numãrului de indicatori
monitorizaþi per staþie, drept consecinþã a dotãrii cu echipament nou de
monitorizare. Totuºi, în prezent, datoritã lipsei de fonduri, numai un numãr
foarte mic de surse staþionare de poluare sunt echipate cu instrumente de
mãsurare continuã a emisiilor.

Tabelul 3.1. Staþiile de monitorizare a calitãþii aerului în perioada 1997-2000 

Sursa: Documentul de Poziþie a României, Capitolul 22 - Protecþia Mediului, 2001 (în
cadrul negocierilor de aderare la UE) 

Inventarul GES este compilat din datele statistice la nivel naþional, folosindu-se
metodologia IPPC revizuitã. Discuþiile cu specialiºtii din MAPM ºi ICIM au
arãtat cã, în prezent, un astfel de inventar nu poate fi realizat la un nivel
regional/local cu un grad satisfãcãtor de încredere în calitatea datelor. Acest
lucru se datoreazã erorilor apãrute atât la mãsurarea, cât ºi la colectarea datelor
privind emisiile, precum ºi lipsei capacitãþii de colectare ºi verificare/validare a
datelor la Inspectoratele Locale de Protecþie a Mediului.

Finanþarea

MAPM beneficiazã de sprijin financiar extern, de la UE ºi guvernele þãrilor cu
care s-au semnat Memorandumuri de Acord (MoU - 'Memorandum of
Understanding') pentru realizarea de proiecte comune de reducere a emisiilor de
GES. Totuºi, resursele financiare aflate la dispoziþia MAPM nu sunt
satisfãcãtoare pentru dezvoltarea completã a activitãþilor din domeniul
schimbãrilor climatice, astfel încât sã se realizeze conformarea cu cerinþele
internaþionale. 

Anul Nr. total de staþii 
de monitorizare 

Nr. de indicatori
monitorizaþi per staþie 

Nr. de analize efectuate

1997 395 1-3 395-1185
1998 469 1-5 469-2345
1999 704 1-7 704-4928
2000 1150 1-7 1150-8050
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În anul 2000 a fost înfiinþat Fondul pentru Protecþia Mediului, ca instrument
economic financiar proiectat sã sprijine îndeplinirea obiectivelor prioritare ale
Planului Naþional de Acþiune pentru Protecþia Mediului. Fondul este, însã, nou
ºi îi lipsesc, în prezent, resursele financiare pentru a sprijini proiecte în
domeniul schimbãrilor climatice. 

Stadiul negocierilor internaþionale privind Sistemele de registre de gaze cu efect
de serã

Negocierile Pãrþilor în UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto referitoare la
sistemele de registre nu sunt încã finalizate. De la o CoP la urmãtoarea, liniile
directoare privind dezvoltarea registrelor se adâncesc, dar existã încã probleme
în privinþa cãrora nu s-a ajuns la o înþelegere.

De asemenea, ºi la nivelul UE sunt în curs discuþii privind propunerea de
Directivã a Parlamentului ºi Consiliului European care sã stabileascã un plan
pentru comerþul cu credite de emisie de GES în cadrul Comunitãþii. Ca þarã în
curs de aderare, România urmãreºte îndeaproape aceste discuþii, întrucât
intenþioneazã sã îºi sincronizeze mãsurile din domeniul schimbãrilor climatice
- inclusiv referitor la registru - cu cele europene.

3.7. Registru naþional realizat în România sau achiziþionat din
strãinãtate?

În timpul interviurilor ºi discuþiilor cu specialiºti ce au avut loc în cadrul unei
mese rotunde organizate de TERRA Mileniul III ºi dedicate  Registrului
Naþional de GES s-a pus problema: dacã Registrul Naþional sã fie realizat în
România sau sã fie achiziþionat din strãinãtate? ªi, legat de aceasta, ce avantaje,
respectiv dezavantaje ar avea fiecare opþiune?  

Pãrerile au fost împãrþite:

1) Unii specialiºti au optat pentru realizarea Registrului în România. Aceºtia au
considerat cã România deþine expertiza ºi mijloacele necesare pentru
dezvoltarea unui astfel de instrument, conform cerinþelor internaþionale.  Ei au
considerat cã, pe lângã faptul cã este o opþiune mai puþin costisitoare - în
condiþiile respectãrii standardelor internaþionale -, Registrul realizat în România
ar fi mai bine adaptat situaþiei locale. În acelaºi timp, Registrul ar putea fi
realizat plecând de la baze de date existente în România ºi implementat folosind
infrastructura existentã în domeniu în þarã. Realizarea în România a Registrului
nu ar exclude în totalitate folosirea asistenþei tehnice ºi financiare
internaþionale, dar acest sprijin extern ar fi limitat în acest caz. 
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O opþiune ar fi înfiinþarea unui cadru naþional pentru înregistrarea informaþiilor
relevante în domeniu, ca o fazã preliminarã realizãrii RN, în timpul în care
negocierile internaþionale (la nivel de UNFCCC, UE) pe aceastã temã ar duce la
convenirea asupra unui set precis ºi detaliat de cerinþe privind sistemele de
registre.

2) Alþii au optat pentru achiziþionarea Registrului din strãinãtate, o datã ce acest
tip de baze de date este realizat ºi apare pe piaþã. Un Registru deja fãcut,
acceptat internaþional, ar elimina îndoielile privind credibilitatea ºi
compatibilitatea cu alte sisteme internaþionale de registre (cum ar fi alte registre
naþionale ºi jurnalul tranzacþional). Acest grup a considerat, de asemenea, cã
România are o capacitate legislativã, financiarã ºi tehnicã destul de redusã, ceea
ce ar împiedica dezvoltarea cu succes a unui RN cu resurse locale.  Faptul cã, la
nivel internaþional, negocierile referitoare la sistemele de registre nu au fost încã
finalizate, a fost, de asemenea, considerat un argument pentru o abordare de tip
expectativ faþã de acest subiect. Acest grup a considerat cã, atât timp cât nu s-a
ajuns la un acord internaþional privind condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã registrele naþionale, nu existã motive pentru România de a face
eforturi pe cont propriu în direcþia realizãrii unui RN.  

Amândouã grupurile au cãzut de acord asupra posibilitãþii de finanþare a
dezvoltãrii ºi implementãrii Registrului folosind sprijin financiar în cadrul
Memorandumurilor de Acord încheiate de România cu alte Pãrþi cuprinse în
Anexa I.  

3) A mai existat ºi o abordare neutrã, ºi anume cã, în primul rând, se cere
definitivarea reglementãrilor ºi standardelor la nivel internaþional. În acest timp,
în România ar trebui creat cadrul instituþional pentru RN. Aceastã iniþiaþivã ar
trebui sã cuprindã: desemnarea Administratorului RN - organism
guvernamental sau privat -, selectarea ºi pregãtirea personalului, definirea
cerinþelor RN etc. 



24

STUDIU PREGÃTITOR PRIVIND IMPLEMENTAREA REGISTRULUI NAÞIONAL DE GAZE CU EFECT DE SERÃ ÎN ROMÂNIA

4. PROIECTAREA UNUI REGISTRU NAÞIONAL 
DE GAZE CU EFECT DE SERÃ 

PENTRU ROMÂNIA 

4.1. Opþiunile strategice ale României privind participarea în cadrul
mecanismelor flexibile 

Participarea Pãrþilor din Anexa I în mecanismele flexibile introduse de
Protocolul de la Kyoto depinde de strategiile lor naþionale referitoare la
îndeplinirea angajamentelor sub UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto.

În mod evident, opþiunile pentru proiectarea unui Registru naþional de GES sunt
legate direct de deciziile þãrii respective referitoare la participarea în mecanisme
flexibile.  

Cercetãrile efectuate în acest proiect (vezi Capitolul 1) duc la concluzia cã
România doreºte sã participe în proiecte de JI (ºi astfel de proiecte sunt deja în
curs de dezvoltare), precum ºi în comerþul internaþional cu emisii (ca vânzãtor).
În prezent, în România se prefigureazã cã doar guvernul va avea dreptul sã
participe în acest comerþ. Într-un moment ulterior, se poate ca entitãþi legale sã
primeascã acreditarea guvernului de a participa în cadrul comerþului cu credite
de emisii GES.  

Discuþiile cu specialiºti (interviuri, brainstorming la masa rotundã asupra RN
pentru România) au dus la concluzia cã, pentru viitorul apropiat,  nu se pune
problema evoluþiei ºi punerii în aplicare a unei scheme de comerþ intern cu
credite de emisii GES în România. Principalul motiv este acela cã, în þara
noastrã, sursele de poluare nu se conformeazã cu standardele [europene] în
privinþa emisiilor. Astfel, înainte de a lua parte într-un sistem intern de comerþ
cu emisii, o companie trebuie sã implementeze mai întâi mãsuri de diminuare a
emisiilor poluante pentru a se conforma normelor. De aceea, doar dupã ce
companiile româneºti vor respecta standardele, va putea fi realizatã o schemã de
comerþ intern cu emisii. În plus, pentru o þarã cu economia în tranziþie cum este
România, comerþul cu emisii ar trebui sã aducã bani. O schemã de comerþ intern
în þara noastrã nu ar face altceva, în prezent, decât sã redistribuie puþinii bani
disponibili între companiile poluatoare româneºti. Iniþierea comerþului intern cu
emisii, în condiþiile în care sursele poluatoare nu sunt conforme cu standardele
de emisii ar putea determina, de exemplu, penalizarea unei companii care a
investit în reducerea poluãrii într-o altã locaþie/companie.  
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Având în vedere toate acestea, în cele ce urmeazã este descris procesul de
dezvoltare a unui Registru naþional de GES în România, þinând cont de cerinþele
deja existente la nivel internaþional ºi de opþiunile României de a participa la
mecanismele flexibile de sub Protocolul de la Kyoto.

4.2. Cerinþele generale pentru dezvoltarea Registrului naþional de gaze cu
efect de serã

Ca þarã din Anexa I/Anexa B, România va trebui sã înfiinþeze ºi întreþinã un
registru naþional pentru a asigura gestionarea corectã a emiterii, deþinerii,
transferului, achiziþiei, anulãrii ºi retragerii de unitãþi de reducere a emisiilor
(ERU), unitãþi de cantitate alocatã (AAU) ºi unitãþi de sechestrare a emisiilor
(RMU) ºi reportul de unitãþi de tip ERU ºi AAU pentru o perioadã ulterioarã
primei perioade de angajament sub Protocolul de la Kyoto (2008-2012).
Gestionarea corectã a unitãþilor este esenþialã pentru demonstrarea conformãrii
cu obiectivul de reducere a emisiilor GES asumat sub Protocolul de la Kyoto. 

Structura ºi formatul datelor din registru se vor conforma standardelor tehnice
UNFCCC (ultimele fiind adoptate la COP 8 - New Delhi). Conformarea cu
standardele tehnice va asigura cã emiterea ºi tranzacþiile ulterioare de ERU,
AAU ºi RMU au loc într-o manierã corectã, transparentã ºi eficientã.
Standardele tehnice legate de nivelul dorit de performanþã pot ajuta Pãrþile în
adaptarea registrelor la nevoile individuale. Standardele tehnice nu vor
specifica, însã, de exemplu, folosirea unui anumit hardware sau software,
deoarece aceasta ar putea împiedica dezvoltarea independentã de registre. În
acelaºi timp, se considerã cã standardele tehnice vor evolua în timp ºi acest
aspect ar trebui de asemenea luat în considerare în proiectarea unui registru
naþional. 

Pe lângã asigurarea corectitudinii, transparenþei ºi eficienþei transferului de date,
aplicarea standardelor în proiectare va garanta, de asemenea, compatibilitatea
registrului de GES al României cu registrele corespunzãtoare ale altor þãri din
Anexa I, precum ºi cu jurnalul tranzacþional.

Conform UNFCCC, în proiectarea registrului trebuie respectate standarde
tehnice obligatorii ºi facultative. Standardele obligatorii se referã la cerinþele
minime necesare pentru realizarea schimbului de date corect, transparent ºi
eficient. 

Conform Acordurilor de la Marrakesh, România - ca Parte din Anexa I cu un
angajament înscris în Anexa B a Protocolului de la Kyoto - trebuie sã furnizeze
Secretariatului UNFCCC  o descriere a registrului sãu naþional.
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Descrierea va include urmãtoarele informaþii: 
- Numele ºi informaþiile de contact ale administratorului registrului desemnat
de România pentru a întreþine RN; 
- Orice altã Parte cu care coopereazã România în menþinerea RN al sãu  într-un
sistem unificat1 (de exemplu împreunã cu alte þãri în curs de aderare sau din
cadrul schemei UE de comerþ cu emisii);
- O descriere a structurii bazei de date folosite în RN;
- O descriere a modului în care RN se conformeazã standardelor tehnice în
scopul realizãrii unui schimb de date corect, transparent ºi eficient între RN ºi
jurnalul tranzacþional independent, inclusiv:  
· * descriere a formatelor folosite în RN pentru numerele de cont, 

numerele de serie pentru ERU, AAU ºi RMU, inclusiv 
identificatorii de proiect ºi numerele tranzacþiilor;

· * lista ºi formatul electronic al informaþiei transmise electronic la
transferarea de ERU, AAU ºi/sau RMU cãtre alte registre;

· * lista ºi formatul electronic al informaþiei transmise electronic la
achiziþionarea de ERU, AAU ºi/sau RMU de la alte registre 
naþionale; 

· * explicaþie a procedurilor folosite în RN pentru a preveni 
neconcordanþele în emiterea, transferul, achiziþia, anularea ºi 
retragerea de ERU, AAU ºi/sau RMU; 

· * privire de ansamblu asupra mãsurilor de securitate folosite în RN
pentru prevenirea utilizãrii neautorizate ºi minimizarea erorilor 
de operare;

· * listã a informaþiilor accesibile publicului prin interfaþa cu 
utilizatorul a RN; 

· * explicaþie a modului de accesare a informaþiei prin interfaþa cu 
utilizatorul a RN.

RN (precum ºi inventarul GES) va fi supus unei verificãri, astfel încât sã
furnizeze o evaluare tehnicã detaliatã ºi cuprinzãtoare a capacitãþii RN ºi sã
evalueze gradul în care þara îndeplineºte cerinþele UNFCCC privind registrul,
respectiv angajamentele sub UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto. 

În privinþa legãturilor posibile cu schema UE de comerþ cu emisii propusã,
atunci când schema intrã în vigoare, România - ca þarã în curs de aderare - poate
participa în cadrul schemei cu condiþia semnãrii unui acord cu UE de
recunoaºtere reciprocã a creditelor. România trebuie sã înfiinþeze un RN sub
UNFCCC care, dupã aderarea la UE, va fi integrat în reþeaua UE de registre
naþionale ºi legat la Registrul Central de Emisii. 

1 Aºa numitul 'consolidated registry'.
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Orice persoanã juridicã sau fizicã din România va avea dreptul sã
tranzacþioneze credite în cadrul schemei UE, cu condiþia sã aibã deschis un cont
în RN al României. Totuºi, cantitãþile mari vor fi, cel mai probabil,
tranzacþionate la nivel guvernamental ºi nu la nivel de entitãþi.  

4.3. Funcþiile Registrului naþional

Þinând cont de opþiunea României referitoare la participarea sa în mecanismele
flexibile (vezi paragraful 4.1), Registrul naþional de GES al României va avea
funcþiile principale descrise în continuare. 

4.3.1. Înregistrarea unitãþilor

Considerând opþiunea sa în privinþa strategiei, Registrul Naþional de GES al
României ar trebui sã conþinã:
- cel puþin un cont de deþinere;
- un cont de retragere;
- un cont de anulare.

Înaintea efectuãrii vreunei tranzacþii în perioada de angajament, România va
trebui sã emitã unitãþile de cantitate alocatã, AAU, (în RN) corespunzãtor cu
cantitatea alocatã þãrii noastre conform Protocolului de la Kyoto.  

Contul de deþinere conþine AAU ºi RMU iniþiale. De asemenea, acest cont ar
trebui sã înregistreze ERU obþinute în proiectele de JI.

Contul de anulare va corespunde fiecãrei perioade de angajament ºi va fi
folosit pentru a anula unitãþile în caz de sursã netã din activitãþi LULUCF1 ºi în
cazul în care Comitetul de conformare stabileºte ca România nu ºi-a respectat
angajamentele pentru perioada anterioarã de angajament.  

Folosind contul de retragere pentru fiecare perioadã de angajament, România
poate reþine o cantitate de unitãþi pentru acea perioadã de angajament pentru a
demonstra conformarea; unitãþile retrase vor corespunde emisiilor de  CO2e

pentru perioada respectivã, raportatã prin inventarul de emisii. 

O unitate de cantitate alocatã (AAU) este o parte din cantitatea alocatã þãrii
respective, identificatã cu numãr de serie ºi egalã cu o tonã de dioxid de carbon
echivalent (calculat folosind potenþialele globale de încãlzire ale gazelor cu
efect de serã).
1 LULUCF - 'Land Use, Land Use Change and Forestry' -  Utilizarea solului, modificarea utilizarii

solului si silvicultura.
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O unitate de sechestrare a emisiilor (RMU) este o unitate obþinutã ca urmare
a activitãþilor Pãrþii care au drept rezultat sechestrarea netã de GES; o RMU este
egalã cu o tonã de dioxid de carbon echivalent (calculat folosind potenþialele
globale de încãlzire ale gazelor cu efect de serã).

O unitate de reducere a emisiilor (ERU) este o unitate obþinutã în urma unui
proiect de JI ºi este egalã cu o tonã de dioxid de carbon echivalent, calculat
folosind potenþialele globale de încãlzire. Unitãþile de reducere a emisiilor intrã
în RN dupã finalizarea implementãrii proiectului respectiv ºi sunt iniþiate în
conturi specific create prin conversie din AAU.

Pentru a descrie tipurile de unitãþi într-un mod standardizat, acestora le sunt
atribuite numere de serie. Un astfel de numãr de serie va cuprinde cel puþin
elementele din Tabelul 4.1, folosind formatele ºi codurile specifice. O atare
codificare va fi folositoare pentru asigurarea transparenþei ºi accesibilitãþii
publicului. Totuºi, Registrul poate conþine aceste elemente în câmpuri separate
ºi poate defini ºi alte elemente pentru scopuri interne. Elementele care nu sunt
edificatoare pentru o anumitã unitate vor fi fixate la zero (de ex. pentru AAU
elementul de activitate LULUCF va  fi "00"). 

Tabelul 4.1: Descrierea unitãþilor prin numere de serie

Sursa: Standarde tehnice posibile pentru registrele naþionale, registrul mecanismului de dezvoltare curatã
ºi jurnalul tranzacþional conform Protocolului de la Kyoto, lucrare neoficialã a Preºedintelui
consultãrilor inter-sesiuni asupra registrelor (Anexa), SBSTA, UNFCCC, iunie 2002.

Exemplu
Unei ERU rezultate dintr-un proiect de JI realizat în România i-ar corespunde o
codificare de forma 01RO30004000000003427, provenind din:

01 RO 3 0004 000000003427
Prima România Tipul    Numãr  Numãr
perioadã unitãþii proiect unic     
de angajament

Nota: Alte proiecte decât cele de tip JI pot fi identificate prin elemente
adiþionale folosite intern în registru.

Elementul Formatu l Codurile
Partea (þara) de origine 2A Codul ISO 3166-1 pentru þarã (pentru

România: RO)

Perioada de angajament 2n Consecutiv, începând cu 01=2008÷2012
Tipul unitãþii 1n 1=AAU; 2=RMU; 3=ERU convertitã

dintr-o AAU; 4=ERU convertitã dintr-o
RMU; 5=CER

Activitate LULUCF 2n
Identificator de proiect JI sau CDM 4n Numãr consecutiv unic
Numar unic 12n Numãr consecutiv unic
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Ca Parte din Anexa I, România va întreþine - în registrul sãu naþional - o rezervã
pentru perioada de angajament (CPR)1 constând în deþineri de AAU, RMU ºi
ERU pentru perioada relevantã de angajament, care nu au fost anulate. CPR are
ca scop sã împiedice Pãrþile sã vândã prea mult în comerþul internaþional cu
emisii. Legat de acest fapt, înaintea autorizãrii comerþului internaþional, jurnalul
tranzacþional verificã dacã existã vreo încãlcare a CPR (de exemplu dacã
numãrul de unitãþi din contul de deþinere devine mai mic decât nivelul cerut al
CPR, în urma efectuãrii unei tranzacþii).

În caz cã sunt autorizate entitãþi legale sã realizeze tranzacþii la nivel
internaþional, fiecare astfel de entitate va avea cel puþin un cont de deþinere
pentru a deþine, transfera ºi achiziþiona AAU, RMU ºi/sau ERU. În aceste
condiþii, numãrul de conturi din registru va creºte semnificativ, corespunzãtor
cu numãrul de entitãþi legale autorizate. România va întreþine în registrul sãu
naþional ºi o listã actualizatã a entitãþilor legale autorizate sã participe în
comerþul internaþional cu emisii; aceastã listã va trebui sã fie disponibilã pentru
Secretariatul UNFCCC dar ºi pentru public.

Conturile vor fi descrise folosind numere de cont, constând în cel puþin
elementele conþinute în Tabelul 4.2, folosind formatele ºi codurile specificate.
Elementele ce nu sunt relevante unui cont anume vor fi fixate la zero (de
exemplu perioada de angajament pentru conturile de deþinere va fi "00",
conturile de deþinere continuând de la o perioadã de angajament la urmãtoarea). 

Tabelul 4.2: Numerele de cont

Sursa: Standarde tehnice posibile pentru registrele naþionale, registrul mecanismului de dezvoltare curatã
ºi jurnalul tranzacþional conform Protocolului de la Kyoto, lucrare neoficialã a Preºedintelui
consultãrilor inter-sesiuni asupra registrelor (Anexa), SBSTA, UNFCCC, iunie 2002.

Exemplu
Un cont de deþinere din registrul României va fi codificat astfel: RO011000000000541, de la:

RO 01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
România Prima perioadã de Tipul    Numãr unic

angajament  contului

1 CPR - „Commitment Period Reserve“

Elementul Formatu l Codurile
Partea (þara) de origine 2A Codul de þarã ISO 3166-1 (RO pentru România)
Perioada de angajament 2n Consecutiv, începând cu 01=2008÷2012
Tipul contului 1n 1=cont de deþinere; 2=cont de anulare; 3=cont de

retragere
Numãr unic 12n Numãr consecutiv unic
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Notã: Tipul contului poate fi elaborat în continuare, fãcându-se diferenþa între
conturile de deþinere ale Pãrþii, entitãþilor legale ºi agenþilor de bursã. Mai mult,
conturile de anulare pot fi diferenþiate între conturi de non-conformare ºi conturi
pentru întãrirea sarcinilor1 pe care Pãrþile le au de îndeplinit sub Protocolul de
la Kyoto.

4.3.2.  Procesarea tranzacþiilor 

Registrul Naþional va trebui sã conþinã informaþii despre toate tranzacþiile în
desfãºurare sau finalizate. Luând în considerare opþiunea sa de participare la
mecanismele flexibile, tranzacþiile României vor include emiterea, transferul,
achiziþia, anularea ºi retragerea de AAU, RMU ºi ERU.   

Principalele tranzacþii sunt: emiterea, anularea, retragerea ºi reportul. Aceste
tipuri de tranzacþii sunt descrise în continuare.

Emiterea de unitãþi de tip AAU ºi RMU va fi iniþiatã de România comandând
RN sã emitã acest tip de unitãþi într-un anumit cont din registru.  

Emiterea de AAU este realizatã pe baza cantitãþii alocate României sub
Protocolul de la Kyoto. Numãrul de AAU ce urmeazã sã fie emis trebuie sã fie
egal cu numãrul de tone de CO2e corespunzãtor cantitãþii alocate României,
calculatã ca fiind 92 % din emisiile din 1989 ale þãrii. România va trebui sã
emitã, de asemenea, RMU în registrul sau naþional, RMU echivalente
sechestrãrilor nete de GES antropogenice. România va trebui sã facã astfel încât
cantitatea totalã de RMU emisã în registrul sãu naþional pentru perioada de
angajament sã nu depãºeascã limita fixatã pentru aceasta, dupã cum s-a stabilit
în decizia privind LULUCF.  

Emiterea de unitãþi de tip ERU în RN va fi iniþiatã odatã cu participarea þãrii în
proiecte de JI conform Articolului 6 al Protocolului de la Kyoto. Emiterea este
realizatã prin convertirea de unitãþi AAU sau RMU - emise anterior - în ERU în
conturi specifice. 

Anularea de unitãþi AAU, RMU ºi/sau ERU va fi fãcutã în cazul în care
activitãþile LULUCF ale României conform Articolului 3.3 ºi/sau 3.4 din
Protocolul de la Kyoto au drept rezultat o sursã netã de emisii de GES. Anularea
se va face, de asemenea, în cazul în care Comitetul de Conformare decide cã þara
nu îºi respectã angajamentul pentru perioada anterioarã de angajament.
1 La nivel internaþional se preconizeazã ca organizaþii neguvernamentale, ºcoli etc. care vor deþine
conturi în registrele naþionale vor putea cumpãra credite astfel încât sã le scoatã de pe piaþã, 'forþând'
Partea (þara) respectivã sã producã reduceri suplimentare de emisii GES, spre a-ºi putea îndeplini
angajamentul sub Protocolul de la Kyoto (în limbajul anglo-saxon de specialitate, acest scop este denumit
'to strengthen the Party's target').
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Anularea de unitãþi AAU, RMU ºi/sau ERU va fi fãcutã în cazul în care
activitãþile LULUCF ale României conform Articolului 3.3 ºi/sau 3.4 din
Protocolul de la Kyoto au drept rezultat o sursã netã de emisii de GES. Anularea
se va face, de asemenea, în cazul în care Comitetul de Conformare decide cã þara
nu îºi respectã angajamentul pentru perioada anterioarã de angajament.  

În general, transferurile de unitãþi de tip ERU, AAU ºi RMU din Registrul
naþional al României cãtre registrele naþionale ale altor Pãrþi, precum ºi
achiziþiile registrului naþional de la registrul altei Pãrþi sunt iniþiate atunci când
Pãrþile participã în mecanismele flexibile din Protocolul de la Kyoto.
Transferurile ºi achiziþiile de ERU pot fi iniþiate de cãtre România în
conformitate cu Articolele  6 (JI) ºi 17 (IET). Unitãþi de tipul AAU ºi RMU pot
fi transferate ºi achiziþionate în conformitate cu Articolul 17 al Protocolului de
la Kyoto.

Retragerea: înainte de sfârºitul perioadei adiþionale de îndeplinire a
angajamentelor, România va retrage AAU, ERU ºi/sau RMUs valide - pentru
respectiva perioadã de angajament - pentru a fi utilizate la îndeplinirea
angajamentelor Pãrþii. Acest lucru se va face prin transferul de unitãþi cãtre
contul de retragere din RN pentru perioada corespunzãtoare de angajament. 

România poate reporta orice unitãþi de tip AAU deþinute în Registrul sãu
naþional care nu au fost nici retrase, nici anulate, cu condiþia ca numãrul de
unitãþi retrase sã fie cel puþin echivalent cu emisiile sale antropogenice de CO2e
cuprinse în Anexa B a Protocolului de la Kyoto. 

Înaintea iniþierii oricãrei tranzacþii, RN va crea un numãr de tranzacþie unic,
constând în elementele conþinute în Tabelul 4.3 ºi folosind formatele ºi codurile
specifice. Dupã ce RN iniþiazã tranzacþia, numãrul tranzacþiei va fi asociat cu o
înregistrare a tranzacþiei, constând în cantitatea de unitãþi, numerele de serie ºi
de cont relevante, conþinute în mesajele de preaviz ºi/sau propunere. 

Tabelul 4.3: Numerele tranzacþiilor

Sursa: Standarde tehnice posibile pentru registrele naþionale, registrul mecanismului de dezvoltare curatã
ºi jurnalul tranzacþional conform Protocolului de la Kyoto, lucrare neoficialã a Preºedintelui
consultãrilor inter-sesiuni asupra registrelor (Anexa), SBSTA, UNFCCC, iunie 2002.

Elementul Formatu l Codurile
Partea (þara) de origine 2A Codul de þarã ISO 3166-1 (RO pentru România)
Perioada de angajament 2n Consecutiv, începând cu 01=2008÷2012
Tipul contului 1n 1=cont de deþinere; 2=cont de anulare; 3=cont de

retragere
Numãr unic 12n Numãr consecutiv unic
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Exemplu
RO011203200802000000000012 poate fi codul pentru o tranzacþie semnificând anularea unei
unitãþi. Codul va proveni din : 

RO 01 12032008 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
România Prima Data Anulare Numãr unic

perioadã
angajament

Schimbul de mesaje

Schimbul de mesaje în timpul unui transfer de unitãþi dintr-un cont al unui
registru (de exemplu, Registrul naþional al României) cãtre un cont în alt
registru va decurge ca în figura 4.1. O asemenea transmisie de mesaje va folosi
formate ºi protocoale care permit mesajelor sã fie citite ºi procesate electronic
de cãtre registrele receptoare ºi de cãtre jurnalul tranzacþional. 

Tranzacþiile pot fi procesate în timp real sau pot fi grupate pentru procesare la
anumite intervale.  

Figura 4.1. Schimb posibil de mesaje pentru un transfer international 
1-Preaviz; 2-Rãspuns preaviz; 3-Propunere; 4- Rãspuns la propunere; 5-Instrucþiune; 6-
Rãspuns la instrucþiune; 7-Confirmare.
Sursa: Standarde tehnice posibile pentru registrele naþionale, registrul mecanismului de
dezvoltare curatã ºi jurnalul tranzacþional conform Protocolului de la Kyoto, lucrare neoficialã
a Preºedintelui consultãrilor inter-sesiuni asupra registrelor (Anexa), SBSTA, UNFCCC, iunie
2002.

Preavizul (mesajul 1) ºi rãspunsul la preaviz (mesajul 2) permit registrului
cumpãrãtor sã accepte sau sã refuze, în principiu, transferul, înainte ca
propunerea formalã sã fie fãcutã ºi verificãrile automate ale jurnalului
tranzacþional sã fie iniþiate.  
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În propunerea tranzacþiei, registrul iniþiator (de exemplu RN al României) va
crea un numãr de tranzacþie unic ºi o înregistrare a tranzacþiei. RN al României
va trimite, ulterior, un mesaj-propunere celuilalt registru ºi jurnalului
tranzacþional (mesajul 3 din figura 4.1). 

Jurnalul tranzacþional îºi va efectua verificãrile automate ale tranzacþiei propuse
ºi va trimite un rãspuns la propunere fiecãrui registru indicând rezultatele
verificãrilor (mesajul 4). Dacã nu se gãseºte nici o discrepanþã, registrului
iniþiator i se va permite sã îndepãrteze unitãþile din contul respectiv ºi sã trimitã
o instrucþiune registrului cumpãrãtor pentru a-ºi adãuga unitãþile în contul sãu
(mesajul 5). Dacã jurnalul tranzacþional identificã o neconcordanþã, 
mesajul-instrucþiune poate semnala cã procedurile tranzacþionale în registrul
cumpãrãtor trebuie anulate. Un rãspuns la instrucþiune (mesajul 6) permite celor
douã registre sã îºi asigure coordonarea înaintea confirmãrii cãtre jurnalul
tranzacþional a efectuãrii sau anulãrii tranzacþiei.  

Fiecare registru trimite un mesaj de confirmare jurnalului tranzacþional (mesajul
7), indicând dacã tranzacþia a fost efectuatã sau anulatã, pentru a-i permite
jurnalului sã îºi actualizeze înregistrãrile.  

Stadiul tranzacþiei poate fi, de asemenea, necesar în unele mesaje. De exemplu,
rãspunsul jurnalului tranzacþional la propunere (mesajul 4) poate indica
"aprobat" sau "respins"; instrucþiunea (mesajul 5) poate indica "continuã" sau
"anuleazã"; confirmarea (mesajul 7) poate indica "efectuat" sau "anulat". 

Observaþii: 
1. Odatã ce a fost fãcutã o propunere pentru transferul de unitãþi, e posibil sã
fie necesarã blocarea unui al doilea transfer pânã când prima tranzacþie a fost
încheiatã. Registrele ºi/sau jurnalul tranzacþional ar putea avea nevoie sã aºeze
tranzacþiile într-o linie de aºteptare.
2. Ar putea fi necesare proceduri de administrare a tranzacþiilor eºuate.
Tranzacþiile ce eºueazã datoritã unei încãlcãri a rezervei perioadei de
angajament pot rãmâne în aºteptare pânã când tranzacþia propusã poate avea loc
fãrã încãlcarea rezervei, sau se va putea realiza numai o parte a tranzacþiei, încât
sã nu se încalce rezerva perioadei de angajament.
3. Regulile tranzacþiilor vor trebui sã asigure cã unitãþile care fac obiectul unei
tranzacþii propuse nu fac obiectul unei a doua tranzacþii pânã când prima nu a
fost ori efectuatã ori anulatã. 
4. Este nevoie a se defini un punct precis în secvenþa de mesaje în care o
tranzacþie sã fie consideratã efectuatã ºi definitivã (adicã sã se clarifice
proprietatea asupra unei unitãþi în fiecare fazã a tranzacþiei ºi, în consecinþã, sã
se stabileascã ce entitate poate efectua plata pentru unitatea respectivã).
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5. Poate fi necesarã dezvoltarea unor acorduri legale între registre ºi între
registre ºi jurnalul tranzacþional, pentru a se asigura cã regulile de tranzacþionare
sunt reglementate contractual. 

Secvenþele de mesaje ºi conþinutul acestora vor încorpora, dupã caz:
- identificarea mesajului, identificând în mod unic secvenþa edificatoare de
mesaje, stadiul secvenþei de mesaje ºi mesajul; 
- numãrul tranzacþiei, desemnat de sistemul-registru care iniþiazã secvenþa de
mesaje;
- înregistrarea tranzacþiei asociatã numãrului tranzacþiei, aºa cum a fost generatã
de sistemul-registru care iniþiazã secvenþa de mesaje, conþinând informaþii, dupã
caz, asupra: a) cantitãþii totale de unitãþi implicatã; b) numerelor de serie ale
unitãþilor implicate, în blocuri de numere consecutive; c) numãrului contului ce
efectueazã transferul; d) numãrului contului cumpãrãtor. 
- stadiul tranzacþiei;
- rãspunsuri de confirmare pentru a semnala cã un mesaj a fost receptat; 
- mesaje de eroare, dacã este necesar, identificând punctul în care se
înregistreazã eroarea. 

O schema simplificatã va fi folositã în cazul emiterii, anulãrii, retragerii ºi
reportãrii de unitãþi.  Secvenþa de mesaje în acest caz este datã în figura 4.2.  

Figura 4.2. Schimb posibil de mesaje: emitere, anulare, retragere ºi reportare
1-Propunere; 2-Rãspuns la propunere; 3-Confirmare.
Sursa: Standarde tehnice posibile pentru registrele naþionale, registrul mecanismului de
dezvoltare curatã ºi jurnalul tranzacþional conform Protocolului de la Kyoto, lucrare neoficialã
a Preºedintelui consultãrilor inter-sesiuni asupra registrelor (Anexa), SBSTA, UNFCCC, iunie
2002.

Notã: Transferurile, achiziþiile ºi anulãrile pot fi efectuate de cãtre entitãþile legale
autorizate cu conturi în registrul naþional. Entitãþile legale pot transfera sau achiziþiona
ERU doar dacã Partea care le-a autorizat este eligibilã pentru astfel de tranzacþii. 
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4.3.3. Utilizare pentru demonstrarea îndeplinirii angajamentului 

RN va avea, de asemenea, o funcþie de raportare, fiind folosit pentru a demonstra
conformarea. 

Informaþiile de la/ºi despre RN vor fi încorporate în rapoartele anuale ale
Inventarului (conform Articolului 7.1 din Protocolul de la Kyoto) ºi  în
Comunicãrile Naþionale (conform Articolului 7.2 din Protocolul de la Kyoto). 

Informaþiile ce urmeazã sã fie incluse în inventare se referã la cantitãþile de:
- unitãþi în fiecare cont la începutul anului precedent;
- AAU emise pe baza cantitãþii alocate pentru anul respectiv;
- RMU emise pe baza activitãþilor LULUCF;
- unitãþi achiziþionate de la/sau transferate cãtre alte registre, precum ºi
identitatea conturilor de transfer ºi achiziþie ºi a registrelor naþionale;
- unitãþi anulate, pe baza activitãþilor din Articolul 3, paragrafele 3 ºi 4 (din
Protocolul de la Kyoto), pe baza stabilirii de cãtre Comitetul de Conformare cã
Partea nu este în conformitate cu angajamentul acesteia ; alte anulãri;
- unitãþi retrase în timpul anului;
- unitãþi reportate din perioada precedentã de angajament;
- unitãþi în fiecare cont la sfârºitul anului.

În plus, raportul Inventarului naþional va include informaþii privind orice
schimbãri ce au intervenit în registrul naþional, faþã de informaþiile raportate în
ediþia sa anterioarã. 

O descriere a Registrului naþional va fi inclusã în Comunicarea Naþionalã ca
parte a informaþiei destinate sã demonstreze conformarea cu angajamentele
Pãrþii.  

Descrierea va include urmãtoarele informaþii:
- numele ºi informaþiile de contact ale administratorului registrului desemnat de
Parte sã întreþinã registrul naþional;
- o descriere a structurii bazei de date folosite în Registrul naþional;
- o descriere a modului în care Registrul naþional se conformeazã standardelor
tehnice în scopul asigurãrii corectitudinii, transparenþei ºi eficienþei schimbului
de date, inclusiv: 

* o descriere a formatelor folosite în Registrul naþional pentru 
numerele  de cont, numerele de serie ale unitãþilor, inclusiv 
identificatorii de proiect ºi numerele tranzacþiilor;

* lista ºi formatul electronic al informaþiilor transmise electronic la
transferarea de unitãþi din Registrul naþional unui Registru 
naþional cumpãrãtor;
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· * lista ºi formatul electronic al informaþiilor transmise electronic 
la achiziþia de unitãþi de la alt Registru naþional; 

· * lista ºi formatul electronic al informaþiilor transmise jurnalului 
tranzacþional independent la emiterea, transferul, achiziþia, 
anularea ºi retragerea de unitãþi;

· * explicarea procedurilor folosite în Registrul naþional pentru 
prevenirea neconcordanþelor în emiterea, transferul, achiziþia, 
anularea ºi retragerea de unitãþi;

· * analiza mãsurilor de securitate luate în Registrul naþional pentru
prevenirea accesului neautorizat ºi minimizarea erorii de 
operare;

· * lista de informaþii accesibile publicului prin interfaþa cu 
utilizatorul a Registrului naþional (website) ºi o explicare a 
modului de accesare a acestor informaþii.

4.4. Accesul la informaþie 

Cerinþele internaþionale obligã RN sã înregistreze informaþii neconfidenþiale ºi
sã ofere o interfaþã cu utilizatorul, accesibilã publicului prin Internet, pentru a
permite persoanelor interesate sã exploreze RN ºi sã participe eventual la
tranzacþii.

Transparenþa datelor din registru va contribui la îmbunãtãþirea credibilitãþii
implementãrii mãsurilor de reducere a emisiilor de GES în scopul asigurãrii
îndeplinirii angajamentului þãrii sub Protocolul de la Kyoto.

În cazul comerþului cu emisii, accesul publicului la informaþiile din registru va
garanta un sistem sigur de monitorizare, verificare, înregistrare ºi raportare a
emisiilor de GES. Astfel, statul va beneficia din aceastã transparenþã, fiind
considerat un partener de încredere în tranzacþii. 

Registrul naþional va face informaþiile accesibile publicului pe Internet, 
printr-un site web. 

Informaþiile neconfidenþiale în privinþa conturilor ce urmeazã sã fie afiºate în
RN sunt legate de:
- deþinãtorul contului;
- tipul contului (de deþinere, anulare sau retragere);
- perioada de angajament la care este asociat contul (valabil pentru conturile de
anulare ºi de retragere); 
- reprezentantul deþinãtorului contului, descris de identificatorul Pãrþii (e.g. RO,
pentru România) ºi un numãr unic;
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- informaþii despre deþinãtorul contului: numele întreg, adresa de
corespondenþã, numãrul de telefon/fax, adresa de e-mail.  

Registrul va face cunoscute urmãtoarele tipuri de informaþii despre proiecte de
JI: 
- titlul proiectului (unic);
- locaþia proiectului (România, oraº/ regiune);
- anii în care au fost emise ERU ca rezultat al proiectelor de JI; 
- rapoarte electronice care sã poatã fi descãrcate de pe Internet, conþinând
informaþii neconfidenþiale despre proiecte de JI (inclusiv propuneri,
monitorizarea, verificarea ºi emiterea de ERU).

Notã: Informaþiile referitoare la justificarea reducerilor de emisii GES ca
adiþionale, metodologia de stabilire a 'baseline'1-ului proiectului de JI ºi
aplicarea sa în proiecte de JI nu sunt considerate confidenþiale.

Alte informaþii accesibile publicului în cadrul RN vor include informaþii privind
deþinerea ºi tranzacþionarea de unitãþi, cuprinzând cantitãþile totale de: 
- AAU emise pe baza cantitãþii desemnate;
- RMU emise pe baza fiecãrei activitãþi LULUCF (având ca rezultat reduceri
nete);
- unitãþi în fiecare cont la începutul anului;
- deþinerea curentã de unitãþi în fiecare cont;
- unitãþi anulate (pe baza activitãþilor având ca rezultat reduceri nete ºi datoritã
neconformãrii);
- unitãþi transferate altor registre, inclusiv identitãþile acestor registre ºi
conturilor corespunzãtoare;
- unitãþi retrase;
- unitãþi reportate (din perioada precedentã de angajament).

De asemenea, va fi accesibilã publicului ºi lista cu entitãþile legale autorizate de
cãtre Parte sã deþinã ºi tranzacþioneze unitãþi.

4.5. Calitatea datelor

În privinþa calitãþii datelor din registru, RN va trebui sã implementeze mãsuri
astfel încât:
- înregistrãrile de date ºi tranzacþiile sã fie corecte;
- datele sã fie protejate împotriva accesului neautorizat ºi orice schimbare a
datelor sã fie înregistratã automat ºi în condiþii de securitate;

1 'Baseline study' - studiu în care se calculeazã ºi se justificã economiile de GES care se fac prin
implementarea proiectului respectiv de JI, faþã de situaþia în care nu s-ar fi realizat proiectul.
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- sã fie protejat împotriva compromiterii securitãþii prin viruºi ºi atacurilor din
partea hacker-ilor;
- sã nu aparã nici o încãlcare a rezervei perioadei de angajament;
- sã nu aparã nici o încãlcare a limitelor emiterii ºi utilizãrii de unitãþi de tip
RMU.

4.6. Stocarea datelor

Numerele de serie ale unitãþilor consecutive pot fi stocate în blocuri în registre;
o înregistrare în baza de date a registrului va arãta începutul ºi ultimul cod
numeric unic al numerelor de serie din cadrul blocului, acolo unde toate
celelalte elemente sunt identice. Astfel de blocuri pot fi împãrþite în seturi mai
mici de unitãþi supuse unor tranzacþionãri succesive.  

4.7. Protocolul de comunicaþii

Formatul mesajelor va depinde de protocolul de comunicaþii ales. 

'Hypertext Markup Language' (HTML) este în prezent principalul limbaj folosit
pe Internet ºi permite ca informaþiei-text sã îi fie atribuit un set specific ºi limitat
de etichete conþinând instrucþiuni în privinþa modului de utilizare a textului.

'Extensible Markup Language' (XML) permite, de asemenea, ca informaþiile sã
fie etichetate, dar este mai flexibil: etichetele pot fi folosite pentru a descrie
informaþia (de pildã informaþia poate fi specificatã sub forma numelui sau
cantitãþii unui tip de unitãþi). Drept rezultat, informaþia poate fi recunoscutã mai
rapid de cãtre oamenii ºi sistemele care o folosesc.  

Mesajele din SWIFT ('Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication' - Societatea pentru Telecomunicaþii Financiare
Interbancare Globale) folosite în activitãþile bancare ºi domeniile financiare sunt
structurate ca mesaje-text. 

4.8. Securitatea

Registrul naþional trebuie sã previnã manipularea neautorizatã a datelor ºi sã
autentifice expeditorul mesajelor electronice. 

În acest scop, Registrul naþional ºi schimbul de date între Registrul naþional ºi
alte registre ºi jurnalul tranzacþional vor aplica mãsuri de securitate care sã
asigure:
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- codificarea - datele transmise vor fi confidenþiale ºi nu vor putea fi citite de
cãtre alte pãrþi; 
- autentificarea - RN ºi deþinãtorii sãi de unitãþi vor fi identificaþi ºi identificabili
în mod unic ºi sigur;  
- non-repudierea - trebuie sã existe o singurã înregistrare completã ºi finalã a
tuturor acþiunilor, astfel încât acþiunile sã nu poatã fi repudiate sau sã dea naºtere
la controverse; 
- integritatea - datele schimbate între RN ºi alte sisteme de registre nu vor fi
modificate de nici o altã Parte; 
- auditabilitatea - se va menþine o cale completã de audit pentru fiecare mesaj ºi
secvenþã de mesaje, pentru a se putea þine evidenþa tuturor proceselor, acþiunilor
ºi mesajelor, precum ºi a datei ºi orei la care acestea au avut loc.  

Observaþii:
1) Securitatea poate fi asiguratã prin implementarea unui 'firewall' pentru a
gestiona accesul la un sistem ºi prin folosirea unor protocoale precum 'Secure
Sockets Layers' (SSL), astfel încât sã se asigure o conexiune securizatã între
servere. SSL functioneaza folosind o cheie pentru codificarea datelor ce trebuie
transmise prin conexiunea securizatã. Mesajele pot fi autentificate prin
stabilirea de "certificate digitale" pentru serverul transmiþãtor (sau pentru
utilizatorul ce iniþiazã transmisia). 

2) În prezent sunt folosite diverse nivele de codificare. Multe situ-ri de Internet
(de exemplu, pentru obþinerea numerelor cãrþilor de credit), registrul de comerþ
cu emisii de SO2 ºi comerþul intern cu emisii de GES al Marii Britanii folosesc
în prezent o cheie pe 128 de biþi. Cheia pe 512 biþi este standard pentru
transferurile financiare în reþeaua SWIFT. Chei pe 1024 biþi sunt folosite de
unele depozitare de hârtii de valoare. Pentru a asigura securitatea, cheile de
codificare trebuie schimbate la intervale regulate. 

Datele sensibile, la care alterarea ar cauza pierdere de valoare, trebuie
gestionate în mod securizat pentru a le asigura integritatea. RN va trebui sã fie
protejat împotriva expunerii la compromiterea securitãþii. Un mediu separat de
testare a transmiterii mesajelor va fi menþinut în Registrul naþional, în legãturã
cu sistemul sãu operaþional, pentru a-i permite registrului sã testeze dezvoltarea
ºi amendarea infrastructurii sale de transmitere a mesajelor fãrã a interveni în
cadrul operaþional de comunicare a mesajelor.   

RN va trebui sã îºi punã datele în concordanþã cu jurnalul tranzacþional, pentru
a asigura consecvenþa datelor ºi a facilita verificãrile automate ale jurnalului
tranzacþional. 
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Jurnalul tranzacþional va compara zilnic înregistrãrile sale cu o declaraþie a
Registrului naþional privind starea deþinerii sale de unitãþi. Registrul naþional va
fi avizat în privinþa rezultatului comparaþiei. În cazul în care este gãsitã o
neconcordanþã, jurnalul tranzacþional va opri orice procesare a tranzacþiilor
registrului pânã la soluþionarea neconcordanþei. Pentru efectuarea comparaþiei ºi
a verificãrilor automate, RN trebuie sã înainteze jurnalului tranzacþional
urmãtoarele date ºi sã asigure aducerea lor în permanenþã la zi:
- cantitatea alocatã Pãrþii, înaintea emiterii de unitãþi AAU;
- revizuirea datelor inventarului referitoare la activitãþile LULUCF, înainte de
emiterea de unitãþi de RMU;
- rezerva perioadei de angajament, luând, de asemenea, în considerare
transferurile de unitãþi de tip ERU emise în RN;
- deþinerile de unitãþi de cãtre Parte, luând în considerare emiterea, transferul,
achiziþia, anularea, retragerea ºi reportarea de unitãþi;
- eligibilitatea Pãrþii pentru a: a) emite ºi transfera unitãþi ERU; b) transfera
ºi/sau achiziþiona unitãþi ERU; c) transfera ºi/sau achiziþiona unitãþi ERU, AAU
sau RMU;
- autorizarea de cãtre Parte a: a) entitãþilor legale care sã participe în proiecte; 
b) entitãþilor legale care sã transfere ºi/sau achiziþioneze unitãþi ERU, AAU sau
RMU.

4.9. Verificarea internã

Pentru a preveni apariþia erorilor în datele provenind de la RN, erori care ar
putea afecta integritatea altor registre, RN trebuie sã punã în aplicare proceduri
interne de verificare. Verificarea internã trebuie sã:
- asigure validitatea expeditorului atunci când se recepþioneazã un mesaj;
- evite încãlcarea CPR.

4.10. Interfetele cu utilizatorul

Registrul naþional va avea nevoie de diferite interfeþe cu utilizatorul pentru a
putea fi accesat extern de cãtre:
- publicul larg (prin Internet);
- entitãþile legale participante în mecanisme - li se va oferi acces electronic la
conturile lor ºi pentru a putea avea acces la alte registre ºi la jurnalul
tranzacþional. 
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5. RECOMANDÃRI 
PENTRU ÎNFIINÞAREA UNUI REGISTRU NAÞIONAL 

ÎN ROMÂNIA

Comparând cerinþele internaþionale pentru registrele naþionale de GES cu
situaþia existentã în România în acest domeniu, rezultã cã trebuie îndeplinite
anumite condiþii pentru a putea implementa cu succes un astfel de registru. În
cele ce urmeazã este prezentat un set de recomandãri bazate pe aceastã
comparaþie. Recomandãrile se referã la diferite aspecte, de la caracteristici
politice la caracteristici tehnice.

Strategia

România ar trebui sã îºi dezvolte fãrã întârziere strategia în domeniul
schimbãrilor climatice. Este adevãrat cã în prezent existã prevederi legate de
reducerea GES în diferite strategii pe sectoare (cum ar fi cea de dezvoltare
economicã, dezvoltare durabilã, protecþia mediului, energie, transport etc.).
Complexitatea ºi caracterul trans-sectorial al acestei probleme fac însã necesarã
dezvoltarea unei strategii în domeniul schimbãrilor climatice, ceea ce se
practicã ºi în alte þãri. 

Cu puþin timp în urmã, cu sprijinul REC a fost elaborat un set de linii directoare
privind realizarea unui plan naþional de acþiune în domeniul diminuãrii
schimbãrilor climatice. Redactarea unui plan de acþiune înaintea stabilirii unei
strategii în domeniu este, totuºi, o abordare oarecum neobiºnuitã. În acest
context, recomandãm o coordonare mai riguroasã din partea MAPM a acþiunilor
în domeniul schimbãrilor climatice prin definirea, în primul rând, a unei
strategii pentru diminuarea emisiilor de GES în România ºi construirea apoi a
unui plan de acþiune în concordanþã cu aceastã strategie. 

Deciziile legate de Registrul naþional vor trebui sã se bazeze pe aceastã
strategie, întrucât aceasta din urmã va enunþa ºi modalitãþile în care România va
participa în cadrul mecanismelor flexibile.
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Legislaþia

O condiþie necesarã pentru implementarea unui RN în România este crearea
unui cadru legal specific pentru înfiinþarea registrului, de exemplu printr-un
Ordin Ministerial. O astfel de procedurã a fost folositã anul trecut (2002) pentru
înfiinþarea Registrului de Emisii Poluante (corespunzãtor Directivei IPPC), prin
Ordinul Ministerial OM MAPM 1144/2002. 

Un astfel de act legislativ ar trebui sã defineascã funcþiile registrului, precum ºi
aspectele tehnice privind colectarea, validarea ºi înregistrarea datelor în registru.
Acest act ar trebui, de asemenea, sã desemneze o instituþie care sã poarte
responsabilitatea în ceea ce priveºte registrul ºi sã stabileascã relaþiile dintre
aceastã [nouã] instituþie ºi instituþiile [existente] în domeniu (cum ar fi MAPM,
inspectoratele de protecþie a mediului, ICIM, Comisia Naþionalã de Schimbãri
Climatice, entitãþile legale, alte sisteme internaþionale de registre ºi altele).
Documentul ar trebui, de asemenea, sã defineascã legãturile RN cu Registrul  de
Emisii Poluante instituit sub IPPC.

De asemenea, comerþul cu emisii trebuie sã fie reglementat prin legislaþie
specificã þãrii. 

În cadrul acquis-ului comunitar privind emisiilor de GES, România va trebui sã
þina seama de Decizia Consiliului 93/389/EEC amendatã prin Decizia
99/296/EC pentru un Mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de
serã ale comunitãþii. Sugerãm includerea mãsurilor de luare în considerare a
acestei decizii specifice în Programul de mãsuri prioritare pentru accelerarea
pregãtirii pentru aderarea României la UE (2002-2004), având în vedere cã
astfel de mãsuri nu figureazã printre prioritãþile MAPM în domeniu.  

Conformarea cu cerinþele de raportare ale UNFCCC 

Pânã în 2005, România trebuie sã arate cã a fãcut un progres demonstrabil în
îndeplinirea angajamentelor sale conform Protocolului de Kyoto. 

România trebuie, de asemenea, sã îºi calculeze cantitatea alocatã conform
Protocolului de la Kyoto. Înainte de 1 ianuarie 2007, România va trebui sã
înainteze Secretariatului UNFCCC raportul care sã faciliteze calculul cantitãþii
sale alocate pentru prima perioadã de angajament, inclusiv un inventar complet
al emisiilor sale antropogenice pe surse ºi rezervoare de GES care nu intrã sub
incidenþa Protocolului de la Montreal. Acest raport va trebui sa demonstreze
capacitatea României de a explicita emisiile sale ºi cantitatea alocatã.  
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Dupã definirea cantitãþii sale alocate, România va trebui sã emitã în registrul sãu
naþional un numãr de unitãþi AAU corespunzãtor cantitãþii sale alocate.
Registrul naþional trebuie înfiinþat pentru a asigura gestionarea corectã a
emiterii, deþinerii, transferului, achiziþiei, anulãrii, retragerii ºi reportãrii de
unitãþi create conform Protocolului de la Kyoto. 

România va trebui sã autorizeze :
- entitãþile legale ce vor participa în proiecte ;
- entitãþile legale care vor transfera ºi/sau achiziþiona unitãþi (în comerþul cu
emisii). 

Pentru a satisface aceste cerinþe, trebuie luate imediat decizii ºi trebuie sã
înceapã fãrã întârziere implementarea de mãsuri specifice. Aceastã urgenþã se
datoreazã faptului cã þara noastrã nu are infrastructura ºi capacitatea necesarã
(în sensul de numãr ºi expertizã a personalului). Deºi ar pãrea cã anii 2007-2008
nu sunt foarte aproape, România ar trebui sã utilizeze în mod eficient perioada
de timp de pânã atunci, pregãtind, în acest interval, baza necesarã pentru
implementarea mãsurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor de sub
UNFCCC ºi Protocolul de la Kyoto, utilizând pentru aceasta o planificare
riguroasã a activitãþilor cu respectarea termenelor intermediare ºi urmãrirea
îndeaproape a negocierilor ºi tendinþelor internaþionale.

Creºterea capacitãþii instituþionale 

Trebuie desemnatã o instituþie ca Administrator central al Registrului naþional
de GES al României. 

Deºi Pãrþile pot sã îºi întreþinã în mod voluntar registrele naþionale într-un
sistem unificat, România va înfiinþa, cel mai probabil, un registru separat1. 

Administratorul central poate fi o instituþie guvernamentalã sau privatã. În
România, opiniile specialiºtilor sunt împãrþite în aceastã privinþã. MAPM
considerã, totuºi, cã o instituþie guvernamentalã ar fi cea mai potrivitã pentru
îndeplinirea acestei funcþiuni, cum ar fi proiectata Agenþie Naþionalã de
Protecþie a Mediului ce va fi subordonatã MAPM.  

Într-un stadiu ulterior, când entitãþile legale vor avea permisiunea sã intre în
comerþul cu emisii, vor evolua ºi companiile bursiere. 

1 a rezultat din discuþiile purtate cu reprezentanþii MAPM.
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Creºterea capacitãþii de personal

Numãrul ºi capacitatea personalului care lucreazã în prezent în domeniul
schimbãrilor climatice în România este relativ redus, dupã cum a rezultat în
urma cercetãrii efectuate în cadrul acestui proiect. Se remarcã o expertizã
limitatã în domeniul managementului datelor de mediu, în special la nivel local
(al inspectoratelor locale de protecþie a mediului).

România va trebui sã dezvolte o infrastructurã instituþionalã naþionalã pentru a
asigura îndeplinirea angajamentului þãrii sub Protocolul de la Kyoto. Aceastã
structurã ar trebui sã conþinã: MAPM, inspectoratele de protecþie a mediului,
Administratorul Central al Registrului naþional (ce urmeazã sã fie desemnat),
precum ºi organisme din afara sferei protecþiei mediului, precum Ministerul
Industriei ºi Resurselor ºi agenþiile din cadrul acestuia (de exemplu ARCE -
Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei).  

Considerãm cã, pentru o gestionare ºi corelare eficientã a activitãþilor din
domeniul schimbãrilor climatice este necesarã realizarea unei coordonãri
îmbunãtãþite între responsabilii din cadrul MAPM (inclusiv inspectoratele
locale de protecþie a mediului), precum ºi între MAPM ºi alte instituþii implicate
(Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerul Administraþiei Publice, Institutul
Naþional de Statisticã, companii, institute de cercetare ºi învãþãmînt superior,
organizaþii neguvernamentale). În acelaºi context al asigurãrii unei coordonãri
îmbunãtãþite a eforturilor, Comisia Naþionalã de Schimbãri Climatice trebuie sã
îºi intensifice activitatea pe baza unei planificãri. Pentru creºterea expertizei în
domeniu la nivel naþional, Comisia poate invita observatori (instituþii ºi
organizaþii româneºti interesate, care nu fac parte din componenþa statuatã a
Comisiei) la întrunirile sale ; aceasta reprezintã o practicã internaþionalã (care
are loc ºi la negocierile internaþionale în domeniul schimbãrilor climatice) ºi un
bun prilej de schimb de experienþã. De asemenea, este necesarã instituirea
grupului de lucru aferent Comisiei ºi stimularea activitãþii acestuia în sensul
eficientizãrii activitãþii Comisiei.  

Personalul implicat ar trebui sã urmeze o serie de sesiuni de instruire în
problemele tehnice complexe ºi atât de specifice (care se adâncesc ºi se
specializeazã pe zi ce trece). Mai mulþi specialiºti au arãtat, în cadrul
interviurilor, cã existã o necesitate stringentã pentru pregãtirea personalului din
inspectoratele de protecþie a mediului, în special în domeniul colectãrii, validãrii
ºi raportãrii datelor asupra emisiilor poluante de la surse.
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Vor fi, de asemenea, necesare instruiri specifice pentru personalul care va fi
direct implicat în activitãþi cu registrul. Reprezentanþii MAPM considerã cã,
între cei ce vor avea responsabilitatea menþinerii registrului, un numãr de douã
persoane ar trebui sã fie specialiºti cu calificare înaltã în computere ºi alte douã
persoane ar trebui sã fie experþi în reguli internaþionale de întreþinere a
registrului. Având în vedere cã acest registru complex va fi primul de acest tip
din þarã, în acest stadiu va fi necesarã asistenþã tehnicã internaþionalã.

Monitorizarea

Deºi monitorizarea emisiilor poluante este în vigoare în România, sistemul
trebuie îmbunãtãþit foarte mult. Aceasta se referã în special la creºterea
numãrului de surse poluante monitorizate ºi la dotarea acestor surse cu
echipament performant de monitorizare a emisiilor.  

Implementarea legislaþiei existente în domeniul protecþiei mediului referitoare
la acordarea autorizaþiilor de mediu ºi urmãrirea îndeaproape a îndeplinirii
programelor de conformare a instalaþiilor de cãtre inspectoratele de protecþie a
mediului vor conduce la o îmbunãtãþire substanþialã a activitãþii de management
de mediu. 

Scãderea incertitudinilor datelor privind emisiile GES va conduce, în final, la
creºterea nivelului de încredere în România - ca partener demn de considerat în
cadrul mecanismelor flexibile ca JI ºi comerþul cu emisii (avute în vedere de þara
noastrã).  

Finanþarea

În prezent, MAPM nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a dezvolta
complet activitãþile legate de probleme climatice pentru conformitate cu
cerinþele internaþionale.

Fondul de Protecþie a Mediului este relativ "tânãr", fiind înfiinþat în anul 2000.
În prezent, fondul nu are resursele financiare pentru a sprijini proiecte în
domeniul diminuãrii schimbãrilor climatice. 

În consecinþã, va fi nevoie în continuare pentru România de asistenþã financiarã
internaþionalã. Rreprezentanþii MAPM considerã ca România va putea utiliza
fonduri Phare pentru creºterea în continuare a capacitãþii în domeniul
schimbãrilor climatice. De asemenea, acordurile din cadrul MoU ar putea sã
direcþioneze finanþare pentru înfiinþarea Registrului naþional în þara noastrã. În
acelaºi scop pot fi accesate ºi fonduri GEF. 
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