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Zavadescu Anca

pe tema « Adaptare »

agenda post-2015
post-2015 agenda
agenda post-2015
agenda post-2015

Program de dezvoltare posterior anului 2015, când 
se încheie Obiectivele mileniului pentru dezvoltare 
ale ONU, care include în special obiectivele de 
dezvoltare durabilă (ODD) şi care ar putea fi un 
instrument util pentru continuarea acţiunii vizate 
şi coerente în materie de dezvoltare durabilă. Acest 
program de dezvoltare posterior anului 2015 va 
aborda numeroase problematici: stoparea sărăciei şi a 
foametei, ameliorarea sănătăţii şi a educaţiei, construirea 
de oraşe mai sustenabile, combaterea schimbărilor 
climatice şi protejarea oceanelor şi a pădurilor.

www.un.org

agriculture climato-intelligente
climate-smart agriculture
agricultura climáticamente inteligente
agricultură climato-inteligentă

Abordare care permite realizarea priorităţilor de 
dezvoltare agricolă într-un context de schimbări 
climatice, incluzând totodată şi alte priorităţi de 
dezvoltare. Prevede sprijinirea ţărilor şi a altor părţi 
participante la punerea în aplicare a politicilor publice 
şi a condiţiilor tehnice şi financiare necesare pentru:

- creşterea durabilă a productivităţii agricole şi a 
veniturilor agricultorilor în vederea atingerii obiectivelor 
naţionale de securitate alimentară şi de dezvoltare;

- consolidarea rezilienţei şi a capacităţii de adaptare a 
sistemelor agricole şi alimentare la schimbările climatice;

- studierea posibilităţilor de atenuare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi de creştere a capacităţii 
de sechestrare a dioxidului de carbon.

Climate-smart agriculture, Global Science Conference
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agroécologie
agro-ecology
agroecología
agroecologie

Principiile agroecologiei sunt: folosirea la maximum a 
funcţionalităţilor ecosistemelor, maximizarea biodiversităţii 
funcţionale şi consolidarea reglementărilor biologice 
în agrosisteme, în vederea armonizării mai durabile a 
provocărilor socioeconomice şi a celor de mediu.

Ministerul francez al Agriculturii 

Damian Camelia

pe tema « Agroecologie »
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Alliance bolivarienne pour les peuples 
de notre Amérique – Traité commercial 
entre les peuples – ALBA-TCP
Bolivarian Alliance for the Peoples 
of Our America – Peoples’ Trade 
Agreement – ALBATCP
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos – ALBA-TCP
Alianţa Bolivariană pentru Popoarele 
Americii Noastre – Tratatul Comercial 
între Popoare – ALBA-TCP

Platformă de integrare a ţărilor din America 
Latină şi din Caraibe, construită pe principii 
de solidaritate, complementaritate, dreptate şi 
cooperare (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Dominica, Antigua-şi-Barbuda, Ecuador, Saint-
Vincent-şi-Grenadinele, Saint-Lucia).

http://alba-tcp.org

Alliance des petits États insulaires – AOSIS
Alliance of Small Island States – AOSIS
Alianza de Pequeños Estados 
Insulares – APEI / AOSIS
Alianţa Micilor State Insulare – AOSIS

Organizaţie creată cu prilejul celei de-a doua Conferinţe 
Mondiale privind schimbările climatice, din 1990. 
De atunci, prezintă o poziţie comună a Micilor State 
Insulare în curs de Dezvoltare (Small Island Developing 
States – SIDS) în cadrul sistemului ONU. În prezent, 
este alcătuită din 42 de state membre sau observatoare, 
reprezentând toate regiunile lumii: Caraibe, Pacific, 
Oceanul Indian, Africa, Mediterana şi Sudul Chinei.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

Alliance mondiale pour l’agriculture intelligente
Global Alliance for Climate-
Smart Agriculture – ACSA
Alianza Mundial sobre Agricultura 
Climáticamente Inteligente
Alianţa Mondială pentru Agricultură Inteligentă

Creată cu prilejul Summit-ului Naţiunilor Unite 
privind schimbările climatice din septembrie 2014, 
are obiectivul de a ameliora securitatea alimentară 
şi nutriţională a popoarelor în vederea adaptării 
praticilor agricole, a filierelor alimentare şi a politicilor 
sociale astfel încât acestea să ţină cont de schimbările 
climatice şi să folosească eficient resursele naturale. 
Va conlucra cu guvernele, agricultorii, cercetătorii, 
mediile de afaceri, reprezentanţii societăţii civile 
şi cu organizaţiile regionale şi internaţionale.

www.un.org

ambition pré-2020
pre-2020 ambition
ambición pre-2020
ambiţii pre-2020

Obiective de reducere a emisiilor fixate în 2009 
şi 2010, având ca termen-limită anul 2020.

www.unfccc.int
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A
approche ascendante
bottom-up approach
enfoque de „abajo arriba” – enfoque ascendente
abordare ascendentă

Abordare ce permite statelor să se angajeze în 
adoptarea unei politici naţionale specifice în cadrul 
unei iniţiative comune. Punctul de plecare îl constituie 
politicile şi obiectivele fixate la nivel naţional.

Comisia Europeană

approche descendante
top-down approach
enfoque de „arriba abajo” – 
enfoque descendiente
abordare descendentă

Abordare ce se bazează, în primul rând, pe fixarea 
unui prag de încălzire climatică acceptabil. Punctul 
de plecare îl constituie obiectivele mondiale de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
fixate în cadrul conferinţelor internaţionale.

Comisia Europeană

atténuation
mitigation
mitigación
atenuare

Modificarea şi substituirea tehnicilor folosite 
pentru reducerea resurselor utilizate şi a emisiilor 
în fiecare unitate de producţie. Deşi unele politici 
sociale, economice şi tehnologice pot contribui 
la reducerea emisiilor, din punctul de vedere al 
schimbărilor climatice, atenuarea constă în aplicarea 
politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi de intensificare a absorbţiilor.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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budget carbone
carbon budget
presupuesto de carbono
buget de carbon

Bugetul de carbon măsoară cantitatea totală de CO2 
care poate fi emisă în aer fără a produce o încălzire 
climatică mai mare de 2 grade Celsius. Rezultă din 
calculele Grupului interguvernamental de experţi 
privind evoluţia climei (GIEC), care fixează bugetul de 
carbon al planetei noastre la 1340 de miliarde de tone.

www.actu-environnement.com
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C
cadre de l’UE en matière de climat 
et d’énergie pour 2030
EU framework on climate and energy for 2030
marco de la UE en materia de 
clima y energía para 2030
cadrul UE privind schimbările climatice 
şi energetice pentru 2030

Set de măsuri adoptate în 2014 de către Consiliul 
European, prin care se stabilesc obiectivele pentru 
2030: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
din Uniunea Europeană cu 40% faţă de nivelul din 
1990, atingerea cotei de 27% energii regenerabile 
şi creşterea eficienţei energetice cu 27%.

Consiliul European

Gîrboan Georgiana 

pe tema « Schimbari climatice »
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C
conférence des parties à la CCNUCC
Conference of the Parties to the UNFCCC
Conferencia de las Partes de la CMNUCC
Conferinţa Părţilor la CCNUCC

Vezi: Conferinţa Părţilor la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP

conférence des parties à la Convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques – COP
Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change – COP
Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático – COP
Conferinţa Părţilor la Convenţia-
cadru a Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice – COP

Conferinţa Părţilor constituie organul suprem 
al Convenţiei. Se reuneşte, de obicei, o dată pe 
an pentru evaluarea progreselor Convenţiei. 
Prin „conferinţă” nu trebuie să se înţeleagă 
„reuniune”, ci, mai degrabă, „organ decizional”.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

conseil du fonds pour l’adaptation – CFA
Adaptation Fund Board – AFB
Junta del Fondo de Adaptación – AFB
Consiliul Fondului pentru adaptare – CFA

Vezi: fonduri pentru adaptare

captage et stockage de carbone – CSC
Carbon Capture and Storage – CCS
captura y secuestro de carbono – CCS
captarea şi stocarea carbonului – CSC

Proces constând în extragerea dioxidului de carbon 
din sursele de emisii industriale şi energetice, 
transportarea lui într-un depozit de stocare şi izolarea 
lui de atmosferă pentru o lungă perioadă de timp.

GIEC, Changements Climatiques 2007 
Rapport de synthèse, Annexe II Glossaire

conférence des parties agissant comme réunion 
des parties au protocole de Kyoto – CMP
Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol – CMP
Conferencia de las Partes en calidad de reunión 
de las Partes en el Protocolo de Kyoto – CMP
Conferinţa Părţilor ce serveşte drept reuniune 
a Părţilor la Protocolul de la Kyoto – CMP

Conferinţa Părţilor ce serveşte drept reuniune a 
Părţilor la Protocolul de la Kyoto stabileşte, în 
special, reuniunile convocate în cadrul Protocolului 
de la Kyoto referitor la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.

Începând cu 16 februarie 2005, data intrării în vigoare 
a Protocolului de la Kyoto, Conferinţa Părţilor la 
Convenţia privind schimbările climatice are capacitatea 
de a acţiona şi ca reuniune a Părţilor la Protocolul 
de la Kyoto. Ea ia decizii în vederea aplicării lui, în 
special în temeiul articolului 13 din Protocol.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

conférence des parties
Conference of the Parties
Conferencia de las Partes
Conferinţa Părţilor

Vezi: Conferinţa Părţilor la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP
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C
contributions prévues déterminées 
au niveau national – CPDN
intended nationally determined 
contributions – INDCs
contribuciones previstas y 
determinadas a nivel nacional
contribuţii prevăzute şi determinate 
la nivel naţional – CPDN

Termenul „contribuţie” constituie un compromis între 
termenii „angajament” (în engleză „commitment”), 
folosit anterior pentru ţările industrializate, şi „măsuri 
de atenuare adaptate la nivel naţional” (în engleză 
„nationally appropriate mitigation actions”), folosit 
mai înainte pentru ţările în curs de dezvoltare. Prin 
„contribuţii”, unele Părţi înţeleg contribuţii la atenuare, 
în timp ce altele consideră că acest termen include 
şi adaptarea, finanţarea, consolidarea capacităţilor şi 
transferul sau sprijinul tehnologic. Ţările vor putea 
furniza informaţii de diferite tipuri, în funcţie de 
particularităţile lor naţionale. Sensul unei CPDN se 
bazează pe procesele ce se desfăşoară în ţara respectivă.

International Partnership on Mitigation and MRV

Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques – CCNUCC
United Nations Framework Convention 
on Climate Change – UNFCCC
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático – CMNUCC
Convenţie-cadru a Naţiunilor Unite privind 
schimbările climatice – CCNUCC

Acord internaţional în vederea „stabilizării 
concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă 
la un nivel care împiedică orice interferenţe antropice 
periculoase cu sistemul climatic”. Adoptată la New 
York pe 9 mai 1992 şi propusă spre semnare la Rio 
de Janeiro în iunie 1992 cu prilejul Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare, 
a intrat în vigoare pe 21 martie 1994, după ce 
a fost ratificată de 165 de state semnatare.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

crédit carbone
carbon credit
crédito de carbono
certificat de carbon

Termen generic folosit în presă pentru a desemna 
alocarea de gaze cu efect de seră diferitelor entităţi 
(ţară, întreprindere, proiecte) care pot fi negociate 
pe piaţă. Unitate generică echivalând cu o tonă 
de CO2 evitată sau sechestrată. Certificatul de 
carbon se exprimă în tonă de CO2 echivalent 
notată tCO2e, potrivit normei ISO 14064. (1 tonă 
de CO2 este egală cu 0,2727 tonă de carbon).

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

crédit compensatoire de carbone
carbon offset
crédito de compensación de 
emisiones de carbono
certificat de compensare a emisiilor de carbon

Dreptul de emisie reprezentând o tonă de CO2 
echivalent, sechestrată sau retrasă, ce se acordă 
promotorului unui proiect de certificate compensatorii 
în vederea reducerii emisiilor de GES.

Guide des négociations COP19
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D
dérèglements climatiques
climate disruption
cambio climático
dereglări climatice

Schimbare climatică, schimbări atribuite direct 
sau indirect unei activităţi umane care alterează 
compoziţia atmosferei mondiale şi care se 
adaugă variabilităţii naturale a climei observate 
de-a lungul unor perioade comparabile.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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E
économie bas-carbone – économie 
sobre en carbone
low-carbon economy
economía baja en carbono – economía 
con bajas emisiones de carbono
economie cu emisii scăzute de carbon

Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon 
implică înlocuirea capitalului existent, care emite 
cantităţi mari de gaze cu efect de seră (GES), cu 
capital ce reduce parţial sau total emisiile de GES.

CIRED - Centre International de Recherche 
sur l ’Environnement et le Développement

effet de cliquet
ratchet effect
efecto de raqueta – efecto de trinquete
efect de clichet

O ţară care studiază oportunitatea de a-şi vinde cotele 
de emisii pe piaţa internaţională trebuie să ţină cont 
de beneficiile obţinute direct din această vânzare, dar 
şi de pierderea rezultată din faptul că această vânzare 
riscă să diminueze cotele la care va putea pretinde la 
următoarea fază de atribuire. Prin urmare, efectul de 
clichet poate determina ţările din afara Anexei B să nu 
intre imediat pe piaţa globală de emisii. În cazul când 
ele intră pe piaţă, stimularea de a-şi reduce emisiile este 
mai mică decât resursele financiare obţinute din vânzare.

http://www.cairn.info/

efficacité énergétique
energy efficiency
eficiencia energética
eficienţă energetică

Din punct de vedere tehnic, eficienţa energetică 
înseamnă diminuarea consumului de energie, 
menţinând totodată un nivel echivalent de 
activităţi sau de prestaţii economice.

Comisia Europeană

empreinte carbone
carbon footprint
huella de carbono
amprentă de carbon

Cantitate de carbon (în general, măsurată în tone) 
emisă de o activitate sau de către o companie.

Global Footprint Network

Énergie durable pour tous
Sustainable Energy for All – SE4ALL
Energía Sostenible para Todos
Energie durabilă pentru toţi

Iniţiativă lansată de Secretarul general al Naţiunilor 
Unite în octombrie 2011, pentru a obţine un 
sprijin politic la nivel înalt în favoarea accesului 
pentru toţi la o energie durabilă până în 2030. 

Reprezentanţa permanentă a Franţei pe lângă ONU

Voicu Crist ina

pe tema « Eficiență energetică »
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F
financements innovants
innovative financing mechanisms
fuentes de financiación innovadoras
finanţare inovatoare

Dispozitiv ce permite generarea de noi resurse 
publice pentru provocările mondiale în materie 
de dezvoltare şi de mediu (în special, pentru 
lupta împotriva schimbărilor climatice).

Ministerul francez al Ecologiei, 
Dezvoltării durabile şi Energiei

fonds français pour l’environnement 
mondial – FFEM
French Global Environment Facility – FGEF
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial
Fondul Francez pentru Mediul Mondial – FFMM

Scopul FFMM este promovarea protecţiei mediului 
mondial în ţările în curs de dezvoltare, de la 
crearea sa de către Guvernul francez în 1994.

www.ffem.fr

Fonds pour l’adaptation
Adaptation Fund
Fondo de Adaptación
Fond pentru Adaptare

Fond creat cu ocazia celei de-a 7-a Conferinţe a 
Părţilor din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite 
pentru schimbările climatice (COP7), desfăşurată 
la Marrakesh. Scopul lui este furnizarea unui sprijin 
financiar pentru proiectele de adaptare în ţările cele 
mai vulnerabile la consecinţele schimbărilor climatice. 
Consiliul Fondului pentru adaptare a fost creat în 
2008 şi are capacitatea juridică necesară pentru a primi 
direct propuneri de proiecte, activităţi sau programe 
şi pentru a le aloca sprijinul financiar necesar.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

fonds pour l’environnement mondial – FEM
Global Environment Facility – GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial – FMAM
Fondul Global de Mediu – FGM

Fondul Global de Mediu reuneşte 182 de ţări – în 
parteneriat cu instituţii internaţionale, organizaţii 
neguvernamentale şi sectorul privat – în vederea 
soluţionării problemelor de protecţie a mediului 
global. Organism financiar independent, FGM 
susţine ţările în curs de dezvoltare şi pe cele cu 
economie în tranziţie prin finanţarea proiectelor 
privind biodiversitatea, schimbările climatice, 
apele internaţionale, degradarea terenurilor, stratul 
de ozon şi poluanţii organici persistenţi.

www.thegef.org

fonds vert pour le climat – FVC
Green Climate Fund – GCV
Fondo Verde para el Clima – FVC
Fondul Verde pentru Climă

Fond înfiinţat ca o reţea mondială ce asigură cea mai 
mare parte a finanţării cu scopuri climatice. Este 
un mecanism de transfer financiar având ca scop 
distribuirea celor 100 de miliarde de dolari americani 
pe care ţările dezvoltate s-au angajat să le ofere 
anual ţărilor în curs de dezvoltare până în 2020.

Organisation météorologique mondiale

fuite de carbone
carbon leakage
fuga de carbono
relocarea emisiilor de carbon

Termen folosit pentru a caracteriza certificatele de 
carbon ieftine care ar putea fi generate de o lacună 
în criteriile de alocare a acestor certificate sau în 
criteriile de aplicare a mecanismului de dezvoltare 
curată. Această relocare ar determina scăderea 
presiunii asupra preţului şi deci ar diminua eforturile 
ţărilor industrializate de a-şi reduce emisiile.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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F
Eftenie Vlad

pe tema « Adaptare »
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gaz à effet de serre – GES
greenhouse gas – GHG
gas de efecto invernadero – GEI
gaze cu efect de seră – GES

Constituenţi gazoşi din atmosferă, atât naturali, cât 
şi de origine umană, care absorb şi reemit radiaţii 
infraroşii. Contribuie la menţinerea căldurii în 
atmosfera terestră. Principalele gaze sunt vaporii 
de apă, dioxidul de carbon CO2, metanul CH4, 
bioxidul de azot NO2 şi clorofluorocarburile:

hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile perfluorate 
(PFC) şi hexafluorura de sulf SF6. Ultimele şase 
gaze fac obiectul unor restricţii în cadrul Protocolului 
de la Kyoto (cf. Anexa A a Protocolului).

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

groupe de travail spécial de la plate-forme 
de Durban pour une action renforcée
Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action – ADP
Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma 
de Durban para una acción reforzada – GDP
Grup de lucru ad-hoc privind Platforma de 
la Durban pentru o acţiune consolidată

Organ auxiliar înfiinţat în decembrie 2011 (1/
COP.17) pentru a elabora, în cadrul Convenţiei, un 
nou protocol, un alt instrument juridic sau un text 
stabilit de comun acord având valoare juridică, care 
se va aplica tuturor Părţilor. Noul acord trebuie să se 
încheie până în 2015 şi să intre în vigoare din 2020.

www.pnud.org

groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat – GIEC
Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático – GIEC
Grupul interguvernamental de experţi 
privind evoluţia climei – GIEC

Grupul interguvernamental de experţi privind 
evoluţia climei (GIEC) a fost înfiinţat în 1988 de 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) şi de Organizaţia Meteorologică Mondială 
pentru a furniza evaluări detaliate ale stadiului 
informaţiilor ştiinţifice, tehnice şi socio-economice 
privind schimbările climatice, cauzele acestora, 
potenţialele consecinţe şi strategiile de răspuns.

www.ipcc.ch

Klus Marta

pe tema « Gaze cu efect de seră »
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marché du carbone
carbon market
mercado de carbono
piaţa de carbon

Termen generic folosit în presă pentru a desemna 
mecanismele de comercializare pe piaţă a certificatelor 
de carbon. Protocolul de la Kyoto (articolul 17) se referă 
la comercializarea drepturilor de emisii (emisii trading) 
şi Directiva europeană se referă la comercializarea 
cotelor de emisii (emission allowance trading).

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009

Mécanisme de développement propre – MDP
Clean Development Mechanism – CDM
Mecanismo para un Desarrollo Limpio – MDL
Mecanismul de dezvoltare curată – MDC

Definit în articolul 12 al Protocolului de la Kyoto, 
MDC urmăreşte două obiective: 1) sprijinirea Părţilor 
care nu sunt prevăzute în Anexa I pentru realizarea 
atât a unei dezvoltări durabile, cât şi a ultimului 
obiectiv din Convenţie, şi 2) sprijinirea Părţilor vizate 
de Anexa I pentru a-şi îndeplini angajamentele 
cuantificate de limitare sau de reducere a emisiilor.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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M
mesure, notification et vérification – MNV
Measurement, Reporting and Verification – MRV
medición, reporte y verificación – MRV
măsurare, raportare şi verificare – MRV

Procedură prin care ţările se angajează să colecteze şi să 
împărtăşească informaţii despre progresele înregistrate 
în aplicarea prevederilor şi/sau a angajamentelor 
Părţilor, conform articolului 4.1 (a) din Convenţie.  

UN-REDD

Tănase Iul ian

pe tema « Amprenta de carbon »
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O
objectifs de développement durable – ODD
Sustainable Development Goals – SDG
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS
obiective de dezvoltare durabilă – ODD

Concept creat la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru 
dezvoltare durabilă (Rio +20), desfăşurată în 2012. 
Scopul a fost de a stabili un set de obiective universal 
aplicabile care echilibrează cele trei dimensiuni 
ale dezvoltării durabile: dimensiunea de mediu, 
dimensiunea socială şi dimensiunea economică.

Assemblée des Nations Unies pour l ’environnement

organe subsidiaire de conseil scientifique 
et technologique – SBSTA
Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice – SBSTA
Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico – OSACT
Organ Auxiliar pentru Consultanţă 
Ştiinţifică şi Tehnologică – SBSTA

Infiinţat prin Convenţia-cadru privind schimbările 
climatice (articolul 9), Organul Auxiliar pentru 
Consultanţă Ştiinţifică şi Tehnologică răspunde de 
furnizarea, în timp util, Conferinţei Părţilor şi, dacă 
este necesar, celorlalte Organe Auxiliare, de informaţii 
şi avize privind aspectele ştiinţifice şi tehnologice 
din Convenţie. Acest Organ, la care pot participa 
toate Părţile, este multidisciplinar. Este alcătuit 
din reprezentanţi ai guvernelor recunoscuţi pentru 
performanţa din domeniul lor de competenţă. Periodic 
prezintă în cadrul Conferinţei Părţilor rapoarte 
despre toate aspectele ale activităţilor desfăşurate.
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organe subsidiaire de mise en oeuvre – SBI
Subsidiary Body for Implementation – SBI
Órgano Subsidiario de Ejecución – OSE
Organ Auxiliar pentru Implementare – SBI

A fost înfiinţat de Convenţia-cadru privind schimbările 
climatice (articolul 10) şi răspunde de formularea, 
în cadrul Conferinţei Părţilor, a unor recomandări 
referitoare la aplicarea efectivă a Convenţiei. Misiunea 
lui a fost extinsă în cadrul implementării Protocolului de 
la Kyoto (articolul 15 din Protocol). Acest Organ, la care 
pot participa toate Părţile, este alcătuit din reprezentanţi 
ai guvernelor, experţi în domeniul schimbărilor 
climatice. Îi revine sarcina importantă de a examina 
informaţiile din comunicările naţionale şi inventarele 
de emisii prezentate de Părţi, în vederea evaluării 
respectării efective a Convenţiei în ansamblul ei.
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Ppacte des maires
Compact of Mayors
Pacto de los Alcaldes
Convenţia primarilor

Semnată cu prilejul Summit-ului din 2014 pentru 
climă, la New York, Convenţia Primarilor îi încurajează 
pe primari să profite de reţelele existente, constituite 
din autorităţi locale şi provinciale, comitate şi state, 
în vederea consolidării şi a dezvoltării angajamentelor 
asumate de guverne de a reduce emisiile. Astfel, se 
vor putea atinge ţintele globale de emisii stabilite 
la nivelul oraşelor şi se va respecta angajamentul 
principalelor reţele urbane de a prezenta, într-o 
abordare transparentă, un raport referitor la obiectivele 
şi strategiile de reducere a emisiilor la nivelul oraşelor.

http://www.un.org
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P
paquet « climat et énergie »
climate and energy package
paquete de medidas sobre el clima y la energía
pachetul „climă şi energie”

Set de măsuri adoptate de Uniunea Europeană 
în 2009 la nivel european, prin care se stabilesc 
obiectivele până în 2020: reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră din UE cu 20% faţă de nivelul din 
1990, atingerea cotei de 20% energii regenerabile 
şi creşterea eficienţei energetice cu 20%.

Comisia Europeană

partage du fardeau
burden sharing
reparto de la carga
repartizarea obligaţiilor

Mecanism prevăzut de Protocolul de la Kyoto care 
permite unui grup de state să se reunească într-un 
colectiv în vederea repartizării eforturilor de reducere 
a gazelor cu efect de seră impuse de Protocolul de la 
Kyoto, precum şi a reponsabilităţii de a le respecta. Acest 
colectiv (singurul) reuneşte 15 state membre ale Uniunii 
Europene în momentul adoptării Protocolului de la 
Kyoto, în 2002. Colectivul european şi-a fixat un obiectiv 
global de -8%, dar repartizează în mod diferit efortul 
de reducere a emisiilor între cele 15 state. Astfel, Franţa 
are obiectivul de a-şi menţine emisiile la nivelul din 
1990, în timp ce Germania trebuie să le reducă cu 21%.

Ministerul francez al Ecologiei, 
Dezvoltării durabile şi Energiei

pays les moins avancés – PMA
Least Developed Countries – LDCs
países menos desarrollados – PMD
ţările cele mai puţin dezvoltate – TPD

Comitetul politicilor de dezvoltare al ONU 
are în vedere următoarele criterii pentru a 
identifica ţările cele mai puţin dezvoltate:

- venit mic, măsurat în funcţie de venitul mediu 
pe persoană calculat pe o perioadă de trei ani;

- resurse umane scăzute;

- vulnerabilitate economică ridicată; diversitatea 
produselor exportate, ponderea agriculturii, a industriei 
forestiere şi a pescuitului în economie; instabilitatea 
producţiei agricole; instabilitatea exporturilor de mărfuri 
şi servicii; lipsa locuinţei cauzată de catastrofele naturale.
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petits états insulaires en développement – PEID
Small Island Developing States – SIDS
Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo – PEID
mici state insulare în curs de dezvoltare – SIDS

Micile state insulare în curs de dezvoltare reprezintă 
un caz special atât din punctul de vedere al mediului, 
cât şi al dezvoltării, pentru că din perspectivă 
ecologică sunt fragile şi vulnerabile. Suprafaţa 
redusă, dispersia geografică şi distanţa mare faţă de 
pieţe constituie tot atâtea handicapuri economice 
şi împiedică realizarea economiilor de scară.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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P
plans nationaux d’adaptation – PNA
National Adaptation Plans – NAPs
planes nacionales de adaptación – PNA
planurile naţionale de adaptare – PNA

PNA desemnează planuri strategice naţionale, având 
ca scop orientarea diverselor procese la nivel naţional 
şi la alte niveluri. Aceste planuri privesc atât agenţiile 
şi ministerele din guvern, cât şi comunităţile, sectorul 
privat, autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale 
şi alte părţi interesate relevante. Prin aceste planuri 
se identifică programele prioritare de adaptare şi se 
asigură mecanismele ce permit evoluţia progresivă 
a politicilor în vederea creşterii rezilienţei.

http://unfccc.int

plate-forme de Durban pour 
une action renforcée
Durban Platform for Enhanced Action
Plataforma de Durban para 
una acción reforzada
Platforma de la Durban pentru 
o acţiune consolidată

Grup de lucru ad-hoc, constituit la începutul anului 
2012, în vederea elaborării unui acord care are forţă 
juridică şi care va reuni toate ţările la nivel mondial, cel 
mai târziu în 2015, pentru a intra în vigoare în 2020.

Ministerul francez al Afacerilor Externe 
şi al Dezvoltării Internaţionale

Programme des Nations Unies pour 
le développement – PNUD
United Nations Development Programme – UNDP
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare – PNUD

PNUD constituie reţeaua mondială de dezvoltare 
de care dispune sistemul Naţiunilor Unite. Pledează 
pentru schimbare şi realizează conexiunea dintre ţări şi 
informaţii, experienţe şi resurse de care popoarele lor 
au nevoie pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Este 
prezent pe teren în 177 de ţări şi teritorii, ajutându-le să-şi 
identifice propriile soluţii pentru provocările naţionale şi 
mondiale cu care se confruntă în domeniul dezvoltării. 

www.pnud.org

protocole de Kyoto à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques
Kyoto Protocol to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a 
Naţiunilor Unite privind schimbările climatice

Acest Protocol la Convenţia-cadru privind schimbările 
climatice a fost adoptat la Kyoto, pe 11 decembrie 1997. 
El fixează angajamente cuantificate (în bioxid de carbon 
echivalent) pentru ţările vizate de Anexa B a Protocolului, 
în vederea reducerii sau a limitării emisiilor antropice 
de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012. De 
asemenea, stabileşte politicile şi măsurile care trebuie 
implementate pentru îndeplinirea acestor obiective, precum 
şi principiile de bază ale mecanismelor de flexibilitate.
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Q
quota d’émission
emission allowance
derechos de emisión
cote de emisie

Proporţie sau pondere acceptabilă de emisii globale, 
care este impusă unei ţări sau unui grup de ţări în 
cadrul unui maximum de emisii totale şi de alocări 
de resurse obligatorii sau în cadrul unei evaluări.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
l ’environnement de la Francophonie, 2009
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R
réduction d’émissions certifiée – REC
certified emissions reduction – CER
reducción certificada de emisiones – RCE
reducere de emisii certificată – CER

Corespunde unei tone de emisii de CO2 echivalent, 
eliminate sau captate prin intermediul unui program 
din cadrul dezvoltării curate, calculul efectuându-
se pe baza estimărilor de încălzire globală.
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réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des forêts 
dans les pays en développement – REDD+
Reducing Emissions from Deforestation and 
Degradation in Developing Countries – REDD+
reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación forestal 
en los países en desarrollo – REDD+
reducerea emisiilor cauzate de 
despădurire şi degradare a pădurilor în 
ţările în curs de dezvoltare – REDD+

Obiectivul acestui mecanism este să încurajeze ţările 
în curs de dezvoltare să-şi protejeze resursele forestiere, 
să îmbunătăţească gestionarea lor şi să le folosească în 
mod judicios, astfel contribuind la lupta la nivel mondial 
împotriva schimbărilor climatice. Acest mecanism 
prevede atât stoparea fenomenelor de despădurire şi 
degradare a pădurilor, cât şi conservarea şi gestionarea 
lor sustenabilă, precum şi consolidarea stocurilor de 
carbon pentru rolul pe care îl au în reducerea emisiilor.

www.un.org

réfugié climatique
climate refugee
refugiado climático
refugiat climatic

Termenul de refugiat climatic este folosit 
deseori în prezent pentru a desemna populaţiile 
afectate de evenimente climatice care sunt 
simple consecinţe ale variaţiei naturale a climei, 
precum inundaţii, furtuni şi cicloni.

Ministerul francez al Ecologiei, 
Dezvoltării durabile şi Energiei

renforcement des capacités
capacity building
aumento de capacidades
consolidarea capacităţilor

În domeniul schimbărilor climatice, consolidarea 
capacităţilor constă în îmbunătăţirea competenţelor 
tehnice şi a mijloacelor instituţionale din ţările 
în curs de dezvoltare şi din ţările cu economie 
în tranziţie, pentru a le permite să participe la 
toate iniţiativele menite să încurajeze cercetarea 
schimbărilor climatice, adaptarea la efectele acestor 
schimbări şi atenuarea efectelor respective, precum 
şi înlesnirea aplicării mecanismelor de la Kyoto. 
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R
responsabilités communes mais différenciées
Common But Differentiated 
Responsibilities – CBDR
responsabilidades comunes pero diferenciadas
responsabilităţi comune, dar diferenţiate

Este necesar ca statele să coopereze în spiritul 
unui parteneriat mondial pentru conservarea, 
protejarea şi restabilirea sănătăţii şi a integrităţii 
ecosistemului terestru. Având în vedere diversitatea 
rolurilor avute în degradarea mediului la nivel global, 
statele au responsabilităţi comune, dar diferenţiate. 
Ţările dezvoltate acceptă responsabilitatea care le 
revine în efortul internaţional pentru o dezvoltare 
durabilă, date fiind presiunile pe care le exercită 
companiile lor asupra mediului global, precum şi 
tehnicile şi resursele financiare de care dispun.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
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réunion des parties au Protocole de Kyoto
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto
reuniunea Părţilor la Protocolul de la Kyoto

Vezi: Conferinţa Părţilor ce serveşte drept reuniune 
a Părţilor la Protocolul de la Kyoto – CMP

Melnic Nicoleta

pe tema « Reciclarea deşeurilor »



S
scénario de référence d’émissions 
de gaz à effet de serre
reference scenario of greenhouse gas emission
escenario de referencia de emisiones 
de gases de efecto invernadero
scenariul de referinţă al emisiilor 
de gaz cu efect de seră

Prognoza evoluţiei viitoare a emisiilor de substanţe 
care ar putea avea efecte radiative (de exemplu, gaze cu 
efect de seră, aerosoli), bazată pe un ansamblu coerent 
şi omogen de ipoteze referitoare la factorii determinanţi 
(evoluţia demografică şi socioeconomică, progresul 
tehnologic etc.) şi la principalele lor interacţiuni. 
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sécurité d’approvisionnement
security of supply
seguridad del abastecimiento
siguranţa alimentării

Capacitatea sistemelor energetice de a satisface 
în mod constant cererea previzibilă a pieţei.

Commission de régulation de l ’énergie

système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE – SEQE UE
EU emissions trading system – EU ETS
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE – RCDE de la UE
sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii – EU ETS

Sistem conform căruia pentru orice instalaţie ce 
desfăşoară o activitate în industria producerii de 
energie, a producerii şi transformării metalelor feroase, 
în industria minerală ori în industria celulozei, a 
hârtiei şi a cartonului, şi care emite gaze cu efect 
de seră specifice activităţii în cauză este necesară o 
autorizaţie eliberată în acest scop de către autorităţile 
competente. Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului stabileşte un sistem comunitar 
de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră, începând cu 1 ianuarie 2005.

http://europa.eu/
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T
technologie bas-carbone – 
technologie sobre en carbone
low-carbon technology
tecnología baja en carbono
tehnologii cu emisii scăzute de carbon

Tehnologie care, spre deosebire de tehnologiile 
tradiţionale, permite o reducere importantă a 
emisiilor de GES rezultate din desfăşurarea unei 
activităţi (de exemplu, energiile regenerabile, care 
înlocuiesc combustibilii fosili, contribuie la reducerea 
emisiilor de GES şi de aceea sunt considerate 
tehnologii cu emisii scăzute de carbon).

Ambasada Franţei în Regatul Unit

transfert de technologie
technology transfer
transferencia de tecnología
transfer de tehnologie

Prin transfer de tehnologie se înţelege atât tehnologiile 
„software”, cât şi cele „hardware”. Rolul guvernelor este 
esenţial, chiar dacă transferul de tehnologii este un 
proces complex care implică, în general, participarea 
multor părţi interesate. Majoritatea proiectelor şi a 
programelor bilaterale şi multilaterale realizate în 
ţările în curs de dezvoltare, în special cele care includ 
activităţi de transfer de tehnologii, au ca scop principal 
reducerea sărăciei, stimularea dezvoltării economice şi 
sociale, reducerea poluării mediului şi îmbunătăţirea 
sănătăţii publice. Consolidarea capacităţilor este un 
aspect important al transferului de tehnologii.

Glossaire du climat, Institut de l ’énergie et de 
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transition énergétique
energy transition
transición energética
tranziţia energetică

Obiectivul tranziţiei energetice este să pregătească 
trecerea la o economie „post-petrolieră” şi să 
creeze un nou model energetic, mai solid şi 
mai sustenabil în faţa provocărilor legate de 
furnizarea energiei, creşterea preţurilor, epuizarea 
resurselor şi necesitatea protejării mediului.

Ministerul francez al Ecologiei, 
Dezvoltării durabile şi Energiei

Brîndușa Dan

pe tema « Tranziția Energetică »



Uunité de réduction des émissions – URE
emission reduction unit – ERU
unidad de reducción de las emisiones – URE
unitate de reducere a emisiilor – URE

Corespunde unei tone de emisii de bioxid de carbon 
eliminate sau captate prin intermediul unui proiect 
de implementare în comun (conform prevederilor 
articolului 6 din Protocolul de la Kyoto), calculul 
efectuându-se pe baza estimărilor de încălzire globală.
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unités de quantité attribuée – UQA
assigned amount unit – AAU
unidad de la cantidad atribuida – UCA
unitate a cantităţii atribuite – UCA

Corespunde unei tone de emisii de CO2 echivalent, 
calculul efectuându-se pe baza estimărilor de 
încălzire globală.Fiecărei ţări din Anexa B i se 
alocă prin Protocolul de la Kyoto o cantitate de 
emisiii exprimate în dioxid de carbon echivalent.
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