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Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova 
______________________________________________________________________________ 

Proiectul „Republica Moldova: activități privind pregătirea celei de a patra 

comunicări naționale și primului raport bienal actualizat către Convenția-cadru 

a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei” 
 

SEMINAR 

INVENTARIEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA PENTRU PERIOADA 1990-2015  
 

Miercuri, 27 decembrie 2017 

Hotelului Radisson Blu Leogrand,  

Str. Mitropolit Varlaam 77,  

mun. Chișinău, Republica Moldova 
 

AGENDA 
 

08:45 – 09:00 

  

09:00 – 09:10 

 

 

 

09:10 – 09:20 

 

 

 

 

09:20 – 09:50 

 

 

 

 

 

09:50 – 10:20 

 

 

 

 

10:20 – 10:50 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:10 

 

11:10 – 11:40 

 

 

 

 

Înregistrarea participanților la seminar.   

 

Cuvânt de salut.  

Ion APOSTOL, Coordonatorul Naţional al Proiectului. Punct Focal CONUSC, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.  

 

Angajamentele Republicii Moldova în calitate de Parte semnatară a Convenției-

cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.  

Dr. Vasile SCORPAN – Managerul Proiectului, Oficiul „Schimbarea Climei”, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor naționale totale ale gazelor cu efect de seră în 

Republica Moldova pentru perioada 1990-2015. 

Marius ŢĂRANU – liderul grupului de lucru „Inventarierea emisiilor de GES”, 

Oficiul „Schimbarea Climei”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului. 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 

1 „Energie”.  

Dr. Elena BÎCOVA – liderul echipei de lucru responsabile de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 1 ”Energie”, Institutul de Energetică al AŞM.   

 

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 

2 „Procesele industriale și utilizarea produselor”.  

Dr. Anatol TĂRÎŢĂ –  liderul echipei de lucru responsabile de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 2 ”Procesele industriale și utilizarea 

produselor”, Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM. 

 

Pauză pentru cafea. 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 

3 „Agricultură”.  

Dr. hab., prof. Sergiu COŞMAN – liderul echipei de lucru responsabile de 

inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 3 ”Agricultură”, Institutul 

ştiinţifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină veterinară. 
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11:40 – 12:10 

 

 

 

 

 

 

 

12:10 – 12:40 

 

 

 

 

 

12:40 – 13:00 

 

 

13:00 – 13:10 

 

13:10 – 14:00 

 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor și sechestrărilor de gaze cu efect de seră 

provenite de la sectorul 4 „Folosința terenurilor, schimbarea categoriilor de 

folosință a terenurilor și silvicultura”.  

Ion TALMACI – liderul echipei de lucru responsabile de inventarierea emisiilor 

de GES de la sectorul 4 ”Folosința terenurilor, schimbarea categoriilor de 

folosință a terenurilor și silvicultura”, Institutul de Cercetări și Amenajări 

Silvice. 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la sectorul 

5 „Deșeuri”.  

Dr. Tatiana ŢUGUI – liderul echipei de lucru responsabile de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 5 ”Deșeuri”, Oficiul „Prevenirea Poluării 

Mediului”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.  

 

Întrebări către prezentatori, discuții și propuneri privind îmbunătățirea calității 

inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră.   

 

Generalizări. Închiderea lucrărilor seminarului. 

 

Prânzul. 

 


