
Seminar de coordonare a activităților în cadrul proiectului  UNEP/GEF 

”Republica Moldova: pregătirea celui de al doilea raport bienal actualizat în 

conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Națiunilor Unite cu privire la 

schimbările climatice” 

 

AGENDĂ  

Data: Vineri, 25 noiembrie 2016       

Locația: Radisson Blu Leogrand Hotel, sala Begonia       

Adresa locației: str. Mitropolit Varlaam, 77, Chişinău, Republic of Moldova       

       

Perioada  Subiectul prezentărilor 
Prezentatorii și instituțiile  

pe care le reprezintă 

9:00-9:10 Cuvânt de salut. 
Coordonatorul proiectului.  
Ministerul Mediului.  

9:10-9:35 
CONUSC, Protocolul de la Kyoto, Acordul de la Paris și 

angajamentele Părților semnatare. 

Vasile Scorpan, Managerul 

Oficiului „Schimbarea Climei”. 
Prezentare. 

9:35-09:50 

Instrumente de raportare privind implementarea 

angajamentelor asumate în cadrul CONUSC (comunicări 

naționale, rapoarte bienale actualizate, rapoarte naționale 
de inventariere). 

Vasile Scorpan, Managerul 
Oficiului „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

09:50-10:50 

Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

Republica Moldova: aranjamente instituționale, procesul 

de inventariere și evoluția emisiilor de GES în perioada 
1990-2013. Activități planificare pentru a fi realizate în 

cadrul celui de al doilea raport bienal actualizat. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul 

inventarului național de GES, 

Oficiul „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

10:50-11:20 Pauză de cafea. 

11:20-12:00 

Atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

Republica Moldova: politici și măsuri de atenuare, 

efectele acestora, scenarii de evoluție a emisiilor de GES 

până în 2030, angajamente de atenuare asumate la nivel 
internațional. Activități planificare pentru a fi realizate 

în cadrul celui de al doilea raport bienal actualizat. 

Ion Comendant, Coordonatorul 

grupului de lucru ”Atenuarea 
emisiilor de GES și mecanisme 

de MRV”, Institutul de 

Energetică al AȘM. Prezentare. 

12:00-12:15 

Mecanisme de monitorizare, raportare si verificare a 

activităților de atenuare a emisiilor de GES la nivel 

național și internațional.  

Ion Comendant, Coordonatorul 

grupului de lucru ”Atenuarea 
emisiilor de GES”, Institutul de 

Energetică al AȘM. Prezentare. 

12:15-12:30 

Activități realizate privind identificarea necesităților 

financiare, tehnice și de capacitate, inclusiv suportul 
necesar pentru realizarea acestora. 

Ion Comendant, Coordonatorul 
grupului de lucru ”Atenuarea 

emisiilor de GES”, Institutul de 

Energetică al AȘM. Prezentare. 

12:30-12:45 

Procesul de verificare internațională. Rezultatele 
preliminare ale echipei tehnice de experți internaționali 

responsabili de analiza și evaluarea tehnică a primului 

raport bienal actualizat al Republicii Moldova către 
CONUSC, realizat în perioada 19-23 septembrie 2016. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul 

inventarului național de GES, 
Oficiul „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

12:45-13:15 

Lansarea procesului de pregătire a celui de al doilea 

Raport Bienal Actualizat al Republicii Moldova către 

CONUSC. Discuții, identificarea potențialelor probleme 
privind implementarea proiectului, întrebări de 

clarificare, doleanțe, propuneri.  

Vasile Scorpan, Managerul 

Oficiului „Schimbarea Climei”. 
Prezentare. 

13:15-13:30 Concluzii. Încheierea seminarului de coordonare. 
Vasile Scorpan, Managerul 

Oficiului „Schimbarea Climei”.  

13:30-14:30 Prânzul.  

 


