
                                                                 
 

Atelierul de lansare a proiectului 

“Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon – Republica 

Moldova” 

29 mai 2014  

Centrul de Afaceri  “Le Roi”, et. 3, str. Sfatul Tarii 29, Chişinău 

AGENDA 

08.30 – 09.00 Înregistrarea participanţilor. 

09.00 – 09.15 Cuvânt de deschidere. 

Gheorghe Şalaru, Ministru al Mediului. 
Narine  Sahakyan, Adjunct al Reprezentatului Rezident PNUD. 

09.15 – 09.30  Poziţia UE în negocierile climatice în cadrul CONUSC. 

Mr. Wicher Slagter, Şeful Secţiei Politică şi Economie,  

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova. 

09.30 – 09.45 Scurtă prezentare a programului global LECB.  

James Vener, Programul Global LECB, New York, SUA. 

09.45 – 10.00 Obiectivele atelierului de lansare a proiectului şi prezentarea participanţilor. 

V. Scorpan, Oficiul Schimbarea Climei, Manager. 

10.00 – 10.20 Întrebări, răspunsuri și discuții. 

10.20 – 10.35 Pauză de cafea. 

10.35 – 10.55 Prezentarea obiectivelor proiectului LECBP în Republica Moldova.  

S. Ungureanu, Managerul Proiectului LECBP / Lider de echipă superior. 

10.55 – 11.15 RM în cadrul CONUSC, obligaţiunile ţării ce ţin de inventarierea emisiilor de GES şi activităţi 

de fortificare a capacităţii planificate pentru a fi realizate în cadrul proiectului.  
M. Ţăranu, Liderul echipei de inventariere a emisiilor de GES.  

11.15 – 11.35 NAMA ca mecanism prioritar de contribuţie a RM la atenuarea fenomenului schimbărilor 

climatice la nivel global. 

I. Comendant, Liderul echipei responsabile de formularea NAMA.  

11.35– 11.55 Crearea sistemelor MRV (măsurare, raportare şi verificare). 
S. Ungureanu, Liderul echipei sisteme MRV. 

11.55 – 12.15 Întrebări, răspunsuri și discuții. 

12.15 – 12.45 Discuţii în grupuri de lucru.  

Divizarea participanţilor la atelier în trei grupuri de lucru pe criterii de interes. Fiecare grup de lucru 

va fi moderat de către un lider de echipă din cadrul Proiectului. 

Grupuri de lucru:  

► Constituirea la nivel naţional a unui sistem robust de inventariere şi raportare în cadrul 

CONUSC (moderator: M. Ţăranu) 
► Formularea NAMA în contextul priorităţilor naţionale de dezvoltare (moderator: I. 

Comendant)  
► Crearea sistemelor MRV pentru NAMA şi LEDS (moderator: S. Ungureanu) 

Teme de discuţii:  

 Rolul şi modalităţile de implicare a partenerilor cheie în cadrul activităţilor proiectului. 

 Potenţialele beneficii pentru partenerii proiectului şi modalităţile de atingere a acestora. 

12.45 – 13.00 Raportare în şedinţă plenară. Grupurile de lucru prezintă concluziile sale în şedinţă plenară. 

13.00 – 13.20 Întrebări, răspunsuri și discuții. 

13.20 – 13.30 Trecerea în revistă a rezultatelor şi închiderea atelierului.  

 


