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Evaluarea tehnică a inventarului naţional a emisiilor de gaze cu efect de seră –  

Sectorul „Folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi silvicultura”  

anterior prezentării „Raportului Naţional de Inventariere: 1990-2013, Surse de emisii şi sechestrare a  gazelor cu efect de seră 

în Republica Moldova” către Secretariatul CONUSC ca Anexă tehnică la Primul Raport Bienal Actualizat al Republicii 

Moldova către CONUSC 

AGENDĂ  

Data: 26 – 27 octombrie 2015      Data: 28 – 29 octombrie 2015 

Locaţia: Hotelul Jazz        Locaţia: le Roi International Business Center 

Vlaicu Pârcălab 72, Chişinău, Republica Moldova            Sfatul Tarii 29, Chişinău, Republica Moldova 

 

Perioada  Subiectul prezentărilor 
Prezentatorii şi instituţiile pe care le 

reprezintă 
Participanţii 

Luni, 26 octombrie 2015 

9:00-9:10 Cuvânt de salut. PNUD Moldova. Oficiul „Schimbarea Climei”, 

Ministerul Mediului.  

Consultantul 

internaţional, 

experţii 

naţionali, 

membri ai 

echipei de 

inventariere a 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră, 

reprezentanţii 

instituţiilor 

partener şi 

furnizorii de 

informaţie  

9:10-9:25 CONUSC, Protocolul de la Kyoto şi 

angajamentele Părţilor semnatare – scurtă 

incursiune istorică. 

Vasile Scorpan, Managerul Oficiului 

„Schimbarea Climei”. Manager senior a 

proiectului LECB. Prezentare. 

9:25-09:40 Obiectivul evaluării tehnice a inventarului 

naţional de GES. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul inventarului 

naţional de GES, Oficiul „Schimbarea Climei”.  

Prezentare. 

9:40-10:00 Aranjamente instituţionale şi legale pentru 

compilarea inventarului naţional. Sistemul 

naţional de raportare către CONUSC. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul inventarului 

naţional de GES, Oficiul „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

10:00-10:20 Procesul inventarierii în Republica 

Moldova. Metodologii de evaluare şi 

sursele datelor de activitate. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul inventarului 

naţional de GES, Oficiul „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

10:20-10:40 Tendinţe în emisiile de gaze cu efect de 

seră în Republica Moldova. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Marius Ţăranu, Coordonatorul inventarului 

naţional de GES, Oficiul „Schimbarea Climei”. 

Prezentare. 

10:40-11:00 Prezentare generală  a procesului de 

inventariere în sectorul „Folosinţa 

terenurilor, schimbarea categoriei de 

folosinţă a terenurilor şi silvicultură”. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Ion Talmaci, Liderul grupului de lucru 

„FTSCFTS”, ICAS Chişinău. Prezentare. 

11:00-11:30 Pauză de cafea. 

11:30-12:00 Sectorul forestier în Republica Moldova, 

evoluţia în timp, sistemul statistic, 

colectarea şi raportarea informaţiei, reforma 

instituţională, perspective de viitor. 

Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Mediului al 

Republicii Moldova. Prezentare 

Petru Rotaru, Direcția Fond Forestier, Arii 

Protejate, Pază și Protecție. 

tel: +373-22-272-425  

E-mail:  petru.rotaru58@gmail.com 

petru.rotaru@moldsilva.gov.md    

12:00-12:30 Categoria 5A „Terenuri silvice”. 

Metodologii aplicate, factori de 

emisii/sechestrare şi date de activitate. 

Evoluţia sechestrărilor de CO2 de la 

categoria de surse 5A în RM în perioada 

1990-2013. Întrebări şi răspunsuri. 

Ion Talmaci, Liderul grupului de lucru 

„FTSCFTS”, Vice-director, ICAS Chişinău. 

Prezentare. 

12:30-13:00 Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate” – 

5B1.1 „Terenuri agricole lucrate acoperite 

cu vegetaţie lemnoasă”. Metodologii 

aplicate, factori de emisii/sechestrare şi date 

de activitate. Evoluţia sechestrărilor de CO2 

de la categoria de surse 5B1.1 în RM în 

perioada 1990-2013. Întrebări şi răspunsuri. 

Victor Sfeclă, consultant naţional în cadrul 

grupului de lucru „FTSCFTS”.  

Vice-decan, Facultatea Horticultură, 

Universitatea Agrara de Stat din Moldova. 

Lector superior universitar,  Catedra  

Silvicultură şi Grădini Publice.  

Prezentare. 

mailto:petru.rotaru58@gmail.com
mailto:petru.rotaru@moldsilva.gov.md
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Perioada  Subiectul prezentărilor 
Prezentatorii şi instituţiile pe care le 

reprezintă 
Participanţii 

13:00-14:00 Prânzul.  

14:00-14:30 Cadastrele funciare de stat ale Republicii 

Moldova. Istoric, realizări, perspective. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.  

Direcția Cadastru bunurilor imobile.  

Consultant principal, Octavian Mocreac. 

Prezentare. octavian.mocreac@arfc.gov.md 

 

14:30-15:00 Monitorizarea volumului tăierilor ilicite; 

volumului masei lemnoase autorizat spre 

recoltare în păduri şi pe terenurile cu 

vegetaţie forestieră deţinute de APL şi 

APC; precum şi suprafeţelor pe care s-a ars 

miriştea. Întrebări şi răspunsuri. 

Inspectoratul Ecologic de Stat. Direcția 

inspectare floră-faună.  

Marin Bulicanu.  

Prezentare.  

Telefon: +373-22-24-23-26  

bulicanu77@gmail.com   

15:00-15:30 Pauza de cafea. 

15:30-16:00 Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate” – 

5B1.2 „Schimbări anuale în rezervele de 

carbon din solurile minerale”. Metodologii 

aplicate, factori de emisii/sechestrare şi date 

de activitate. Evoluţia sechestrărilor / 

emisiilor de CO2 de la categoria de surse 

5B1.2 în RM în perioada 1990-2013. 

Întrebări şi răspunsuri. 

Valerian Cerbari, consultant naţional în cadrul 

grupului de lucru „FTSCFTS”, profesor 

universitar,  doctor habilitat în ştiinţe agricole, 

şeful secţiei„Pedologia Solului”, Institutul de 

Pedologie, Agrochimie si Protecție a Solului 

"Nicolae Dimo". 

Prezentare. 

16:00-16:30 Categoria 5C „Pajişti”. Metodologii 

aplicate, factori de emisii/sechestrare şi date 

de activitate. Evoluţia sechestrărilor de CO2 

de la categoria de surse 5C „Pajişti” în RM 

în perioada 1990-2013.  

Întrebări şi răspunsuri. 

Aliona Miron, Consultant naţional în cadrul 

sectorului „FTSCFTS”.  

Secretar ştiinţific, ICAS Chişinău. 

Prezentare. 

16:30-17:00 Discuţii. Identificarea potenţialelor probleme, întrebări adiţionale de clarificare din partea 

consultantului internaţional. Concluzii. Sfârşitul primei zile de misiune a consultantului 

internaţional.  

Marţi, 27 octombrie 2015 

09:00-11:00 Discuţii şi consultări bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii naţionali, membri ai 

grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5A „Terenuri silvice”. 

Consultantul 

internaţional, 

experţii 

naţionali, 

membri ai 

echipei de 

inventariere a 

emisiilor GES 

11:00-11:30 Pauză de cafea. 

11:00-13:00 Continuarea discuţiilor şi consultărilor bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii 

naţionali, membri ai grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5A „Terenuri 

silvice”. 

13:00-14:00 Prânzul.  

14:00-15:30 Discuţii şi consultări bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii naţionali, membri ai 

grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5B „Terenuri agricole lucrate”. 

15:30-15:50 Pauza de cafea. 

15:50-17:00 Continuarea discuţiilor şi consultărilor bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii 

naţionali, membri ai grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5B „Terenuri 

agricole lucrate”. 

Miercuri, 28 octombrie 2015 

09:00-11:00 Discuţii şi consultări bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii naţionali, membri ai 

grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5C „Pajişti”. 

Consultantul 

internaţional, 

experţii 

naţionali, 

membri ai 

echipei de 

inventariere a 

11:00-11:30 Pauză de cafea. 

11:00-13:00 Continuarea discuţiilor şi consultărilor bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii 

naţionali, membri ai grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoria 5C „Pajişti”. 
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Perioada  Subiectul prezentărilor 
Prezentatorii şi instituţiile pe care le 

reprezintă 
Participanţii 

13:00-14:00 Prânzul.  emisiilor GES 

14:00-15:30 Discuţii şi consultări bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii naţionali, membri ai 

grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoriile 5D „Terenuri umede”, 5E 

„Terenurile localităţilor”, 5F „Alte terenuri”. 

15:30-15:50 Pauza de cafea. 

15:50-17:00 Continuarea discuţiilor şi consultărilor bilaterale ale consultantului internaţional cu experţii 

naţionali, membri ai grupului de lucru pentru sectorul „FTSCFTS”. Categoriile 5D „Terenuri 

umede”, 5E „Terenurile localităţilor”, 5F „Alte terenuri”. 

Joi, 29 octombrie 2015 

09:00-11:00 Lucrul asupra Prezentării Power Point privind rezultatele  preliminare ale evaluării tehnice a 

inventarului naţional de gaze cu efect de seră şi a capitolului 7 „FTSCFTS” din Raportul 

Naţional de Inventariere: 1990-2013.  

 

Consultantul 

internaţional 

11:00-11:30 Pauză de cafea. 

11:30-13:00 Lucrul asupra Prezentării Power Point privind rezultatele  preliminare ale evaluării tehnice a 

inventarului naţional de gaze cu efect de seră şi a capitolului 7 „FTSCFTS” din Raportul 

Naţional de Inventariere: 1990-2013.  

13:00-14:00 Prânzul.  Consultantul 

internaţional şi 

experţii naţionali 

în inventarierea 

emisiilor de GES 

14:00-15:00 Prezentarea principalelor constatări ale evaluării tehnice, problemelor identificate şi 

recomandări privind îmbunătăţirea calităţii inventarului de GES – sectorul „FTSCFTS”. 

Discuţii.  

15:00-15:30 Concluzii. Planificarea activităţilor pentru 

misiunea a doua. Închidere. 

 

Oficiul „Schimbarea Climei”. 

PNUD Moldova. 

 

 


