
 

 

 

   

 

str. Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău,  MD-2012, Republica Moldova 

tel./fax: (373 22) 226 254, E-mail: cancelaria@uipm.gov.md 

Ministerul Mediului 
 

I.P. „Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” 

 

 
Nr. 332-21 din 29.11.2021 2021 

 
┌                                                                        ┐ 

Autorităților publice, instituțiilor și 

sectorului academic, conform listei 
 

 
┌                       ┐    

   Seminar de finalizare a activității grupului tematic de lucru 1 

  „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea  

   rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat  

   Trei al Republicii Moldova către CONUSC 

 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea 

Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante 

pentru schimbările climatice, precum și din angajamentele asumate de Republica Moldova odată cu asumarea cu 

ratificarea tratatelor internaționale în domeniul schimbărilor climatice: Convenția-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 404 din 16 martie 

1995 și Acordul de la Paris, ratificat prin Legea nr. 78 din 4 mai 2017, Instituția Publică „Unitatea de 

implementare a proiectelor în domeniul mediului” a finalizat procesul de pregătire a celui de al treilea Raport 

Bienal Actualizat (RBA3) al Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Convenției-cadru a Organizației 

Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. 

Perfectarea RBA3 al RM către CONUSC a fost realizată în cadrul proiectului UNEP/GEF „Republica 

Moldova: activități privind pregătirea celui de al treilea raport bienal actualizat către Convenția-cadru a 

Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei”, susținut financiar de către Fondul Global de 

Mediu (GEF) și implementat de către Ministerul Mediului prin intermediul Instituției Publice „Unitatea de 

implementare a proiectelor în domeniul mediului”, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu 

(UNEP). 

 Marți, 21 decembrie 2021, cu începere de la ora 9:00 în incinta Hotelului Radisson Blu Leogrand (str. 

Mitropolit Varlaam 77, mun. Chișinău) va avea loc Seminarul de finalizare a activității grupului tematic de lucru 

1 „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal 

Actualizat Trei al Republicii Moldova către CONUSC. 

 În contextul celor menționate mai sus și în calitatea instituției dvs. de potențial utilizator al acestor 

informații invităm 1 reprezentant al instituției dvs. pentru participare la acest Seminar. 

 

Anexă: Agenda Seminarului – 2 pagini. 

Lista autorităților publice și instituțiilor invitate – 1 pagină.  

 

Director         Anatolie RÎȘINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executor: Aliona SOLOMON 

Tel. 069 385 519; Email: aliona.solomon@yahoo.com   
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Ministerul Mediului al Republicii Moldova 

Agenția de Mediu a Republicii Moldova 

Instituția Publică „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” 
 

 

Proiectul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu „Republica 

Moldova: activități privind pregătirea celui de al treilea raport bienal 

actualizat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu 

privire la schimbarea climei” 
 

 

Seminar de finalizare a activității grupului tematic de lucru 1 

„Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea 

rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al 

Republicii Moldova către CONUSC 
 

 

Marți, 21 decembrie 2021 

Hotelului Radisson Blu Leogrand  

str. Mitropolit Varlaam 77  

mun. Chișinău, Republica Moldova 
 

 

AGENDA 
 

 

Intervalul de timp Prezentatorii și denumirea prezentărilor 

08:45 – 09:00 Înregistrarea participanților.   

09:00 – 09:10 Cuvânt de salut.  

Ministerul Mediului al Republicii Moldova.  

09:10 – 09:20 Cuvânt de salut.  

Agenția de Mediu a Republicii Moldova.  

09:20 – 09:45 Angajamentele Republicii Moldova în calitate de Parte semnatară a 

Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea 

climei (CONUSC).  

Anatolie RÎȘINA – Managerul Proiectului, Directorul Instituției Publice 

„Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (IP 

„UIPM”), Ministerul Mediului. 

09:45 – 10:15 

 

Rezultatele inventarierii emisiilor naționale ale gazelor cu efect de seră în 

Republica Moldova pentru perioada 1990-2019. 

Marius ŢĂRANU – Coordonatorul grupului tematic de lucru 1 „Inventarierea 

emisiilor de gaze cu efect de seră”, Unitatea de Management a Proiectului 

RBA3, IP „UIPM”. 

10:15 – 10:45 Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la 

sectorul 1 „Energie”.  

Dr. Elena BÎCOVA – liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 1, Șef laborator, Laboratorul „Securitatea 

energetică, modelarea dezvoltării sistemelor energetice”, Institutul de 

Energetică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).   

10:45 – 11:15 Pauză pentru cafea. 

11:15 – 11:45 Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la 

sectorul 2 „Procesele industriale și utilizarea produselor”.  
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Intervalul de timp Prezentatorii și denumirea prezentărilor 

Dr. Anatolie TĂRÎŢĂ – liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 2, Șef laborator, Laboratorul Ecosisteme 

Naturale şi Antropizate, Institutul de Ecologie și Geografie al MEC. 

11:45 – 12:15 Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la 

sectorul 3 „Agricultură”.  

Dr. hab., Sergiu COŞMAN – liderul grupului de lucru responsabil de 

inventarierea emisiilor de GES de la sectorul 3, Șef laborator, Laboratorul 

Nutriție și Tehnologii Furajere, Institutul ştiinţifico-practic de biotehnologii 

în zootehnie și medicină veterinară al Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare. 

12:15 – 12:45 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 grupului de lucru responsabil de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 4, Vice-director, Institutul de Cercetări și 

Amenajări Silvice. 

12:45 – 13:15 

 

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

sectorul 5 „Deșeuri”.  

Tatiana ȚUGUI – liderul grupului de lucru responsabil de inventarierea 

emisiilor de GES de la sectorul 5. 

13:15 – 13:30 Generalizări. Închiderea lucrărilor seminarului. 

13:30 – 14:30 Prânzul. 
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Seminar de finalizare a activității grupului tematic de lucru 1 

„Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” și raportarea 

rezultatelor obținute și incluse în Raportul Bienal Actualizat Trei al 

Republicii Moldova către CONUSC 
 

 

Marți, 21 decembrie 2021 

Hotelului Radisson Blu Leogrand  

str. Mitropolit Varlaam 77  

mun. Chișinău, Republica Moldova 
 

 

Lista autorităților publice, instituțiilor și sectorului academic, invitați să 

participe la seminarul de finalizare a a activității grupului tematic de 

lucru 1 „Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră” 
 

1. Organele centrale de specialitate ale administrației publice: 

1) Ministerul Mediului; 

2) Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 

3) Ministerul Economiei; 

4) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;  

5) Ministerului Apărării; 

6) Ministerul Educației și Cercetării. 

 

2. Autoritățile administrative din subordinea ministerelor:  

1) Agenția de Mediu;  

2) Inspectoratul pentru Protecția Mediului;  

3) Agenția pentru Eficiență Energetică;  

4) Agenția „Moldsilva”.  

 

3. Autoritățile administrative centrale: 

1) Biroul Național de Statistică;  

2) Agenția Servicii Publice; 

3) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

 

4. Întreprinderile de stat subordonate organelor centrale de specialitate ale administrației publice:  

1) Întreprinderea silvo-didactică „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice” (subordonată 

Agenției „Moldsilva”). 

 

5. Sectorul academic: 

1) I.P. Institutul de Energetică al Ministerului Educației și Cercetării;  

2) I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protecție a Solului „Nicolae Dimo” din subordinea 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

3) I.P. Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară din 

subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare; 

4) I.P. Institutul de Ecologie și Geografie al Ministerului Educației și Cercetării; 

5) Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” 

 
 

 

mailto:cancelaria@uipm.gov.md

		2021-11-30T09:33:16+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




