
                                                    

 
 Comunicat informativ       5 noiembrie 2015 

 

 
Oficiul ”Schimbarea Climei”,  Ministerul Mediului în cadrul Proiectului ADA/PNUD: „Suport pentru 
Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice” Vă 
invită să participați, la data de 7 noiembrie 2015, cu începere de la ora 10.00, în satul Călugăr, 
r. Fălești la seminarul de prezentare a  proiectului pilot ”Dezvoltarea capacităţii de rezilienţă la 
efectele schimbărilor climatice folosind tehnologii noi de prelucrare a solului”. 
 
Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la 
Schimbările Climatice"   avînd suportul  Agenției  de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei 
(ACDA/ADA) cu finanțarea din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și 
Managementului Apelor al  Austriei  și implementat de către Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul 
Mediului al Republicii Moldova cu suportul și ghidarea din partea PNUD Moldova este un mod 
practic de a ajuta Moldova în eficientizarea planificării și  integrării adaptării la schimbările 
climatice.  
 
Scopul Proiectului este de a susține Republica Moldova în a institui procesul de elaborare a 
Planului Național de Adaptare (PNA), contribuind și dezvoltînd strategiile și procesele existente 
de dezvoltare și de a implementa acțiuni prioritare de adaptare la schimbările climatice. 
 
În acest context, evenimentul organizat are drept scop informarea beneficiarilor cu referire la 
opțiunile de adaptare la schimbările climatice în sectorul agricol, prezentarea echipamentului 
agricol procurat în cadrul proiectului, tehnologia de prelucrare a solului, metodologia de 
implementare a activităților proiectului, inclusiv beneficiile de mediu, economice și sociale ale 
proiectului pilot. 
 
  
Principalele obiective ale evenimentului sunt: 

 Informarea fermierilor și a întreprinzătorilor din regiune cu referire la procesul de 

adaptare al țării noastre; 

 Diseminarea către toți fermierii și întreprinzătorii participanți a informațiilor cu privire la 

activitățile realizate în cadrul proiectului pilot;  

 Prezentarea utilajelor speciale procurate și instruirea fermierilor în utilizarea acestuia; 

 Sporirea interesului fermierilor față de problemele de adaptare (prin prisma de a atragere 

investiții în proiecte similare); 

 Motivarea oamenilor încadrați în lucrările agricole prin oferirea de noi oportunități de 

prelucrare a solului cu noi tehnologii. 

 
În cadrul evenimentului  ne propunem abordarea următoarelor tematici: 



                                                    

 Prezentarea generală a proiectului,,Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a 

Adaptării la Scimbările Climei în Moldova”; 

 Informaţii despre opţiuni de adaptare la schimbările climatice în sectorul Agricultură. 

Tehnologii conservative de prelucrare a solului; 

 Demonstrare maşinilor agricole în lucru. 

 
Structura evenimentului 
 
Data: 7 noiembrie 2015 
Locația:   satul Călugăr, r. Fălești 
Ora: cu începere de la ora 10.00  
 
Nr de participanți: circa 30 
Raportori:  

-   primarul s. Călugăr; 
- Dr Batîru Grigore, consultant național în implementarea proiectelor de ASC, agricultură; 
 

 

  

 
Vasile Scorpan, Managerul Oficiului Schimbarea Climei  

Ministerul Mediului  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 
 

 

AGENDA 
 

TIMPUL TEMA PREZENTATORUL 
09.30-10.00  Înregistrarea participanţilor  

10.00-10.10  

 

Cuvînt de salut/deschiderea 

seminarului 

 Primarul s. Călugăr 

10.10-10.20 

 

 

Prezentarea generală a 

proiectului,,Suport pentru 

Procesul Naţional de 

Planificare a Adaptării la 

Schimbările Climei în 

Moldova” 

Primarul s. Călugăr 

10.20-10.40 

 

 

Informaţii despre opţiuni de 

adaptare la schimbările 

climatice în sectorul 

Agricultură. Tehnologii 

conservative de prelucrare a 

solului  

 

Grigore Batîru Consultant Naţional al 

proiectului ADA/PNUD. Doctor în 

ştiinţe biologice.  

 

10.40-11.10  

 

 

Parcul de maşini agricole - 

element important în 

tehnologiile moderne de 

prelucrare a solului.  

 

 SRL „Abilitate - Agro” 

11.10-12.00  

 

Demonstrare maşinilor 

agricole în lucru 

 SRL „Abilitate - Agro” 

12.00-12.30  Întrebări şi discuţii  

 


