
 
 
 

Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi 
economiei verzi,  

Comitetul Național de Implementare (CNI) pentru EU4Environment 

Republica Moldova 

Ședința a doua, 11 septembrie 2020, 09.00-12.30  
  

Întrunire on-line  
 

Limbile de lucru: română și engleză (va fi asigurată traducere) 
 

 

Scurt istoric:  

Şedinţa Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi 
economiei verzi/Comitetul Național de Implementare (CNI) pentru EU4Environment are loc 
în cadrul Acțiunii Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment, ca parte a 
Rezultatului 1, Un proces decizional mai verde, Acțiunea 1.1: Responsabilitatea privind 
economia verde, coerența politicilor și coordonarea intersectorială, implementat de 
Programul ONU pentru Mediu/UNEP. 

În cadrul Proiectului UE „Ecologizarea Economiilor în ţările Parteneriatului Estic (EaP GREEN)” 
(2014-2017), implementat în parteneriat de OECD, UNECE, UNEP, şi UNIDO a fost creat 
Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi 
prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Ministerului Economiei nr. 107/66 din 17 iunie 
2015. În scopul asigurării coordonării implementării proiectului EaP GREEN în perioada 2015-
2017 au fost organizate ședințe semestriale ale GL. Membrii Grupului de lucru au participat la 
Conferințele de totalizare a Proiectului EaP GREEN, care au avut loc în Bruxelles și Chișinău în 
anul 2017, au coordonat activitățile de organizare a celor 4 ediţii a Meselor Rotunde Naționale de 
nivel înalt „Economia verde. Fabricat în Moldova”, au participat la elaborarea Programului de 
promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova (HG nr. 160/2018), a Raportului național 
privind Indicatorii Creșterii Verzi (OECD, 2017) şi a raportului privind implementarea Inițiativei 
de la Batumi privind economia verde BIG-E (CEE ONU, aprilie - iunie 2018), au participat la 
elaborarea și coordonarea Conceptului Proiectului UE – EU4Environment (continuarea 
Proiectului EaP GREEN). 

La data de 7 februarie 2019, a avut loc ședința ordinară a Grupului de lucru, iar prin Ordinul comun 
al ministrului economiei și infrastructurii și ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și 
mediului nr. 65/63 din 18 martie 2019, a fost actualizată componența nominală și ajustate 
atribuțiile Grupului de lucru, în scopul coordonării implementării EU4Environment, precum și 
altor activități aferente.  



Proiectul regional „European Union for Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu” 
(EU4Environment) are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a 
capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii 
economice. Proiectul va fi implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 
mln. Euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare. 
 
Membrii Grupului de lucru au participat activ în pregătirile și desfășurarea lansării proiectului 
EU4Environment la nivel național, care a avut loc pe data de 12 aprilie 2019 în Casa Guvernului, 
iar în perioada 14 aprilie – 01 mai 2019 au fost antrenați în exercițiul de cartare a priorităților 
naționale pentru planurile regionale și naționale ale proiectului EU4Environment.  
 
În perioada 27-28 iunie 2019 membrii GL (Co-președintele și Punctul Național de Contact din 
partea MEI, membrii GL din cadrul MEI și MADRM și experți) au participat la Asambleia 
Regională a proiectului EU4Environment (Bruxelles, Belgia), unde de comun acord cu Comisia 
Europeană (DG NEAR și DG Environment) și partenerii de implementare (OECD, UNIDO, UN 
Environment, CEE ONU și Banca Mondială) au prezentat și discutat proiectele planurilor 
regionale și naționale.   
 
Pe data de 08 august 2019 a avut loc ședința ordinară a Grupului de lucru, la care a fost prezentat 
proiectul planului de lucru detaliat și acțiunile selectate pentru nivelul național și regional pentru 
fiecare din cele 5 rezultate ale EU4Environment, comentariile oficiale fiind trimise din partea țării 
pe data de 6 septembrie 2019. Secretariatul OECD a transmis la finele lui noiembrie 2019 din 
partea partenerilor de implementare – planul final de lucru pentru Moldova pentru primele 18 luni 
și până la finele proiectului.  

Comisia Europeană și Partenerii de implementare, au fost informați oficial la 06 septembrie 2019, 
că Grupul de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei 
verzi în conformitate cu Regulamentul său va exercita funcțiile Comitetului Național de 
Implementare (CNI) pentru EU4Environment. 

Prima ședință din anul 2020 a avut loc pe data de 14 februarie 2020, la care a fost prezentată 
informația despre începutul implementării EU4Environment în Moldova în trimestrul IV, 2019, 
planurile și activitățile sub-componentelor EU4Environment elaborate pentru 2020 de partenerii 
de implementare/organizațiile implementatoare, a fost organizat procesul de implementare a 
Programului pentru promovarea economiei verzi (inclusiv raportarea pentru 2019). Procesul-
verbal și raportul privind implementarea Programului au fost circulate membrilor GL/CNI. 

Pe data de 29 mai 2020 au avut loc Consultările virtuale EU4Environment între CE, Partenerii 
de implementare și Punctele Naționale de Contact EU4Environment – Secretarii de stat din cadrul 
MEI și MADRM. A fost evaluată starea realizării activităților planificate și formulate propuneri 
de completare a termenilor sau activităților, care au intrat în Sumarul consultărilor, circulat 
membrilor GL/CNI în luna iunie 2020. 

Membrii GL au primit periodic informații relevante procesului de implementare EU4Environment 
și Buletinele electronice lunare. Informații și date despre activitățile proiectului au fost plasate pe 
paginile din internet (indicate mai jos).  

   

 Obiectivele de bază ale ședinței a doua a GL/CNI în 2020 sunt următoarele:   

• Prezentarea informației despre starea implementării EU4Environment în Moldova în anul 2020 
(prezentare elaborată de comun acord cu Partenerii de implementare); 



• Prezentarea planurilor/activităților sub-componentelor EU4Environment planificate pentru  
septembrie-decembrie 2020 și planurilor generale pentru 2021, propuse de partenerii de 
implementare/organizațiile implementatoare; 

• Discutarea și aprobarea domeniilor noi prioritare pentru actualizarea documentelor de politici 
în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor, investițiilor verzi necesare și activitățile 
partenerilor pe 2021-2022 (ex.: eco-inovații pentru IMM, eco-etichetare etc); 

• Organizarea procesului de pregătire către Reuniunea Regională a EU4Environment/Comitetul 
Regional de Implementare, 22 septembrie 2020, de participare și intervenții a Secretarilor de 
stat la evenimentul dat (conferință virtuală); 

• Prezentarea pregătirilor de Săptămâna Verde Europeană (EU Green Week 2020) - 19-23 
octombrie 2020 si actiunile partenerilor (14.09 – 23.10.2020); 

• Asigurarea sinergiei cu alte proiecte/acțiuni și informarea partenerilor de implementare despre 
posibilitățile și necesitățile de implementare a EU4Environment în Moldova; 

• Alte întrebări de discuție. 
 

Participanți:  
Secretarii de stat, Membrii Grupului de lucru, reprezentanții agențiilor guvernamentale, MEI, 
MADRM, ODIMM, AAP, AEE, APCSP, sectorul academic, asociațiile obștești, DG 
Environment, Delegația UE în Republica Moldova, reprezentanți ai Partenerilor de implementare 
(OECD, CEE ONU, UNEP, UNIDO).   

 
 

AGENDA   
 

08.45 - 09.00 Înregistrarea/conectarea participanților  

09:00 – 
09:15 

Deschiderea şedinţei:  
Co-președinții Grupului de Lucru: 
• Dna Lilia PALII, Secretar General, Ministerul Economiei și Infrastructurii,    

Punct Național de Contact la proiectul EU4Environment din partea MEI;  
• Dl Maxim POPOV, Secretar de stat pentru protecția mediului, Punct Național de 

Contact la proiectul EU4Environment din partea MADRM; 
• Dl Gintautas BARANAUSKAS, Sef Adjunct al Secției Operațiuni, Delegația 

Uniunii Europene în Republica Moldova. 
 

Prezentarea Agendei (Andrei Isac, Coordonator Național, EU4Environment) 
 

09.15 – 
11.15 

Informația privind activitățile implementate în 2020 (ianuarie-august) în cadrul 
EU4Environment în Moldova, prezentarea planurilor pentru implementarea 
EU4Environment în septembrie - decembrie 2020 și planurile generale pentru 
2021 
 
Prezentarea acțiunilor la Rezultatul 1: Un proces decizional „mai verde” 
Prezentarea acțiunilor la Rezultatul 2: Economia circulară și noi oportunități de 
creștere 
Prezentarea acțiunilor la Rezultatul 3: Asigurarea respectării cerințelor de mediu 
Prezentarea acțiunilor la Rezultatul 5: Schimb de cunoștințe și coordonare regională 
 



Prezentare de Andrei Isac, Coordonator național, EU4Environment (cu contribuția 
Partenerilor de implementare) cu participarea instituțiilor implicate/beneficiare 
Alex LESHCHYNSKYY, Technical Officer, UN Environment Programme 
Andrei Isac, Coordonator național, pentru Leonid KALASHNYK, Project 
Coordinator, UNECE  
Tatiana CHERNYAVSKAYA, Project Coordinator, UNIDO  
Krzysztof MICHALAK, Senior Action Coordinator, OECD 
 
Discuție moderată de co-președinți după prezentarea fiecărei organizații/acțiuni. 
 
Pauza de 5-10 minute (coordonare cu Co-președinții și participanții) 
 

11.15 – 
11.30 

Discutarea și aprobarea domeniilor noi prioritare pentru actualizarea 
documentelor de politici în domeniul economiei verzi, evaluarea costurilor, 
investițiilor verzi necesare și activitățile partenerilor pe perioada 2021-2022 (ex.: eco-
inovații pentru IMM, eco-etichetare etc) 
 
Andrei Isac, Coordonator național 
Alex Leshchinskyy, UNEP 
 
Discuție moderată de Secretarii de stat 
 

11.30 – 
11.45 

 
Informație privind organizarea procesului de pregătire către Reuniunea Regională 
a EU4Environment/Comitetul Regional de Implementare, 22 septembrie 2020, de 
participare și intervențiile Secretarilor de stat la evenimentul dat. 
 
Krzysztof MICHALAK, OECD  
Andrei Isac, Coordonator național, EU4Environment 
 
Întrebări și discuții 
 

11.45 – 
12.00 

Prezentarea pregătirilor către Săptămâna Verde Europeană (EU Green Week 2020) 
- 19-23 octombrie 2020 și acțiunile partenerilor  
 
Andrei Isac, Coordonator național, EU4Environment 
În baza proiectului Conceptului Săptămînii Verzi Europene în Moldova (circulat 
preliminar) 
 

12.00 –  

12.30 

 

Concluzii, pașii următori și închiderea ședinței. 

Co-președinții GL/CNI, DG Environment, Delegația UE, OECD, UNEP 

 

 
Notă:  
Traducere simultană (Rom/Eng) va fi asigurată. 
 
Ședința va fi desfășurată în format on-line – Întruniri verzi/fără hârtie (Green/paper less 

meeting) - toate materialele de discuție vor fi circulate în format electronic. 



 
Informații suplimentare: 
 
EU4Environment (OECD): http://www.oecd.org/site/eu4environment/ 
 
EU4Environment în Moldova: 

https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/ 
 
EC: https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4environment 

 

 Pagina Economia verde/EU4Environment al MEI:  
http://mec.gov.md/ro/content/economia-verde 

 Pagina EU4Environment al MARDE: http://madrm.gov.md/ro/node/2700 

 

http://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4environment
http://mec.gov.md/ro/content/economia-verde
http://madrm.gov.md/ro/node/2700

