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PROCES-VERBAL nr. 4 
 

al ședinței Grupului de lucru interministerial  
privind dezvoltarea durabilă și economia verde/ 

Comitetul Național de Implementare al proiectului EU4Environment 
din 11 septembrie 2020  

(format on-line, platforma Zoom) 

Total prezenți la ședință - 32 participanți, membrii Grupului de lucru 
(GL)/Comitetului Național de implementare (CNI) al proiectului EU4Environent și 
invitați, DG Environment, Delegația UE în Republica Moldova, Partenerii de 
implementare (OECD, UNEP și UNIDO). 
 
Ședința a fost prezidată de Dna Lilia PALII, Secretar General, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii, Punct Național de Contact la proiectul 
EU4Environment din partea MEI, Co-președinte a GL/CNI. Moderarea ședinței – 
Dl Andrei Isac, coordonator național EU4Environment în Moldova. 
 
Secretarii ședinței: Dna Maria Nagornîi, Șef Direcție politici de prevenire a poluării 
și evaluării de mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM), Dna Tatiana Pîrgari, Consultant principal, Direcția Politici Economice 
și mediul de Afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii.  
 

Participanții la Ședința GL au primit din timp prin e-mail prezentarea, materialele și 
link-urile la documentele prezentate și discutate în cadrul ședinței.  

 
Obiectivele de bază ale ședinței GL/CNI: 
• 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 pentru perioada 2021-2022 
(ex.: eco-inovații pentru IMM, eco-etichetare, etc.); 
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• Organizarea procesului de pregătire și participare la Reuniunea Regională a 
EU4Environment/Comitetul Regional de Implementare din 22 septembrie 2020, 
elaborarea intervențiilor din patea Punctelor Naționale de Contact la evenimentul 
dat (ședința on-line); 

• Prezentarea inormației privind pregătirile către Săptămâna Verde Europeană (EU 
Green Week 2020) - 19-23 octombrie 2020 și acțiunile 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. 
Agenda detaliată se anexează. 
 
Desfășurarea evenimentului: 

În mesajul său de salut, Dna Lilia PALII, Secretar General, Ministerul Economiei 
și Infrastructurii, co-președinte al Grupului de lucru interministerial, a felicitat 
membrii GL cu prilejul celor 5 ani de activitate, menționînd că, de-a lungul timpului, 
Grupul de lucru a demonstrat eficiența și capacitatea de a promova principiile 
economiei verzi în cadrul național de politici.  
Secretarul General a indicat că, în condițiile actuale, când relansarea economiei este 
un obiectiv național, integrarea cerințelor de mediu poate aduce o valoare adăugată 
în toate sectoarele economiei. Ecologizarea proceselor de producere și prestarea a 
serviciilor va contribui la eficientizarea utilizării resurselor, aplicarea de noi 
tehnologii, promovarea exporturilor, crearea noilor locuri de muncă, dar și reducerea 
impactului asupra mediului. 
De asemenea, dna Lilia PALII a adăugat că, în vederea promovării și dezvoltării 
capacităților IMM-urilor în ecologizarea proceselor de producere și prestare a 
serviciilor, în luna iunie curent, ODIMM a lansat Programul de ecologizare a 
întreprinderilor mici și mijlocii. Programul va fi implementat pe parcursul a 3 ani, 
iar IMM-urile vor primi sprijin metodologic și financiar pentru ecologizarea 
activității și produselor. „Promovarea eco-etichetării, a eco-inovațiilor în cadrul 
IMM-urilor pot crea noi perspective de dezvoltare economică. Prin urmare, aceste 
domenii urmează a fi setate ca fiind prioritare atunci când vorbim de actualizarea 
documentelor de politici în domeniul economiei verzi. Consider că realizarea 
acțiunilor proiectului EU4Environment vin să complimenteze eforturile Guvernului 
în ceea ce privește alinierea la obiectivele de mediu, ecologizarea sectoarelor 
economice, utilizarea mai eficientă a resurselor și modernizarea proceselor de 
producere”, a punctat dna Lilia PALII.   
 
În mesajul de salut din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Dl Maxim POPOV, Secretar de stat pentru protecția mediului, Co-
președinte a Grupului de lucru, a subliniat, că “…percepem implementarea 
proiectului EU4Environment în țara noastră și regiune, pentru promovarea 
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valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, promovarea abordărilor verzi 
în toate sectoarele și a economiei circulare”. MADRM consideră protecția mediului 
drept un domeniu intersectorial, iar colaborarea eficientă contribuie la realizarea 
angajamentelor asumate de țara noastră din Acordul de Asociere Republica  
Moldova – UE în domeniile date.  
 
Dl Gintautas BARANAUSKAS, Sef Adjunct al Secției Operațiuni, Delegația 
Uniunii Europene în Republica Moldova a indicat, că UE are planuri ambițioase în 
domeniul mediului, schimbărilor climatice și economiei circulare. UE a adoptat cele 
mai avansate politici și standard în domeniile date. Obiectivul UE este de a asigura 
bunăstarea populației, de a proteja și îmbunătăți capitalul natural și de a face 
economia mai competitivă. Uniunea Europeană are Pactul Verde European, Planul 
de Acțiuni în domeniul economiei circulare, alte documente de politici relevante. Și 
aceasta este și mai relevant în țările partenere. „...Aceasta se referă în special la 
integrarea obiectivelor de mediu și climă în alte politici, ecologizând finanțarea și 
consolidând guvernarea de mediu” -  a subliniat Domnul Gintautas 
BARANAUSKAS în mesajul său de salut. 
 
În conformitate cu agenda, dl Andrei Isac, Coordonator național, 
EU4Environment a prezentat și oferit cuvântul Partenerilor de implementare 
(OECD, UNEP și UNIDO). A fost prezentată informația  privind activitățile 
implementate în a. 2020 și planurile pentru a. 2021, elaborate de Partenrii de 
Implementare în cadrul EU4Environment în Moldova pentru fiecare rezultat/sub-
component în parte: Rezultatul 1: Un proces decizional „mai verde”, Rezultatul 2: 
Economia circulară și noi oportunități de creștere, Rezultatul 3: Asigurarea 
respectării cerințelor de mediu, Rezultatul 5: Schimb de cunoștințe și coordonare 
regională. După prezentarea fiecărui  rezultat membrii GL au fost invitați să se 
expună și să comenteze pe marginea acțiunilor realizate/planificate. Copia 
prezentării (Eng/Rom) a fost circulată tuturor participanților. 
 
Ca parte a evaluării necesităților de investiții în sectoarele prioritare au fost 
prezentate și discutate noile domenii prioritare identificate: eco-inovațiile și eco-
etichetarea. 
 
Pe parcursul ședinței a fost prezentată informația privind organizarea:  

• Reuniunea Regională EU4Environment (22 septembrie 2020) cu 
obiectivele de bază: prezentată starea actuală în implementarea Acțiunii 
EU4Environment, aranjamente de coordonare și comunicare, inclusiv 
impactul pandemiei Covid-19; discutarea planurilor de lucru regionale și pe 
țări pentru 2020-2021;  

• Săptămâna Verde Europeană 2020 în Moldova (19-23 octombrie 2020): 
Campanie națională de informare și comunicare în domeniul mediului și 
conservării biodiversității consacrată Săptămânii Verzi Europene 2020 cu 
temele de bază: conservarea biodiversității și Pactul Verde European pentru 
Moldova.  
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Principalele rezultate prezentate de Partenrii de implementare: 

• Asigurarea continuității dialogului inter-ministerial privind economia verde și 
coordonării EU4Environment (activitatea 1.1.3); 

• Memorandumul între MADRM și Academia de Administrare Publică, care va 
desfășura un curs introductiv privind EV (activity 1.1.1); 

• Dezvoltarea cursului de instruire amplu privind Economia Verde pentru 
funcționarii publici nominalizați (activitatea 1.1.1). Cursul va dezvolta 
abilități pentru participanți să desfășoare evaluarea politicilor și propunerilor 
relevante (activitatea 1.1.2); 

• Suport legislativ pentru evaluarea legislației în domeniul evaluării impactului 
asupra mediului (EIM) și evaluării strategice de mediu (ESM) și elaborarea a 
două Ghiduri/Metodologii privind (1) Controlul calității documentației ESM, 
(2) Controlul calității documentației EIM în context transfrontalier 
(activitățile 1.3.1 și 1.3.2); 

• Consultări cu Punctele Naționale de Contact și alți beneficiari privind 
identificarea Partenerului Național de Implementare pentru componenta 
RECP, ToR și lansarea tenderului (activitățile 2.1 (2.1.1 – 2.1.6); 

•   Prezentarea activităților OECD, UNEP și UNIDO și planului de lucru în 
domeniul IMM la Conferința de Lansare a Programului de ecologizare a 
IMM, organizată de ODIMM (03 iunie 2020) și identificarea sinergiilor 
(activitățile 2.1.2, 2.1.5, 2.6, 3.1.2); 

• Consultări cu beneficiarii naționali privind Achizițiile Publice Durabile și eco-
etichetarea (contractarea experților internaționali și partenerilor locali, lucrul 
în progres) (activități din cadrul rezultatului 2.3); 

• Consultări cu ODIMM privind asistența în domeniul eco-inovațiilor și 
instruirilor (activitățile 2.6.1 și 2.6.2); 

• Inițierea suportului pentru abordarea strategică în managementul deșeurilor – 
elaborarea Programului privind managementul deșeurilor (activitatea 2.4); 

• Asistență la elaborarea auto-evaluării pentru IMM și asistență în elaborarea 
matricii pentru ecologizarea IMM (activitatea 3.1.2); 

• Lansarea unui nou proiect privind consolidarea programelor de cheltuieli 
publice, ca continuitate a activităților în cadrul Programului privind 
Transportul Public Curat (CPT Programme) (activitatea 3.3.1); 

• Evaluarea și reforma managementului Fondului Ecologic Național: evaluarea, 
ToR și selectarea expertului local pentru elaborarea Manualului Operațional 
(activitatea 3.3.2); 

• Lansarea pregătirilor pentru întărirea capacităților administrative în domeniul 
mediului (activitatea 3.4); 

• Evaluarea indicatorilor creșterii verzi din baza de date al OECD pentru 
Republica Moldova și inițierea dialogului pentru lărgirea și actualizarea ei 
(activitatea 5.3); 

• Consultările on-line cu țările EaP: Republica Moldova - 29 mai 2020 
(activitatea 5.2); 
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• Promovarea EU4Environment pe paginile web ale proiectului și cele 
naționale, buletinul informativ, spoturi video și materiale promoționale 
(activitățile 1.4 și 5.1). 

Mai multe detalii privind rezultatele, planurile pentru 2020 și planurile generale pe 
2021 – în prezentarea comună (anexă). 
 
Principalele concluzii și decizii ale ședinței:  
 

• Ședința Grupului de lucru/CNI a marcat primul an de implementare practică 
a EU4Environment în Moldova, care a demarat în septembrie 2019 și 5 ani de 
activitate a Grupului de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării 
durabile şi economiei verzi (creat în iunie 2015 în cadrul EaP GREEN); 

• Grupul de lucru/CNI a luat act și a aprobat informația privind implementarea 
EU4Environment în Moldova pentru perioada ianuarie-august 2020, 
prezentată de Partenerii de implementare; 

• Grupul de lucru/CNI a aprobat planurile de acțiuni pentru sub-componentele 
EU4Environment pentru septembrie – decembrie 2020, elaborate de Partenrii 
de implementare și instituțiile beneficiare și planurile generale pentru 2021. 
Instituțiile beneficiare vor coordona în continuare cu Partenerii acțiunile 
practice de implementare pentru fiecare activitate specifică; 

• Grupul de lucru/CNI a aprobat noile domenii prioritare pentru evaluarea 
necesităților de investiții în sectoarele prioritare (acțiune care va fi desfășurată 
ca parte a elaborării/actualizării Planului de Acțiuni al Programului pentru 
promovarea economiei verzi  - în 2021): eco-etichetarea și eco-inovațiile 
pentru IMM; 

• A fost salutat suportul oferit pentru îmbunătățirea managementului Fondului 
Ecologic Național, etapa finală de selectare și de contractare a expertului local 
de către OECD; 

• Reprezentantul MADRM (agricultura ecologică) a propus să fie examinată 
posibilitatea de asigurare a suportului din partea EU4Environment pentru 
crearea Registrului electronic al producătorilor ecologici din Moldova; 

• Grupul de lucru/CNI a luat act de informația privind pregătirea Reuniunii 
Regionale EU4Environment (22 septembrie 2020) și a decis asupra unui 
proces coordonat de pregătire. Punctele tehnice de contact și coordonatorul 
național vor pregăti comunicarea din partea Republicii Moldova în baza 
formatului propus de OECD, cu implicarea instituțiilor relevante; 

• Grupul de lucru/CNI a luat act de pregătirile către Săptămâna Verde 
Europeană 2020 – pregătirea unei campanii naționale dedicate EUGreenWeek 
2020 și a convenit să fie desfășurat un proces coordonat de pregătire. Tematica 
de bază a Săptămânii Verzi Europene în Moldova – conservarea 
biodiversității (inclusiv ariile naturale protejate) și Pactul Verde European 
pentru Moldova; 

• A fost convenit, că organizarea următoarei ședințe a GL/CNI va fi desfășurată 
în dependență de Reuniunea Regională a proiectului E4Environment (sfârșitul 
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2020 – începutul 2021) și va avea drept obiectiv raportarea privind 
implementarea EU4Environment în 2020 și realizarea Programului pentru 
promovarea economiei verzi pentru 2018-2020 aprobat prin HG nr. 160/2018 
(și actualizarea lui pentru 2021-2023); 

• Procesul-verbal al ședinței după coordonare va fi circulat tuturor membrilor 
GL/CNI, Partenerilor de Implementare și CE (DG NEAR și DG 
Environment); 

• Co-președinții au exprimat sincere mulțumiri Uniunii Europene pentru 
suportul financiar acordat pentru proiectul EU4Environment în Moldova, 
Comisiei Europene pentru coordonarea eficientă și suportul metodologic și 
Partenerilor de Implementare pentru colaborarea eficientă în realizarea 
acțiunilor planificate.  

 
 

           Secretar General                                                           Lilia PALII  
             
 
          Secretar de stat               Maxim POPOV 
 
     
Anexele la prezentul Proces-verbal: 

- Agenda ședinței (Eng/Rom);  
- Copia documentelor prezentate și discutate (materiale Word); 
- Prezentarea de la ședință (PP, Eng/Rom). 

 
Mediatizare: Informația despre eveniment/comunicatul de presă a fost plasată 
pe paginile web oficiale: 
Ministerului Economiei și Infrastructurii: 
http://mei.gov.md/ro/content/eu4environment-moldova-un-de-realizari-
domeniul-dezvoltarii-durabile-si-economiei-verzi 

https://www.facebook.com/MinisterulEconomiei 

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: 
http://madrm.gov.md/ro/content/2805 
https://www.facebook.com/minister.agricultura.dezvoltare.regionala.mediu/ 

EU4Environment/OECD: https://www.oecd.org/environment/outreach/second-
meeting-inter-ministerial-working-group-promotion-sustainable-development-
green-economy.htm 
Pagina proiectului EU4Environment în Moldova: 
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/ 

http://mei.gov.md/ro/content/eu4environment-moldova-un-de-realizari-domeniul-dezvoltarii-durabile-si-economiei-verzi
http://mei.gov.md/ro/content/eu4environment-moldova-un-de-realizari-domeniul-dezvoltarii-durabile-si-economiei-verzi
https://www.facebook.com/MinisterulEconomiei
http://madrm.gov.md/ro/content/2805
https://www.facebook.com/minister.agricultura.dezvoltare.regionala.mediu/
https://www.oecd.org/environment/outreach/second-meeting-inter-ministerial-working-group-promotion-sustainable-development-green-economy.htm
https://www.oecd.org/environment/outreach/second-meeting-inter-ministerial-working-group-promotion-sustainable-development-green-economy.htm
https://www.oecd.org/environment/outreach/second-meeting-inter-ministerial-working-group-promotion-sustainable-development-green-economy.htm
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/

