
 

 

 Context:  

Programul regional EU pentru Mediu (EU4Environment) 

lansat recent, este finanțat de Uniunea Europeană, UNEP 

fiind una dintre cele 5 agenții-partenere de implementare 

a acestuia. Programul va susține 6 țări (Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și 

Ucraina) în procesul de planificare a politicilor și a 

investițiilor ecologice, stimulând preluarea tehnologiilor și 

a produselor inovative și sporind gradul de conștientizare 

privind beneficiile acțiunilor pentru protecția mediului. 

Republica Moldova va beneficia de suport din partea UNEP 

în cadrul componentei „Economia circulară și noi 

oportunități de creștere”, în promovarea activităților 

legate de etichetarea ecologică și de Procurările Publice 

Durabile (PPD).   

 

Acțiunea se înscrie și în prevederile Acordului de Asociere 

(Art. 375 și 376), care fac referință la stabilirea unui sistem 

național de etichetare ecologică, aliniat la prevederile 

protocolare ale Rețelei Globale de etichetarea ecologică 

și/sau la sistemul de etichetare Europeană în sprijinul 

PPD. 

 

Inovație pentru Republica Moldova:  

În context, în cadrul acestui program de sprijin pentru 

Republica Moldova, va elaborat un proiect de Regulament 

privind etichetarea ecologică, în care va fi transpus 

Regulamentul (EC) Nr. 66/2010 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 cu 

privire la etichetarea ecologică a UE în 2019 – 2020.  
 

 

Grupuri țintă: 

• Autorități cu atribuții în domeniul etichetării 
ecologice 

• Autoritățile Naționale 
• Reprezentanți ai Mediului de afaceri  
• Organizații de Mediu  
• Persoane interesate 

 
 
 
 
Acest material  este realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Opiniile 
exprimate aici nu reflectă, sub nicio formă, poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
membrilor acesteia sau a Guvernelor țărilor din Parteneriatul Estic.  Această fișă 
informativă și orice conținut inclus aici nu afectează statutul sau suveranitatea asupra 
oricărui teritoriu, delimitarea frontierelor și granițelor internaționale și denumirea 
oricărui teritoriu, oraș sau zonă.  

 Programul regional  

EU4 ENVIRONMENT  
Program finanțat de Uniunea Europeană 

 

Scopul proiectului: 

În cadrul Programului EU4Environment, UNEP va 

contribui la promovarea activităților pe etichetare 

ecologică și achiziții publice durabile. 

Activități prevăzute: 

• Elaborarea unui raport de evaluare a 

sistemul existent privind etichetarea 

ecologică a produselor; 

• Elaborarea unei foi de parcurs pentru 

stabilirea punctelor-cheie în sistemul de 

etichetarea ecologică; 

• Elaborarea unui proiect de Regulament 

privind etichetarea ecologică; 

• Organizarea a două audieri publice pentru 

discutarea proiectului de Regulament; 

• Elaborarea Liniilor Directoare care să 
includă criteriile de etichetare ecologică a 
diferitor categorii de produse; 

• Organizarea sesiunilor de instruire pentru 
comunitatea de afaceri și autoritățile cu 
atribuții în domeniul etichetării ecologice; 

• Oferirea suportului informativ cu referire 
la etichetarea ecologică mediului de afaceri 
și persoanelor interesate. 

Proiectul pe Etichetare Ecologică este 

implementat în Republica Moldova de:  

AO EcoContact 

www.ecocontact.md  

email: office@ecocontact.md   

 

http://www.ecocontact.md/
mailto:office@ecocontact.md

