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Primii pași de promovare a economiei verzi în Moldova

Masa rotundă parlamentară privind promovarea economiei verzi în Republica
Moldova, 2010 (CCI, Parlamentul RM, MM, ME, OECD).

Rio+20: Strategia Națională de Dezvoltare
“Moldova 2020”: cursul spre promovarea
Dezvoltării durabile și economiei verzi.

Declarația comună a Reuniunii Parteneriatului Estic de la Vilnius, 28-29
noiembrie 2013: Parteneriatul Estic: drumul spre viitor.



Ecologizarea Economiilor în ţările Parteneriatului Estic (EaP
GREEN) (2014-2017):
• Strategia de Mediu 2014-2023: Capitol privind economia verde;
• Grupul de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării
durabile și economiei verzi (MM, ME, 2015);
• Strategia de Dezvoltare a IMM-urilor: Prioritatea 8 – ecologizarea
IMM (2016);
• Evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în Moldova:
Raport național bazat pe setul OECD ai Indicatorilor Creșterii Verzi (2017).





Batumi Ministerial Declaration: “Greener, cleaner, smarter!”
Batumi Inițiative on Green Economy BIG-E: 5 voluntary objectives of Moldova:
• Institutional capacity for Green Economy;
• Energy efficiency;
• Greening SMEs;
• Organic agriculture;
• Resource Efficient and Cleaner Production.



Programul pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova
și Planul de acțiuni pentru 2018-2020 (HG 160/2018):
• Scopul prezentului Program este de a promova implementarea principiilor

economiei „verzi” în Republica Moldova în armonie cu dezvoltarea economică și
bunăstarea socială.

• Tranziția spre o economie „verde” va crea oportunități economice majore.
„Înverzirea” economiei este un principiu nou de creștere pentru Republica
Moldova și un generator de locuri de muncă.



10. Asigurarea dreptului
fundamental la un 
mediu sănătos și sigur
Integrarea principiilor de protecție a mediului, 
de dezvoltare durabilă şi dezvoltare economică
verde, de adaptare la schimbările climatice
în toate sectoarele economiei naționale. 



EU4Environment: date generale
 Acțiune finanțată de UE: 20.5 milioane EURO pentru 6 țări (Parteneriatul Estic)
 Program pe 4 ani, început în ianuarie 2019
 5 organizații internaționale de implementare: OECD, UNEP, UNIDO, UNECE și 

Banca Mondială. Coordonare CE: DG NEAR și DG Environment.
 În baza și asigurînd continuitatea reformelor (Programele UE EaP GREEN, 

Rețeaua de Smarald și FLEG)
 Coordonarea cu celelalte programe UE (EU4Business, EU4Energy, EU4Climate)
 Starea curentă: implementare (lansare în 2019 la nivel regional și național, 

coordonarea planurilor naționale și regionale, lucrul în țări)











EUGreenDeal – Pactul Verde European 
Foaie de parcurs pentru transformarea economiei UE într-o 
economie durabilă.
O economie, în care:
 nu există emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050;
 creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor;
 nicio persoană și niciun loc nu rămâne în urmă.
Pactul Ecologic European a fost lansat de CE la 11 decembrie 2019.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Parteneriatul Estic dincolo de 2020
UE, Statele sale Membre și țările partenere vor lucra împreună la
următoarele obiective pe termen lung ale politicii de parteneriat
estic, după 2020: împreună pentru economii rezistente, durabile și
integrate;
• împreună pentru instituțiile responsabile, statul de drept și

securitate;
• împreună pentru mediu și rezistența la climă (creșterea economică

verde și economia circulară);
• împreună pentru o transformare digitală; și
• împreună pentru societăți rezistente, corecte și inclusive.



EU4Environment: planuri pentru 2021
 Regulamentul privind eco-etichetarea;
 Programul privind managementul deșeurilor (cu integrarea obiectivelor 

economiei circulare și de adaptare la schimbările climatice);
 Cursul de economie verde și de evaluare srtategică pentru funcționarii 

publici;
 Actualizarea și ajustarea Programului pentru promovarea economiei verzi 

în Republica Moldova pentru anii 2022-2024 (prioritățile și obiectivele 
Pactului Verde European);

 Elaborarea Raportului privind performanțele dezvoltării economice verzi
în Republica Moldova (starea 2020);





“Achieving the SDG 4, 6, 10, 
12, 15 and 16 was to a 
lesser extent noticeable.”

The area of environment protection
is faced with limited institutional 
capacities and insufficient financing 
from the national public budget, as the 
volume of financial resources annually 
allocated for this area is well below 
the existing challenges.





PROIECT
PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET Nr. ___
din ________2021

despre instituirea Anului/bienalului protecției mediului și atenuării și 
adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova

Avînd în vedere situaţia ecologică alarmantă din republică, starea și poluarea râurilor mici,
starea și suprafața fondului forestier, starea și poluarea aerului din transport şi ale
cetăţenilor Republicii Moldîn scopul asigurării respectării drepturilor constituţionale ova
privind dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptului de acces la informația de mediu
și în scopul promovării Pactului Verde European în Republica Moldova, în contextul
marcării Zilei Mondiale a Mediului, 5 iunie, și Săptămînii Verzi Europene 2021,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :



Pactul Verde European – pentru Moldova
 Strategia de Mediu 2030;
 Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse 2030;
 Strategia Biodiversității 2030;
 Programul de promovare a Economiei Verzi;
 Programul de Management a Deșeurilor; 
 Educația ecologică la toate nivelele;
 Integrarea obiectivelor și țintelor în toate sectoarele.



Mulțimesc pentru atenție! 

Mulțumesc participanților, partenerilor și organizatorilor!

https://gov.md/ro


Andrei Isac
National Action Coordinator, EU4Environment
(Action funded by the European Union)
Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment,
9, Constantin Tanase str., Office 608
MD-2005, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: 022 20 45 05
Mob: +373 691 30 366
E-mail: Andrei.isac.environment@gmail.com
Skype: Andrei_environment
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
www.eu4environment.org

mailto:Andrei.isac.environment@gmail.com
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
http://www.eu4environment.org/

	10 ani de promovare� a economiei verzi �în Republica Moldova
	�Primii pași de promovare a economiei verzi în Moldova�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	10. Asigurarea dreptului fundamental la un �mediu sănătos și sigur 
	EU4Environment: date generale
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	EUGreenDeal – Pactul Verde European �
	Parteneriatul Estic dincolo de 2020�
	EU4Environment: planuri pentru 2021
	Slide Number 16
	“Achieving the SDG 4, 6, 10, �12, 15 and 16 was to a �lesser extent noticeable.”�
	Slide Number 18
	                                                                                                                              PROIECT�PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA�DECRET Nr. ___�din ________2021�despre instituirea Anului/bienalului protecției mediului și atenuării și adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova�
	Pactul Verde European – pentru Moldova�
	Mulțimesc pentru atenție! ��Mulțumesc participanților, partenerilor și organizatorilor!
	Andrei Isac�National Action Coordinator, EU4Environment�(Action funded by the European Union) �Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment,�9, Constantin Tanase str., Office 608�MD-2005, Chisinau, Republic of Moldova�Tel: 022 20 45 05�Mob: +373 691 30 366�E-mail: Andrei.isac.environment@gmail.com�Skype: Andrei_environment�https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/�www.eu4environment.org�

