4
Armenla, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republlc of Moldova, Ukraine
Action funded by
the European Union

PROCES-VERBAL nr.5
al gedinfei Grupului de lucru interministerial
privind dezvoltarea durabiH gi economia verde/
Comitetul Nafional de Implementare al proiectului EU4Environment
din L2 februarie 2021
(format on-line, plaforma Zoom)

Total prezenti la gedin{i - 50 participanli, membrii Grupului de

lucru
(Gl)/Comitetului Nalional de Implementare (CNI) al proiectului EU4Environment
qi invitali, DelegaJia UE in Republica Moldova, Partenerii de implementare
(OECD, UNEP, UNECE, UNIDO qi Banca MondialS).

$edinfa a fost deschisi qi prezidati de Dna Lilia PALII, Secretar General,
Ministerul Economiei gi Infrastructurii, Punct Na{ional de Contact la proiectul
EU4Environment din partea MEI, Co-pregedinte a GLICNI. Moderarea gedinlei Dl Andrei Isac, coordonator nalional EU4Environment in Moldova.
Secretarii gedinfei: Dna Maria Nagornii, $ef Direclie politici de prevenire a
poludrii qi evaluirii de mediu, Ministerul Agriculturii, Denroltdrii Regionale qi
Mediului (MADRM), Dna Tatiana Pirgari, Consultant principal, Direclia Politici
Economice qi Mediul de Afaceri, Ministerul Economiei gi Infrastructurii.
Participanlii la $edinla GL au primit din timp prin e-mailprezentarea, materialele gi
link-urile la documentele prezentate gi discutate in cadrul qedinlei.
Obiectivele de buzd ale gedinlei GL/CNI din 12 februarie 2021:
o Prezentarea informaliei despre starea implementdrii EU4Environment in
Moldova in anul 2020 (prezentare elaboratd in comun cu Partenerii de
implementare);
o Prezentarea planurilor/activitdlilor sub-componentelor EU4Environment
detaliate pentru ianuarie-iunie 2021 gi a planurilor generale pentru 202I, cu

contribufia partenerilor de implementarelorganizatiilor implementatoare gi

o

evenimentele regionale EU4Environment;
Prezentarea procesului de pregStire cdtre Sdpt6m6na Verde Europeani (EU
Green Week 2021, iunie 2021) qi alte evenimente de mediu globale gi regionale

in202l;

.
o

Asigurarea sinergiei cu alte proiecte/acfiuni qi informarea partenerilor de
implementare despre posibilitSlile gi necesitdlile de implementare a
EU4Environment in Moldova;
Alte intrebdri de discufie.

Agenda detaliatd se anexeazd (anexaff. 1).
Deschiderea gi desfigurarea evenimentului

in mesajul sdu de salut, Dna Lilia PALII, Secretar General, Ministerul Economiei
gi Infrastructurii, co-preqedinte al Grupului de lucru interministerial, a felicitat
membrii GL cu prilejul celor 5 ani de activitate, menlionind cd, de-a lungul
timpului, Grupul de lucru a demonstrat eficienla gi capacitatea de a promova
principiile economiei verzi in cadrul nalional de politici gi de coordonare a
proiectului EU4Environment.
Secretarul General a indicat c6, in condiliile actuale, cdnd relansarea economiei
este un obiectiv nalional, integrarea cerinlelor de mediu poate aduce o valoare
addugatd in toate sectoarele economiei. Ecologizarca proceselor de producere gi
prestarea a serviciilor va contribui la eficientizareautilizdrii resurselor, aplicarea de
noi tehnologii, promovarea exporturilor, crearea noilor locuri de munc6, dar gi
reducerea impactului asupra mediului.

,,Realizarea acliunilor proiectului EU4Environment vin sd complimenteze
eforturile Guvernului in ceea ce privegte alinierea Ia obiectivele de mediu,
ecologizarea sectoarelor economice, utilizarca mai eficientd a resurselor qi
modernizarea proceselor de producere. Noile prioritdli legate de promovarea
obiectivelor Pactului Verde European, de asemenea se regisesc in acliunile
planificate in cadrul EU4Environment pentru anul 2021. Astfel, ne dorim o
colaborare continui cu Comisia Europeand gi partenerii de implementare pentru
integrarea acestor prevederi in strategiile qi acliunile din toate domeniile de
denroltare social-economicd" - a subliniat Doamna PALII in mesajul sdu.

in mesajul de salut din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltirii Regionale gi
Mediului, Dl Dorin ANDROS, Secretar de stat pentru protecfia mediului, Copregedinte a Grupului de lucru, a subliniat, cd ,,in aceastd perioadd au avut loc
numeroase activitdli gi evenimente orientate spre promovarea valorilor dezvoltdrii
economice in armonie cu mediul, spre integrarea principiilor economiei verzi in
toate sectoarele, spre eficienfa resurselor gi economia circulard, care trebuie sd
devind o realitate pentru atingerea priorit[1ilor de proteclie a mediului qi de
adaptare la schimbdrile climatice. intrunirile recente privind eco-inovaliile, ecoetichetarea, transportul public curat, Conferinla Internafionald a IMM-urilor la
nivelul Parteneriatului Estic, Masa Rotundi Naliona16 ,,Economia verde - Fabricat
in Moldova: de la Economia verde la Pactul Verde European" - au evidenfiat
mesajul clar de suslinere a tranziliei verzi, de promovare a economiei verzi qi de
implementare a obiectivelor Pactului Verde European".
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A fost salutatd participarea la gedinld a GL/CNI a reprezentanlilor Bdncii
Mondiale, responsabile de implementarea Rezultatului 4 aI proiectului
EU4Environment privind serviciile de ecosistem, pdduri gi arii protejate.

Dl Gintautas BARANAUSKAS,

Sef Adjunct al Secliei Operaliuni, Delegalia
Uniunii Europene in Republica Moldova a indicat, ci ,,IJniunea Europeand are o
agendd ambilioasd privind protecfia mediului, schimbdrile climatice qi economia
circulard. UE a adoptat cele mai avansate politici gi standarde in aceste domenii.
Obiectivele de bazd a Uniunii Europene sunt in asigurarea bunistdrii cetSlenilor, in
proteclia gi majorarea capitalului natural, in crearea unei economii mai
competitive. Aceasta este gi mai important astdzi in era pandemiei Covid-l9.
Restabilirea economicd verde devine o oportunitate enormd".

Dl.

Gintautas BARANAUSKAS a menfionat, ad EU4Environment ajutd
Republica Moldova sd accelereze atingerea progresului in domeniul economiei
verui care incd mai necesitd atenlie qi capacitali. Sunt multiple exemple, inclusiv
din Moldova, cdnd inifiativele verzi au sens pentru economie gi pot genera
oportunitdli pentru afaceri, rezultdin locuri de muncd qi investilii valoroase.

itt

cu

agenda, dl Andrei Isac, Coordonator nafional,
EU4Environment a prezentat qi oferit cuv6ntul Partenerilor de Implementare
(OECD, LINIEP, UNIDO, CEE ONU qi Bdncii Mondiale). A fost prezentatd
conformitate

informa{ia privind activitSlile implementate in a.2020 gi planurile pentru a.2021,
elaborate de Partenrii de Implementare in cadrul EU4Environment in Moldova
pentru fiecare rezultatlsub-component in parte: Rezultatul 1: Un proces decizional
,,mai verde", Rezultatul 2: Economia circulard gi noi oportunitdli de creqtere,
Rezultatul 3: Asigurarea respectdrii cerinlelor de mediu, Rezultatul 4: Servicii de
ecosistem; Rezultatul 5: Schimb de cunoqtinle gi coordonare regionald. Dupd
prezentarea fiecdrui rezultat membrii GL au fost invitali sd se expund gi sd
comenteze pe marginea acliunilor realizatelplanificate. Prezentarea in limba
englezd, a fost transmisd tuturor participanfilor prin pogta electronicd.

in cadrul qedinlei a fost prezentatd informalia privin d organizarea:
o Siptlminii Verzi Europene 2021in Moldova (31 mai - 04 iunie 202I):
Campanie nafionald de informare gi comunicare in domeniul mediului gi
consacratd Sdptdmdnii Yerzi Europene 202I cu temele de bazd: Poluarea

o
o

Zerc qi Pactul Verde European pentru Moldova;
Zilei Mondiale a Mediului2D2l, 05 iunie 2021;
Proiectul Decretului Pregedintelui RM privind Siptdmdna Verde Europeand
2021, Zita MondialS a Mediului 2021 qi Pactul Verde European.

Principalele rezultate prezentate de Partenrii de Implementare (OECD,
UNEP, LINIDO, CEE ONU qi Banca Mondiald):

Asigurarea continuitdlii dialogului inter-ministerial privind economia verde
gi coordondrii EU4Environment: au avut loc 3 gedinle a Grupului de lucru
interministerial pentru promovarea dezvoltdrii durabile qi economiei

veruilComitetului Nalional

de

Implementare

a

EU4Environment in

Moldova, planurile examinate gi coordonate (activitatea I.I.3, UNEP);
A fost semnat Memorandumul intre MADRM qi Academia de Administrare
Public6, care va desfdgura un curs introductiv privind Economia Verde (5
iunie 2020) qi lansat cursul online privind economia verde in limba romdnd
(29.01.2021) gi a inceput cursul moderat privind economia verde pentru
funclionarii publcii nominalizali din cadrul MEI, MADRM, ODIMM gi
AAP (activitatea I .1.1, UNEP);
A fost acordat suportul legislativ pentru evaluarea legislaliei in domeniul
evaludrii impactului asupra mediului (EIM) qi evaludrii strategice de mediu
(ESM) qi elaborarea a doud GhiduriAvletodologii privind (1) Controlul
calitdlii documentaliei ESM, (2) Controlul calitd1ii documentaliei EIM in
contexttransfrontalier (activitdlile 1.3.1 gi I.3.2, CEE ONU);
Delegalia RM (7 participanfi) au beneficiat de schimbul de experienld cu
ldrile EaP privind aplicarea ESM gi EIM in context transfrontalier, in cadrul
Seminarului sub-regional, organizat de UNECE,26-27 octombrie 2020;
A fost elaborate Spotul Video privind Convenlia Espoo (EIM in context
transfrontalier) in englezd gi prezentat Ia intrunirea PS4ilor Convenfiei
Espoo (8-11 decembrie 2020);
Au avut loc consultdri cu Punctele Nalionale de Contact gi alli beneficiari
privind identificarea Partenerului Nalional de Implementare pentru
componenta RECP (iulie august 2020), ToR qi lansarea tenderului
(activitdliIe 2.1 (2.IJ - 2.I.6); Coordonatorul Nalional pentru componenta
RECP va fi angajatpdnd la finele lui februarie 2021; ToR-ul pentru expertul
local privind Parcurile Industriale Eco a fost elaborat, coordonat qi a fost
lansat concursul de angajare la sfArqitul lunii februarie 2021; au fost
identificate sinergii cu Programul de ecologizare a IMM, implementat de
ODIMM (in sinergie cu acliunile OECD gi UNEP, in aprilie-iunie 2020,
noiembrie-decembrie 2020 gi ianuari e 2021 (UNIDO);
Prezentarea activitdlilor OECD, LINEP gi UNIDO gi planului de lucru in
domeniul IMM la Conferinla de lansare a Programului de ecologizare a
IMM, organizatd de ODIMM (03 iunie 2020) gi identifi aarea sinergiilor
(activitdlile 2.I .2, 2.1.5, 2.6, 3 .1.2); Prezentarea activitdlilor OECD gi UNEP
la Conferinla Internafioanld, a IMM (EaP) (11 decembrie 2020, OECD,
UNEP);
Consultdri cu beneficiarii nalionali privind Achiziliile Publice Durabile qi
eco-etichetarea (contractarea experlilor internalionali gi partenerilor locali,

lucrul

in

progres) (activitdli

din cadrul rezultatului 2.3)

Evaluarea

procedurilor SPP (in proces de realizare, UNEP);
Evaluarea privind eco-etichetarea efectuatS, elaboratd Foaia de parcurs
pentru eco-etichetare in Moldova, a inceput procesul de elaborare a

Regulamentului privind eco-etichetarea, care va fr prezentat Guvernului
pentru aprobare pind, la finele lui 2021 (LINEP, EcoContact);
Au avut loc consultdri cu ODIMM privind asistenJa in domeniul ecoinovaliilor gi instruirilor (activitdliIe 2.6.I qi 2.6.2); Primul atelier nalional
privind eco-inovarea pentru IMM a avut loc pe data de 04 februarie 2021;
activitatea in cadrul componentei - in progres (UNEP);
Inilierea suportului pentru abordarea strategicd in managementul degeurilor elaborarea Programului privind managementul deqeurilor (activitatea2.4) cu
integrarea prevederilor privind economia circulard qi integrarea cerinlelor de
adaptare la schimbdrile climatice (sinergie cu EU4Climate); Proiectul
programului privind managementul degeurilor este elaborat pentru a fi
prezentat Guvernului pentru aprobare p6ni la finele 2021(UNEP);
Asistenli la elaborarea auto-evaludrii pentru IMM qi asistenld in elaborarea
matricii pentru ecologizarea IMM (activitatea 3.1.2); procedura de autoevaluare este operalionald (online, frrd, platd) din luna mai 2020 pe pagina
web al ODIMM, mai mult de 100 de IMM-uri au fost selectate pentru
Programul de ecologizare a IMM-urilor, aplicdnd aceastd procedurd
(oECD);
Lansarea unui nou proiect privind consolidarea programelor de cheltuieli
publice, ca continuitate a activitdlilor in cadrul Programului privind
Transportul Public Curat (CPT Programme) (activitatea3.3.1); Intrunirea de
lansare a proiectului a avut loc pe data de 5 februarie 2021 cu axare pe
investilii verui qi transportul public curat (OECD);
Evaluarea qi reforma managementului Fondului Ecologic Nalional:
evaluarea, ToR gi selectarea expertului local pentru elaborarea Manualului
Operalional au fost realizate in 2020 (activitatea 3.3.2); A fost acordatS
asistenla in definitivarea proiectului Regulamentului privind Fondul
Ecologic Nalional qi este in proces de elaborare Manualul Operalional proiectul va frprezentat pentru consultdri in martie 2021 (OECD);
Efectuatd estimarea subsidiilor pentru combustibilii fosili pentru 2016-2019
pentru baza de date OECD-IEA (iulie-decembrie 2020) (OECD);
A fost lansat procesul de promovare a obligaliunilor verzi (green bonds)
(experfii selectali in decembrie 2020) (OECD);
Lansarea pregdtirilor pentru intbrirea capacitdlilor administrative in
domeniul mediului (activitate a 3.4); Capacitdlile MADRM qi Agenliei de
Mediu vor fi consolidate pe parcursul anului2021 (OECD);
A fost semnat acordul intre CE gi Banca MondialS privind implementarea
Rezultatului 4 al EU4Environment privind serviciile de ecosistem, axarea pe
pdduri gi arii protejate pentru conservarea capitalului natural al ldrii qi
imbundtdlirea mediului de trai; Perioada incipientd a Rezultatului 4
ianuarie - iunie 2021: prioritdlile nalionale vor fi identificate gi coordonate;
Evaluarea indicatorilor creqterii verzi din baza de date al OECD pentru
Republica Moldova gi inilierea dialogului pentru ldrgirea qi actualizarea ei
(activitatea 5.3); Raportul privind Indicatorii Cresterii Yerzi 2017 va fi

actualizatpdni la finele 202I, noi indicatori vor fi incluqi; ICV vor fi plasali
pe pagina web al Biroului Nalional de Statistica (BNS) (OECD);
Au avut loc Consultdrile on-line cu !6rile EaP: Republica Moldova - 29 mai
2020 (activitate a 5.2); Sumarul Consultdrilor coordonat qi distribuit;
Campania de informare qi congtientizare: Masa Rotundd nalionald de nivel
inalt ,, Economia verde - Fabricat in Moldova: de la Economia verde la
Pactul Verde European" (edilia a 5-a,31.01 .2020 gi edilia a 6-a la nivel
regional, 29.01.202I); pregdtirea gi desfbgurarea campaniei nalionale de
Sdptdmdna Verde Europeand 2020 cu segmental inalt (19-23.10.2020) qi
planuri pentru Sdptim6na Verde European e 202I (3 I .04-04.06.202I) qi Ziua
Mondiald a Mediului/WED202 1 (05.06 .2021);
Reprezentanlii autoritdlilor guvernamentale cheie (MADRM, MEI,
ODIMM, MF qi ONG-urile) implicate in evenimentele EU4Bnvironment,
inclusiv in Reuniunea Re gion ald EU 4Bnvironme nt (22 s eptembr ie 2020);
Promovarea EU4Environment pe paginile web ale proiectului gi cele
nalionale, buletinul informativ, spoturi video gi materiale promolionale
(activitSliIe I.4 qi 5.1); Materialele de vintalizare EU4Environment au fost
plasate pe paginile din FB al Delegaliei UE in RM gi impreundMaiPuternici
(Sdptdm6na Verde Europeand gi activitdlile proiectului); progresul privind
implementarca EU4Environment a fost reflectat in toate Buletinele
informative a Delegaliei UE in RM:
o Promovarea EU4Environment pe paginile web: MEI (Economia
Verde/EU4Environment) gi MADRM (EU4Environment);
o EU4Environment Web site qi FB: http://www.eu4environment.org

o
o
o

https //www. facebook. com/EU4EnvironmentNewsletter, cu circa 1000 de abonali;

o

Privesc.eu, paginile

o

impreundMaiPuternici ;
Circa 50 000 persoane au vizualizat Masa Rotundd din 29 ianuarie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

1

00539

84203 1 096

Media sociali (YouTube, Flickr, EU4Environment Facebook page and
for Moldova, existing Twitter channels);

de FB a

Delegaliei

UE in RM

gi

202r;
Circa 260 postdri EU4Environment in Moldova pe FB, circa 16 000
persoane atinse in 2020;
http://www.eu4environment.org
https ://www. facebook. com/EU4Environment- 1 00 5 3 98 4203 1 096
http s //www. faceb ook. c om/EU4EnvironmentMoldova/
http ://mec. gov.md/rolcontent/economia-verde
http I I madrm.gov .mdl ro I nodel 27 00
Mesajele E.S. Dlui Peter Michalko, Ambasador, $ef al Delegaliei UE
in Republica Moldova consacrate Siptdmdnii Verzi Europene 2020 qi
Pactului Verde European:
https ://www.youtube. com/watch?v:Jj 26Ej s- 8 9s&t: 1 0 s
http s //www.youtub e. c om/watch?v:S hmpniT4 sTA
http s //www.youtube. com/watch?v:an4xdwi 1 OBM
:

:

:

:
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o

https ://www.youtube.
https://eeas.

com/watch?v: lu 1 MMm-vU
ions/moldo

launch-eu-green_en
\J

o

7296 ru
ions/moldo
Mai multe detalii privind rezultatele pentru 2020 gi planurile generale pe 2021
prezentarea comuni (anexd).
https://eeas.

-in

Principalele concluzii qi decizii ale gedinfei:

o .intdlnirea GL/CNI a incurajat toate pdrlile interesate care participd

.

o
o

o
o
o
o

Ia

EU4Environment sd se concentreze asupra implementdrii m6surilor care sd
serveascd la maximum interesele fiecdrui cetilean al Republicii Moldova gi
sd utilizeze suportul UE pentru a aduce rczultate tangibile qi beneficii de
mediu pentru to!i;
Grupul de lucm/CNI a marcat anul 2020 ca fiind un an de implementare
practicd a activitdlilor EU4Environment in Moldova, care au inceput in
septembrie 2019 qi 5 ani de activitate a Grupului de lucru interministerial
pentru promovarea dezvoltdrii durabile qi a economiei verzi (creat in iunie
2015 in cadrul proiectului EaP GREEN);
Grupul de lucru/CNl a luat act gi a aprobat informaliile privind
implementarea proiectului EU4Environment in Moldova pentru perioada
ianuarie-decembrie 2020, prezentate de Partenerii de Implementare ;
Grupul de lucru/CNl a aprobat planurile de activitate din cadrul
componentelor EU4Environment planificate pentru ianuarie - iunie 2021,
elaborate de Partenerii de Implementare gi instituliile de implementare 9i
planurile generale pdnd la sfhrgitul anului 2021. Instituliile beneficiare vor
coordona in continuare cu Partenerii acliunile practice de implementare
pentru fiecare activitate specificd;
A fost salutat inceputul implementdrii Rezultatului 4, coordonat de Banca
Mondiald gi va primi sprijin deptin in perioadd incipientd ianuarie - iunie
2021 pentru ca aceastd componentd a proiectului s5 fie implementatd
eficient;
Grupul de lucnr/CNl a luat act de informaliile furnizate de OCDE, conform
cdreia EU4Environment va include continuitatea SEIS II qi E(JWI+,
activitali care vor f,r integrate in a doua parte a anului 2021;
GL/CNI a apreciat sprijinul oferit de OECD pentru elaborarea Manualului
operalional pentru Fondul Ecologic Nalional, iar MADRM este interesatS
intr-o abordare bazatd pe programe;
GL/CNI a luat act de procesul de evaluare a implementdrii Programului de
promovare a economiei verzi in Moldova pentru perioada 2018-2020 9i de
planurile de actualizare qi ajustare a Planului de acliune al Programului
pentru 2022-2024, ludnd in considerare obiectivele Pactului Verde European
gi ale economiei circulare, cu revinirea acliunilor implementate,
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identificarea lacunelor existente qi reprogramarea sau actualizarea lor, in
consecinld, etc. Se solicitd sprijin din pafiea EU4Environment pentru
rcalizarea evaludrii finale a implementdrii programului gi a Planului de
acliune pentru 2018-2020. Prevederile qi acliunile din Programul de
transport public curat vor fi integrate in capitolul transporturi al Programului
actualizat privind EV. Evaluarea necesitdlilor de investilii (inclusiv in
promovarea eco-inovafiilor pentru IMM-uri, sistemul de etichetare
ecologicd, etc.) va f,r efectuatb, in continuare, pentru a fi integratd in
estimdrile costurilor ale noului Program privind EV.
Coordonarea/consultarca cu UNEP gi OECD urmeazd sd fie organizatd pe
aceastd temS in martie 2021;
.Grupul de lucru/CNl a luat act gi a salutat progresele recente privind
subcomponenta RECP qi EIP qi agteaptd inceputul lor practic dupd selectarea
coordonatorului nalional qi a experlilor locali, sub coordonarea MEI,
ODIMM gi MADRM pentru consolidarea capacitdlilor institulionale gi
durabilitatea activitililor acestui proiect in viitor;
Despre activitatea de evaluare a subvenliilor la energie qi obligafiunile verzi
- necesare informalii detaliate despre rezriltatele oblinute in2020 gi planurile
pentru 202I, care vor fi fumizate de OECD cdtre MEI gi MADRM in martie
202r;
Pentru implementarea activititirii 3.2.2 este indicatb necesitatea de a incepe
coordonarea posibilului suport din partea OECD privind transpunerea
Directivei 2004135/CE privind rdspunderea de mediu in ceea ce privegte
prevenirea gi remedierea daunelor aduse mediului, aga cum este inclusd in
propunerea ini1ial6 a ldrii, rezumatul consultdrilor de fard din mai 2020 qi
procesele-verbale ale reuniunii anterioare GLICNI;
Grupul de lucru/CNl a luat act de informaliile fumizate cu privire la
proiectul iniliat de consolidare a capacitdlii institufionale de mediu qi
aqteaptd paqi practici in realizarea acestei subcomponente a proiectului,
suport pentru Agenlia de Mediu gi Inspectoratul pentru Proteclia Mediului;
Activitatea 3.1.2 privind elaborarea qi aplicarea Regulilor generale
obligatorii/General Binding Rules (pentru un anumit sector) este evidenliatd
ca prioritate pentru prima parte a anului 2021 qi trebuie lansati in martie
202I; Consultare cu OECD care urmeazd sd fie organizatd pe aceastd temd
in martie 2021;
Grupul de lucn-r/CNl a luat act de informaliile privind revizuirea
performanlei progresului in implementarea economiei verzi cu aplicarea
indicatorilor de creqtere verde qi preconizeazd, actualizarca Raportului ICV
pentru Moldova pen|la sfbrqitul anului 2021 (actualizarea Raportului din
2017, in baza datelor din 2020);
Grupul de lucru/CNl a luat act de rezultatele subcomponentei proiectului de
vizibilitate qi comunicare in 2020 qi de progresele specif,rce din Moldova in
acest domeniu qi a incurajat sd promoveze gi sd suslind toate informaliile
conexe care sd fie plasate in media sociald, paginile web a partenerilor Ei
beneficiarilor, etc. ;
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Grupul de lucru/CNl a luat act de informaliile referitoare la Sdptdm6na
Verde Europeand 202I - Ambilia zefo poluare - pregdtirea campaniei
nalionale legate de Siptdm6na Verde Europeanb qi a fost de acord s5
desfbgoare un proces pregdtitor coordonat. Subiectele cheie ale SdptdmAnii
Yerzi Europene 202I in Moldova vor fi - Poluarea Zero qi Pactul Verde
European pentru Moldova;

S-a convenit asupra procesului de orgarrizare a urmdtoarei gedinle ale
GL/CNI, in funclie de datele urmdtoarei Reuniuni Regionale
EU4Environment, cu 2-3 sdptdmOni inainte de RR, conform celui mai bun
exemplu de abordare similari d\n2020;
Sumarul/procesul-verbal al gedinlei dupd coordonare va fi distribuit tuturor
(DG NEAR qi DG
. membrilor GL/CNI, Partenerilor de Implementare 9i CE
Mediu);
Copreqedinlii gi-au exprimat recunoqtinja pentru sprijinul financiar oferit de
UE pentru EU4Environment in Moldova, CE pentru coordonare eficienti qi
suport metodologic gi Partenerilor de Implementare pentru o colaborare
e fici entd p entru implementarea acliunilor pl anifi cate.

Lilia PALII

Secretar General

Secretarii qedin{ei:
$ef Direclie politici de prevenire
evaludrii de mediu,
poludrii
Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii
Regionale gi Mediului
/

a

gi

i>
Tatiana
Consultant princiPal, Direclia

Politici Economice ;i Mediul de
Afaceri, Ministerul Economiei qi
Infrastructurii

Anexele la prezentul Proces-verbal :
- Agenda gedinlei (Eng/Rom);
- Copia documentelor prezentate gi discutate (materiale Word);
- Prczentdrile de la qedin!6 (PP, Eng/Rom).

Mediatizare: Informafia despre eveniment/comunicatul de presi a fost plasati
pe paginile web oficiale:
Ministerului Economiei si
Infrastructurii:
t
https://mei.eov. md/rolcontent/actiunile-rea lizate-domeniul-dezvolta rii-dura bilesi-econo m ie i-ve rzi-d oua-i u m atate-a

n u Iu i

https ://www. facebook. com/MinisterulEconomiei

Ministrul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale qi Mediului:
https : //www.madrm. gov. md/rolcontenV3 05

1

EU4Environment:

http

s

:

//www. facebook. com/EU4Environment-

I 00 53 9 8 4203

1

09

6

Pagina proiectului EU4Environment in Moldova:

entMoldova/
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