
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întrunire bilaterală cu Republica Moldova 

 
Discuție privind constatările preliminare ale analizei sistemului de asigurare a 

conformității cu legislația de mediu în Republica Moldova 
 

PROIECT DE AGENDĂ 
 
 

15 septembrie 2021, 14:00 - 17:00 (ora Chișinăului) 
 

Virtual prin platforma ZOOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vă rugăm să o contactați pe Olga Olson 
(Olga.OLSON@oecd.org) sau Mari Laikre 
(Mari.LAIKRE@oecd.org) pentru mai multe informații. 
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Discuție privind constatările preliminare ale analizei sistemului de asigurare a conformității cu 
legislația de mediu în Republica Moldova 

 
15 septembrie 2021, 14:00 - 17:00 ora Chișinăului 

 

Contextul  

În cadrul Acțiunii EU4Environment, OCDE a pregătit un proiect de raport privind analiza 
sistemului de asigurare a conformității cu legislația de mediu în Republica Moldova. Autorii 
raportului au analizat diversele componente ale rețelei sistemului de asigurare a conformării cu 
legislația de mediu, inclusiv cadrul legislativ și instituțional, activitățile de monitorizare a 
mediului, executarea și promovarea conformității cu legislația de mediu, au identificat lacunele 
și au oferit recomandări de îmbunătățire, comparând situația din Republica Moldova cu bunele 
practici internaționale, în special cu cele din UE. Analiza dată a fost efectuată în perioada 
septembrie 2020 - iulie 2021 prin cercetare din birou, interviuri virtuale cu părțile interesate din 
Republica Moldova, un sondaj al sectorului privat și al ONG-urilor. 

Obiectivele întrunirii, produsele și rezultatele așteptate 

Obiectivul principal al întrunirii este de a prezenta și de a discuta constatările importante ale 
analizei, următorii pași pentru finalizarea acesteia și consolidarea sistemului de asigurare a 
conformității cu legislația de mediu în Republica Moldova. La această întrunire, Secretariatul 
OCDE va prezenta rezultatele preliminare ale analizei sistemului de asigurare a conformității cu 
legislația de mediu în Republica Moldova. Părțile interesate din Republica Moldova, inclusiv 
reprezentanți ai Ministerului Mediului MADRM, Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru 
Protecția Mediului al Republicii Moldova, vor fi invitate să ofere comentarii și informații 
suplimentare referitor la analiză.  

Participanții 

Participanții vor fi reprezentanți ai Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Agenției de 
Mediu, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Secretariatului OCDE, precum și specialiști în 
asigurarea conformității din țările europene.  

Întrunirea este finanțată de către Programul de acțiune EU4Environment.  

Despre EU4Environment 

„Uniunea Europeană pentru Mediu“ (EU4Environment) își propune să ajute șase țări partenere: 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să își păstreze capitalul lor 
natural și să sporească bunăstarea ecologică, prin susținerea acțiunilor legate de mediu, 
demonstrând și creând oportunități pentru o creștere verde, și prin instituirea mecanismelor 
pentru o mai bună gestionare a riscurilor și impactului asupra mediului.  

Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de către cinci organizații 
partenere: OCDE, CEE-ONU, UNEP, ONUDI și Banca Mondială, având un buget de circa 20 
milioane EUR. Perioada de implementare a Acțiunii este 2019-2022. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: EU4Environment@oecd.org 

 

mailto:EU4Environment@oecd.org
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Proiectul Agendei 

 

Ora Activități 

14h00-14h15 

 

Activitatea 1. Mesaj de bun venit și prezentarea participanților  

 Dl Krzysztof Michalak, Manager superior de programe, Direcția Creștere 
Verde și Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Mediu a OCDE  

 Dl Gintautas Baranauskas, Șef Adjunct al Secției Operațiuni, Delegația Uniunii 
Europene în Republica Moldova 

 Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat al Ministerului Mediului 

 Dl Gabriel Gîlca, Director interimar al Agenției de Mediu 

 Dl Victor Dumneanu, Șef interimar al Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului 

14h15-15h00 Activitatea 2. Discuție privind cadrul legislativ și instituțional pentru asigurarea 
conformității cu legislaţia de mediu în Republica Moldova 

 Doamna Olga Olson, analist în domeniul politicilor, Direcția Creștere Verde și 
Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Mediu a OCDE, va prezenta 
principalele constatări și recomandări  

 Reprezentanții Republicii Moldova vor reacționa la constatările prezentate și 
vor oferi informaţii suplimentare pentru analiză:  

o Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat al Ministerului 
Mediului 

o Dl Gabriel Gîlca, Director interimar al Agenției de Mediu 

o Dl Victor Dumneanu, Șef interimar al Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului 

 Dl Henk Ruessink, coordonator-consilier special, Inspectoratul de Mediu și 
Rețeaua de Locuințe, Relații și Servicii Externe, Mediul Uman și Transporturi 
din Olanda va furniza informații analitice cu privire la abordările UE în ceea ce 
privește structura legislativă și instituțională 

 
Participanții sunt invitați să se implice în discuții deschise în timpul rămas al ședinței. 

Întrebările speciale pentru această ședință sunt: 

 Ce măsuri a întreprins Republica Moldova pentru a asigura eficacitatea și 
eficienţa legislației de mediu în gestionarea protecţiei mediului și încurajarea 
conformității şi aplicării legislației de mediu? 

 Care sunt progresele Republicii Moldova în implementarea prevederilor de 
mediu ale Acordului de Asociere al UE care pot promova conformitatea cu 
legislația de mediu?  

 Care sunt argumentele din spatele structurii instituționale fragmentate a 
sistemului de asigurare a conformității cu legislația de mediu a Republicii 
Moldova? Cum asigură Republica Moldova o bună coordonare a acestor 
instituţii, elimină suprapunerile și previne corupția? 

 Cum și cât de frecvent este evaluată activitatea Inspectoratului și în baza căror 
criterii? 

15h00-15h45 Activitatea 3. Discuție privind monitorizarea conformității cu legislația de mediu în 
Republica Moldova 
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 Doamna Olga Olson, analist în domeniul politicilor, Direcția Creștere Verde și 
Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Mediu a OCDE, va prezenta 
principalele constatări și recomandări  

 Reprezentanţii Republicii Moldova vor reacționa la constatările prezentate și 
vor oferi informaţii suplimentare pentru analiză: 

o Dl Victor Dumneanu, Șef interimar al Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului 

o Dl Gabriel Gîlca, Director interimar al Agenției de Mediu 

 Domnul Simon Bingham, Manager de dezvoltare internațională, Agenția 
Scoțiană de Protecție a Mediului, fost șef al echipei de experți în serviciile inter-
sectoriale și membru al Consiliului IMPEL, va furniza informații analitice privind 
abordările UE de monitorizare a conformității cu legislația de mediu 

 
Participanții sunt invitați să se implice în discuții deschise în timpul rămas al ședinței. 

Întrebările speciale pentru această ședință sunt: 

 Cum coordonează și prioritizează Republica Moldova diversele solicitări de 
inspecții ad-hoc?  

 Cum asigură Republica Moldova capacitate de răspuns 24/7 la incidentele de 
mediu? 

 Care au fost progresele Republicii Moldova în ceea ce privește auto-
monitorizarea companiilor și cum sunt verificate rapoartele? 

 Cum primește și gestionează Republica Moldova alertele din partea publicului 
și ONG-urilor? Cum sunt împărțite responsabilitățile între Agenția de Mediu și 
Inspectoratul?  

15h45-16h00 Pauza de cafea 

16h00-16h45 Activitatea 4. Discuție privind executarea și promovarea conformității cu legislația 
de mediu în Republica Moldova 

 Doamna Olga Olson, analist în domeniul politicilor, Direcția Creștere Verde și 
Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Mediu a OCDE, va prezenta 
principalele constatări și recomandări 

 Reprezentanţii Republicii Moldova vor reacționa la constatările prezentate și 
vor oferi informaţii suplimentare pentru analiză: 

o Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat al Ministerului 
Mediului 

o Dl Victor Dumneanu, Șef interimar al Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului 

o Dl Gabriel Gîlca, Director interimar al Agenției de Mediu 

 

Participanții sunt invitați să se implice în discuții deschise în timpul rămas al ședinței. 

Întrebările speciale pentru această ședință sunt: 

 Care a fost progresul Republicii Moldova în revizuirea sancțiunilor pentru 
neconformitate, în actualizarea taxelor și plăților de mediu și în planurile sale 
de îmbunătățire a plăților pentru daunele aduse mediului? 

 Cât de efectiv este sistemul de contestare a penalităților pentru 
neconformitate? 
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 Ce activități desfășoară Ministerul Mediului, Agenția de Mediu și Inspectoratul 
pentru Protecţia Mediului împreună cu entitățile reglementate pentru a 
îmbunătăți înțelegerea și conformitatea acestora cu reglementările din 
domeniu, cum ar fi instruiri și seminare? 

 Ce stimulente există pentru a încuraja entitățile reglementate să respecte 
voluntar reglementările de mediu?  

16h45-17h00 

 

Activitatea 5. Concluzii 

 Dl Krzysztof Michalak, Manager superior de programe, Direcția Creștere 
Verde și Relații Internaționale, Direcția Generală pentru Mediu a OCDE, va 
rezuma rezultatele discuțiilor și va prezenta următorii pași pentru analiza 
sistemului de asigurare a conformității cu legislația de mediu în Republica 
Moldova şi pentru promovarea conformității cu legislaţia de mediu în 
Republica Moldova 

 Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Secretar de Stat al Ministerului Mediului 

 Dl Victor Dumneanu, Șef interimar al Inspectoratului pentru Protecţia 
Mediului 

 Dl Gabriel Gîlca, Director interimar al Agenției de Mediu 

 


