
 

 

 
 

 
 

FACILITAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE VERZI ÎN MOLDOVA: 
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI PENTRU  

TRANSPORT PUBLIC CURAT (TPC) 
 
 
 

Instruire privind implementarea  
Programului pentru TPC în Moldova 

 
Proiectul Agendei de Instruiri 

 
15-16 decembrie 2021,  

Ora 10:00 AM (ora Moldovei)  
Platforma Zoom 

 
 

Pentru a participa la instruire, Vă rugăm să vă înregistrați Aici  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcodeitrzIiE91QjwgPBXUXboOLm2Se5KhF
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Context 

Proiectul EU4Environment ”Facilitarea investiţiilor publice verzi în Moldova: implementarea 
Programului pentru Transport Public Curat” își propune să demonstreze modul de utilizare a 
fondurilor publice limitate pentru a stimula sectorul privat să investească în proiecte curate și 
importante din punct de vedere social. Proiectul este implementat în 2021 în cooperare cu 
Ministerul Mediului din Republica Moldova și este continuarea asistenței tehnice oferite în 
perioada 2017-2018 în pregătirea Programului pentru TPC.  

Principalul obiectiv al asistenței date este creşterea capacităților autorităţilor publice locale din 
Moldova de a implementa Programul pentru TPC și, mai important decât atât, de a implementa 
investiții publice similar în viitor (cu accent pe o mobilitate mai puțin poluantă, dar și alte 
aspecte de mediu). Programe similare de cheltuieli publice verzi pot contribui la alocarea de 
resurse financiare din bugetul național, dar și stimularea de finanțări internaționale și a 
investițiilor private în tehnologii și echipamente mai curate și mai prietenoase mediului.  

În cadrul proiectului, OCDE și Ministerul Mediului din Moldova organizează o instruire de două 
zile privind gestionarea programelor de mediu în contextul Programului pentru TPC. 

 

Obiectivele instruirii, efectele și rezultatele așteptate 

Instruirea are drept scop transferul de abilități practice și cunoștințe către experții din 
administrația publică privind: 

• Gestionarea investiţiilor publice (verzi) în pregătirea, managementul și monitorizarea de 
astfel de programe; 

• Managementul ciclului de proiect; 
• Selectarea proiectelor pentru co-finanțare. 

 
De asemenea, instruirea va arăta modul în care oficialii și experții din administrațiile locale și 
ONG-urile pot participa la implementarea programelor.  

 

Participanți  

Întâlnirea va aduna participanți de la: 

• Ministerul Mediului, responsabili de elaborarea și monitorizarea politicilor și programelor 
(inclusiv Fondul Ecologic Național) 

• alte ministere implicate în sectorul de transport public 

• Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului 

• Agenția de Mediu, implicați în implementarea documentelor de politici de mediu 

• ONG-uri selectate, implicați în reducerea poluării aerului din sectorul de transport 

• Administrația locală a orașelor interesate de implementarea transportului public curat 
(d.ex.: Chișinău, Bălți, Cahul, Ungheni, Edineț, altele). 
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Evenimentul este organizat de OCDE, din numele Ministerului Mediului în Moldova, cu suportul 
SST-Consult. Vorbitorii la eveniment vor include, de asemenea, experți locali de la Green City 
Lab, Sinergetika și SRL Assistance.  

 

Informație Practică  

Instruirea va avea loc online. Traducere simultană engleză-română va fi oferită pe toată durata 
evenimentului.  

 

Despre EU4Environment 

Proiectul „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) urmărește scopul de a susține 
cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din 
punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și 
deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea 
mai bună a riscurilor și a impacturilor asupra mediului. 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: 
OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de aproximativ 20 mln 
EUR. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2022. 

Pentru informație suplimentară: EU4Environment@oecd.org 

 

  

about:blank
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Proiectul Agendei 
 

Timpul Subiectul Facilitator / 
Prezentator  

Ziua 1 Miercuri, 15 decembrie  

10.00 • Cuvânt de salut, adoptarea agendei și runda de 
introduceri 

Facilitat de OCDE 

10.05 • Despre Programul pentru Transport Public Curat 

Prezentarea va fi despre abordarea OCDE privind 
pregătirea și implementarea Programului de 
Investiții Publice Verzi 

David Simek, OCDE 

10:20 • Prezentarea Programului de Investiții pentru 
Transport Public Curat în Moldova 
Prezentarea va analiza Transportul Public Curat în 
Moldova, inclusiv ultimele actualizări ale 
programului și tehnologii curate în sectorul de 
transport urban 

David Toft,  
SST-Consult 

10:40 • Selectarea Unității de Implementare a 
Programului 
Prezentarea se va concentra pe analiza 
potențialelor unități de implementare a 
programului, precum și sarcinile unității de 
implementare a Programului pentru TPC. 

Diana Nastas,  
SST-Consult 

11:00 • Managementul ciclului de proiect în cadrul 
implementării programului 
Prezentarea va oferi o vedere de ansamblu asupra 
managementului ciclului de proiect, ca sarcină 
principală a unității de implementare a 
programului. 

Rafal Stanek,  
SST-Consult 

11:20 • Mobilitate sustenabilă 

Prezentarea va fi despre impactul transportului 
asupra poluării aerului, diverse tipuri de 
transport sustenabil și planificarea serviciilor de 
transport public. 

Evgheni Camenscic, 
GreenCityLab 

12:00 Pauză  

12:10 • Aplicare pentru cofinanțarea proiectelor de 
investiții de la donatori 
Prezentarea va trece în revistă procesul de 
aplicare pentru cofinanțarea proiectului de 
investiții de la donatori, în baza studiilor de caz. 

Angela Cașcaval,  

SRL Assistance 
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Timpul Subiectul Facilitator / 
Prezentator  

13:00 • Sumarul zilei David Simek, OCDE 

13:10 Sfârșitul primei zile  

Ziua 2 Joi, 16 decembrie   

10.00 

 
• Aplicarea pentru cofinanțarea proiectelor de 

investiții de la IFI 
Prezentarea va trece în revistă condițiile prealabile 
de pregătire a aplicației pentru cofinanțare de la 
IFI, inclusiv aspectele de bonitate atât pentru 
orașe, cât și pentru întreprinderile publice 

Nicolae Zaharia, 
Sinergetika 

11:00 • Studiu de caz privind aranjamentele instituționale 
pentru implementarea programului 
Prezentarea va trece în revistă organizarea 
implementării programelor mari de investiții în 
câteva țări 

David Toft,  
SST- Consult 

11:20 

 
• Studiu de caz privind gestionarea programelor 

mari de mediu  
Prezentarea Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă 

Rafal Stanek,  
SST- Consult 

11:40 • Discuții și sesiunea de încheiere Facilitat de OCDE 

12:10 Sfârșitul evenimentului  

 
  


