
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ședința Grupului de lucru Interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și 

economiei verzi – Comitetul Națuional de Implementare a proiectului Uniunea 
Europeană pentru Mediu Economia Verde în Republica Moldova    

 
 
 

Agenda (proiect)  
 
 

09 septembrie 2022, 10.00 – 13.00 (EET, Chisinau) 
9.00 – 12.00 (CET, Geneva, Paris)  

 
Chișinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ședință virtuală (Platforma Zoom), Traducere Eng/Rom 
 
Event’s webpage 
 
Webpage dedicated to special session on green growth indicators 
 
Broadcasting through Privesc.eu 

https://www.eu4environment.org/events/meeting-of-the-inter-ministerial-working-group-on-the-promotion-of-sustainable-development-and-green-economy-nic-for-eu4environment-in-moldova/
https://www.eu4environment.org/events/launch-of-ggis-report-and-platform-in-the-republic-of-moldova/
https://www.privesc.eu/Arhiva/98092/Comitetul-National-de-Implementare-EU4Environment--Lansarea-Raportului-privind-Indicatorii-Cresterii-Verzi-si-a-platformei-web--Eveniment-organizat-de
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Ședința Grupului de lucru Interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și 
economiei verzi   

   
 

09 septembrie 2022, 10.00 – 13.00 (EET, MD time), Chișinău 
 

Informații generale  
Reuniunile Grupului de lucru interministerial al Republicii Moldova pentru promovarea dezvoltării durabile și 
a economiei verzi (care acționează și ca Comitetul Național de Implementare (NIC) pentru programul 
EU4Environment) au ca scop analizarea progresului în ecologizarea economiei naționale și discutarea activităților 
necesare de către toți cei relevante. părțile interesate să accelereze acest proces. 

Aceste reuniuni sunt susținute de programul EU4Environment, finanțat de UE, ca parte a componentei sale Rezultatul 
1.1 privind „Proprietatea economiei verzi, coerența politicilor și coordonarea transsectorială”, care este implementat 
de Programul ONU pentru Mediu (UNEP). Datorită sprijinului UE și UNEP, Grupul de lucru interministerial a marcat 
recent 6 ani de activitate (2015-2021). 

Reuniunile anterioare ale WG/NIC au avut loc pe 9 septembrie 2021 și 18 februarie 2022. Reuniunile au fost în format 
virtual și au participat CE, EUD, toți partenerii de implementare EU4Environment, PFN EU4Environment și membri 
NIC/WG și ONG-uri din Moldova . Au fost discutate și aprobate implementarea programului EU4Environment în 
Moldova în 2021 și prezentarea planurilor/activităților detaliate în sub-componentele EU4Environment pentru 
septembrie-decembrie 2021 și a planurilor generale pentru 2022, inclusiv evenimente regionale EU4Environment. La 
reuniunea din 18 februarie 2022 au fost lansate raportul GGI-urilor și Platforma web privind GGI-urile, iar planurile de 
lucru pentru 2022 au fost prezentate și discutate. 
Obiectivele ședinței 

• progresul EU4Environment în Moldova până în prezent (toate IP-urile EU4Environment Economie Verde); 

• pregătirile pentru Adunarea Regională EU4Mediu (OCDE); 

• obiectivele naţionale BIG-E (Conferinţa ministerială Nicosia EfE) (MoEnv); 

• procesul de elaborare a Programului de promovare a Economiei Verzi pentru 2023-2027 (UNEP); 

• procesul de elaborare a Legii privind plățile pentru poluare și taxele pentru resursele naturale (OCDE); 

• Ziua Mondială a Curățeniei 2022 în Moldova (campanie națională - 01-17.09.2022 și Ziua Curățeniei, 17 
septembrie) (toți partenerii); 

• sinergii cu alte proiecte.  

Participanții 
Întâlnirea va reuni următorii participanți: miniștri/secretari de stat (PNF EU4Environment/copreședinți din MEI și MARDE), 
membri ai NIC/WG pentru SD și GE/NIC al EU4Environment în Moldova, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, MEI, 
MARDE , ODIMM, APP, AEE, sectorul academic, ONG-uri de mediu, reprezentanți CE (DG NEAR, DG Mediu), Delegația 
UE în RM, reprezentanți ai partenerilor de implementare (OCDE, UNEP, UNECE, UNIDO și BM). 
Informații practice  

• Platformă virtuală: platformă Zoom și transmisie live prin platforma privesc.eu pentru a ajunge la un public 
mai larg. 

• Interpretare engleză/română. 

        Despre EU4Environment 

1. Economia verde „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) în țările Parteneriatului Estic își propune să 
ajute cele șase țări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să-și păstreze capitalul 
natural și să sporească bunăstarea mediului înconjurător a oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, 
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demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o creștere mai ecologică și stabilirea de mecanisme pentru a gestiona 
mai bine riscurile și impactul asupra mediului. Acțiunea este finanțată de Uniunea Europeană și implementată de cinci 
organizații partenere: OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială, pe baza unui buget de aproximativ 20 de milioane 
EUR. 

2. Pentru mai multe informații, contactați: EU4Environment@oecd.org. 

3. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.eu4environment.org. 

4. Urmărește-ne pe Facebook și https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/Acțiunea este finanțată de 
Uniunea Europeană și implementată de cinci organizații partenere: OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială, pe 
baza unui buget de o parte 20 de milioane de euro. Perioada de implementare a Acțiunii este 2019-2023. 

Pentru mai multe informații, contactați: EU4Environment@oecd.org 
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AGENDA (PROIECT) 
 

Ora Punctul din agendă  

9.30 – 10.00 Conectarea la platformă   

10.00 – 10.15 Punctul 1. Deschidere la nivel înalt 
• Iordanca-Rodica IORDANOV, Secretar de Stat, Ministerul Mediului, Punct Focal National pentru 
EU4Environment din partea mediului (moderator) 
• Iuliana CANTARAGIU, Ministrul Mediului  
• Sergiu GAIBU, Ministrul Economiei  
• Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 
 
Prezentarea agendei 
• Andrei ISAC, Coordonator Naţional de Acţiune, EU4Environment, Moldova 
 

10.15 – 11.45 Punctul 2. Implementarea EU4Environment Green Economy în Moldova în prima parte a anului 
2022 și planuri pentru septembrie – decembrie 2022 
 
Această sesiune face un bilanț al activităților din subcomponentele EU4Environment pentru ianuarie-
august 2022, planuri detaliate pentru a doua jumătate a anului 2022 (septembrie – decembrie 2022), 
inclusiv activitățile regionale. 
Rezultatul 1: Luare a deciziilor mai ecologice 
Rezultatul 2: Economia circulară și noi oportunități de creștere 
Rezultatul 3: Un teren de joc la nivel de mediu 
Rezultatul 4. Servicii ecosistemice 
Rezultatul 5: Partajarea și coordonarea cunoștințelor 
 
• Andrei ISAC, CNA EU4Environment cu contribuție din partea IP și participarea instituțiilor implicate și 
a beneficiarilor: 
• Rie TSUTSUMI, coordonator regional, UNEP 
• Leonid KALASHNYK, Coordonator de proiect, UNECE 
• Tatiana CHERNYAVSKAYA, Coordonator de proiect, UNIDO 
• Krzysztof MICHALAK, coordonator principal de acțiuni, OCDE 
• Anatol GOBJILA, Economist Senior în Agricultură, Coordonator Program de Țară BM și Aurel LOZAN, 
Coordonator Activități Țară BM, Grupul Băncii Mondiale 
 
Întrebări și răspunsuri după fiecare prezentare a rezultatelor, discuții moderate asupra acțiunilor și 
planurilor viitoare prioritare 
 

11.45 – 11.50 Pauză  
11.50 – 12.50 Punctul 3. Procesele EU4Environment Economie verde și Mediu pentru Europa: sinergii și 

campanii naționale 
 
• pregătirile pentru Reuniunea Regională EU4Environment (OCDE); 
• obiectivele naţionale BIG-E (Conferinţa ministerială Nicosia EfE) (MoEnv); 
• procesul de elaborare a Programului de promovare a Economiei Verzi pentru anii 2023-2027 (UNEP) 
(TBC – sau acoperit la Punctul 2); 
• procesul de elaborare a Legii cu privire la plățile pentru poluare și taxele pentru resursele naturale 
(OCDE) (TBC – sau cuprinse în Punctul 2); 
• Ziua Mondială a Curățeniei 2022 în Moldova (campanie națională - 01-17.09.2022 și Ziua Curățeniei, 
17 septembrie) (toți partenerii); 
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12.50 – 13.00 Punctul 4. Încheiere 
Copreședinții Grupului de Lucru/NIC vor rezuma punctele cheie de la întâlnire și vor stabili scena pentru 
următorii pași. 

 
 
 
 
 
 
 


