
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dialog la nivel înalt privind etichetarea ecologică  
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Context 
 
În anul 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere (AA) cu Uniunea Europeană (UE) 
demonstrându-și angajamentul și disponibilitatea să reformeze și să armonizeze politicile 
diferitelor sectoare aliniate la abordările UE. Mai multe articole din AA prevăd transformarea 
către principiile Economiei Verzi, în special, recomandă instituirea sistemelor de etichetare 
ecologică. Etichetarea ecologică este, de asemenea, unul dintre criteriile și instrumentele de 
sustenabilitate pentru achizițiile publice durabile (APD) pe care UE le promovează în Republica 
Moldova. 
 
Implementarea etichetării ecologice contribuie la satisfacerea unor necesități și solicitări 
importante ale societății, și anume:  

• Preocupările crescute ale cetățenilor vis a vis de durabilitatea produselor; 
• Coerența între APD și etichetarea ecologică ca instrumente pentru achiziții durabile 

(în cazul în care APD devin obligatoriu într-o țară, companiile ar fi mai motivate să 
obțină etichete ecologice pentru produsele lor); 

• Creșterea accesului pe piața UE  a produselor comercializate pe bază de 
durabilitate. În ultimii șase ani numărul acesta sa dublat față de produsele 
comercializate în mod convențional (Centrul pentru afaceri durabile, 2021). 

Cadrul de reglementare al Republicii Moldova nu transpune în prezent prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (CEE) din 25 
noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE. În același timp, baza legislativă națională 
include o serie de legi și documente de politici care reglementează indirect aspectele etichetării 
ecologice: Strategia de mediu pentru 2014–2023; Legea cu privire la ratificarea Acordului de 
Asociere; Legea privind etichetarea produselor energetice; Legea privind cerințele de eco-
proiectare pentru produsele legate de energie; Legea cu privire la producția agroalimentară 
ecologică etc. Republica Moldova s-a angajat să implementeze Agenda de Dezvoltare Durabilă 
2030 până la sfârșitul anului 2030 (unde etichetele ecologice contribuie în special la realizarea 
Obiectivului 12 Consum și Producție Responsabile). Prin urmare, numeroasele tratate 
internaționale la care Republica Moldova este parte formulează cerințe privind dezvoltarea 
etichetării ecologice și accesul la informațiile de mediu. 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este una dintre cele cinci agenții partenere 
care implementează acțiunea UE pentru Mediu (EU4Environment) (2019-2022). Acest program 
regional oferă suport celor 6 țări, inclusiv Republicii Moldova, pentru a face planificarea 
politicilor și investițiile mai ecologice, stimularea adoptării de produse și tehnologii inovatoare 
și creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile acțiunilor de mediu. În special, în 
cadrul componentei EU4Environment privind „economia circulară și noi oportunități de 
creștere”, UNEP oferă suport Republicii Moldova să promoveze activități legate de problemele 
APD și instrumentele sale complementare, cum ar fi etichetarea ecologică. 
 
UNEP, în strânsă cooperare cu AO EcoContact, implementează un set de activități privind 
promovarea dezvoltării sistemului de etichetare ecologică în Republica Moldova. În special, a 
fost pregătită o evaluare cuprinzătoare a cadrului legal al Republicii Moldova, identificând 
starea actuală legată de etichetarea ecologică și legile existente care facilitează reglementarea 
și implementarea ulterioară a etichetării ecologice în țară. Singurul sistem de etichetare de 
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mediu existent și care funcționează în prezent în Moldova este etichetarea ecologică în sectorul 
agricol. Pentru a înțelege mai bine aplicarea sistemului UE de etichetare ecologică, documentul 
oferă o analiză a etichetei ecologice a UE cu particularitățile sale specifice și rezumă provocările 
cheie precum și cea mai potrivită instituție care ar putea acredita și răspunde de emiterea 
etichetei ecologice.  Documentul este disponibil în limba Româna și Engleză.  
 
Foaia de parcurs pentru alinierea unui sistem de etichetare ecologică în Moldova a fost 
elaborată pentru a determina obiectivele și măsurile care trebuie luate pentru a facilita 
transpunerea prevederilor prevăzute în Regulamentul UE privind eticheta ecologică 
(Regulamentul (CE) nr. 66/2010) în Republica Moldova. În mare parte, foaia de parcurs este un 
plan de acțiune pentru crearea și implementarea cu succes a unui sistem național voluntar de 
etichetare ecologică. Foaia de parcurs este disponibilă în Româna și Engleză.  
 
Cel mai valoros progres este elaborarea Regulamentului privind etichetarea ecologică prin 
transpunerea Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE și elaborarea tuturor documentelor 
justificative (Notă, RIA, Proiect de Hotărâre Guvernamentală, Regulament). Regulamentul va fi 
discutat în cadrul audierilor publice și va fi transmis pentru comentarii și opinii tuturor 
instituțiilor naționale relevante, cum ar fi Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și alte 
organisme relevante și interconectate, agenții etc. 
 
Totodată, evenimentul de nivel înalt va sensibiliza autoritățile guvernamentale, precum și 
sectorul de afaceri, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și asociațiile de afaceri cu 
privire la etichetarea ecologică, urmată de finalizarea ghidurilor și a materialelor de instruire 
privind eco-etichetare. 
 
Obiectivele dialogului de nivel înalt privind etichetarea ecologică 

• Facilitarea discuțiilor privind eticheta ecologică și prezența acesteia pe agenda 
guvernului cu scopul susținerii proiectului de Regulament privind etichetarea ecologică 
în Republica Moldova; 

• Creșterea gradului de conștientizare a autorităților moldovenești, asociațiilor de 
afaceri, părților interesate naționale cu privire la etichetarea ecologică și planurile de 
dezvoltare a etichetei ecologice naționale; 

• Promovarea etichetării ecologice ca instrument eficient de acces la informații pentru 
persoane, precum și instrument pentru APD; 

• Promovarea etichetării ecologice ca instrument strategic pentru creșterea accesului la 
diferite piețe (adică piața UE); 

• Asigurarea conștientizării și sprijinirea deplină a finalizării Regulamentului privind 
etichetarea ecologică și promovarea practicilor de etichetare ecologică în Republica 
Moldova ca o modalitate eficientă de îndeplinire a angajamentelor din Acordul de 
Asociere cu UE și a numeroaselor acorduri multilaterale de mediu. 

 
Participanți 
Reprezentanți de nivel înalt ai instituțiilor guvernamentale ale Republicii Moldova, agenții, 
asociații de afaceri, părți interesate naționale, precum și Delegația UE în Republica Moldova dar 
și reprezentanții UNEP.  
 

https://cms.ecocontact.md/uploads/ecocontact/originals/fc44326b-b838-49c2-a504-b7d7eb42f6e6.pdf
https://cms.ecocontact.md/uploads/ecocontact/originals/f2c0e40b-50d5-4dad-86ef-c2f20b9c8671.pdf
https://cms.ecocontact.md/uploads/ecocontact/originals/6f3c7ffd-1372-44c6-8cd8-1df0f40b668d.pdf
https://cms.ecocontact.md/uploads/ecocontact/originals/21d960c1-18ef-42d8-884b-8b22235b6316.pdf
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Informație practică  
Dialogul de nivel înalt va avea loc la data de 30 septembrie 2022, ora 10.00 – 12.00, în sala de 
Conferințe a Hotelului Jolly Allon din municipiul Chișinău, etajul 1, strada Maria Cebotari 37.  
 
Evenimentul se va desfășura în limba romană și engleză cu traducere simultană asigurată. 
Evenimentul va fi transmis live prin intermediul platformei privesc.eu, la fel acesta va fi remis și 
pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Mediului și AO EcoContact. 
 
Format și întrebări pentru vorbitori 
Dialogul va fi organizat sub formă de discuții între participanți, cu moderarea subiectului de 
către un moderator. 
 
Experții se vor referi la următoarele subiecte: 
Q1: Care sunt prioritățile de dezvoltare a politicilor Republicii Moldova pentru a crea un mediu 
și condiții favorabile pentru promovarea și aplicarea etichetării ecologice? 
Q2: Cum poate fi promovată mai bine etichetarea ecologică la cel mai înalt nivel, astfel încât să 
se asigure sprijinul Republicii Moldova în calea finalizării proiectului de Regulament privind 
etichetarea ecologică, precum și în vederea realizării ODD-urilor, angajamentelor în cadrul 
diferitelor acorduri, inclusiv Acordul de Asociere cu UE sunt îndeplinite? 
Q3: Care sunt beneficiile pentru Republica Moldova de a-și dezvolta infrastructura de etichetare 
ecologică?  
Q4: Cum vedeți rolul partenerilor internaționali (de exemplu, agențiile ONU), precum și al 
proiectelor internaționale (de exemplu, EU4Environment) în promovarea etichetării ecologice 
la nivel național? 
Q5: Cât de eficiente sunt etichetele ecologice în extinderea consumului și producției durabile? 
Q6: Cum ați evalua nivelul de înțelegere și cunoștințe privind etichetarea ecologică de către 
părțile naționale interesate? Ce provocări în implementarea Regulamentului privind 
etichetarea ecologică și dezvoltarea etichetei ecologice în Republica Moldova vedeți? 
Q7: Cum să atragem atenția părților cheie interesate în procesul de elaborare a Regulamentului 
privind etichetarea ecologică și elaborarea unei etichete ecologice naționale în Republica 
Moldova? 
Q8: Cum poate guvernul împreună cu reprezentanții întreprinderilor să încurajeze sectorul 
privat să obțină certificarea conform etichetelor ecologice existente? Cum poate fi utilizat APD 
ca instrument de promovare a etichetelor ecologice? 
 
Vorbitorii și participanții la dialog 

• Dna Iordanca-Rodica Iordanov Secretar de Stat al Ministerului Mediului; 
• Dl Sergiu Gaibu Ministru, Ministerul Economiei; 
• Dl Vladimir Arachelov, Secretar de Stat Ministerul Finanțelor; 
• Reprezentantul MOLDAC; 
• Dna Matilda Halling, ofițer de Programe, Delegația UE în Moldova; 
• Dna Veronika Safrankova Director al oficiului UNEP din Brusele; 
• Reprezentantul Asociației de Afaceri; 
• Reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale (de ex PNUD, Banca 

Mondială) 
 
Moderatorul evenimentului: Natalia Guranda, AO EcoContact 
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Despre EU pentru Mediu 
“Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) își propune să ajute cele șase țări 
partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să își conserve 
capitalul natural și să sporească bunăstarea mediului și a oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor 
legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o creștere mai 
ecologică și stabilirea mecanismelor pentru a gestiona mai bine riscurile și impactul asupra 
mediului.  
 
Acțiunea este finanțată de către Uniunea Europeană și implementată de către cinci organizații 
partenere: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială cu un buget total de 20 milioane 
euro. Perioada de implementare a acțiunii este 2019-2022. 
Pentru informații adiționale: EU4Environment@oecd.org. 
Pentru mai multe detalii accesați pagina web: www.eu4environment.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:EU4Environment@oecd.org
http://www.eu4environment.org/
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Dialog la nivel înalt privind etichetarea ecologică în Republica Moldova, 30 septembrie 2022 

 
Evenimentul va fi transmis online, prin intermediul platformei privesc.eu și paginile oficiale de 

Facebook ale Ministerului Mediului și EcoContact 
 

Moderator: Natalia GURANDA, Director Executiv AO EcoContact 
 
 

Ora  

9:30-10:00 Cafea de bun venit 

10:00- 10:50 Introducere din partea moderatorului 
 
Discuții: 

 
• Dna. Iordanca Rodica IORDANOV, Secretar de Stat, Ministerul Mediului 
• Dl. Sergiu GAIBU, Ministru, Ministerul Economiei  
• Dl. Vladimir ARACHELOV, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 
• Dna. Matilda HALLING, Ofițer de Programe, Delegația UE în Moldova  
• Dna. Veronika SAFRANKOVA, Șefă oficiu UNEP din Bruxelles 

10:50-11:00 Sesiunea de întrebări și răspunsuri  

11:00-11:15 Prezentarea proiectului de Regulament privind eco etichetarea (Transpunerea 
Regulamentului UE 66/2010) 
 
Dna. Irina PUNGA, Consultant Programe Drept, AO EcoContact 
 

11:15-11:45 Discuții 
 

• Dna. Aliona GUTUL, specialist principal Direcția Acreditare Organisme 
de Certificare și Inspecție   

• Dl. Andrei ISAC, Coordonator Național EU4Environment  
• Business [tbc] 
• Agenția de Mediu [tbc] 

 
11:45-12:00 Sesiunea de întrebări și răspunsuri  

 
Închiderea evenimentului 
 

 
 


