
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Dialog la nivel înalt privind achizițiile publice durabile 
în Republica Moldova 
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Background  
În 2014, Republica Moldova a semnat un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană (UE), care 
demonstrează angajamentul și disponibilitatea sa de a reforma și armoniza politicile diferitelor 
sectoare aliniate abordărilor UE. Mai multe articole din Acord prevăd transformarea către 
principiile Economiei Verzi, unde Achizițiile Publice Durabile (SPP) sunt considerate o 
modalitate eficientă de trecere la Economie Verde. 
 
Achizițiile publice reprezintă aproximativ 25-30% din PIB-ul țărilor cu economii în tranziție. 
Anual, o parte din bugetul de stat este cheltuită de autoritățile contractante din Republica 
Moldova pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări de construcție a infrastructurii. Orientarea 
acestor cheltuieli către bunuri și servicii mai durabile poate genera rezultate sociale, de mediu 
și economice pozitive, cum ar fi reducerea sărăciei, îmbunătățirea echității, reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră și creșterea eficienței energetice și a resurselor. Oferă, de asemenea, 
o oportunitate în mare măsură neexploatată de a conduce afacerile și piețele interne către 
inovare și o durabilitate sporită. Astfel, Achizițiile Publice Durabile devin un instrument cheie 
de politică pentru a sprijini dezvoltarea durabilă și a favoriza o tranziție favorabilă incluziunii 
către o economie verde. 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) este una dintre cele cinci agenții partenere 
care implementează o acțiune EU4 Environment (2019-2022) recent lansată, finanțată de UE. 
Acest program regional sprijină 6 țări, inclusiv Republica 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 acțiunii de mediu. Mai precis, în 
cadrul componentei EU4Environment privind „economia circulară și noi oportunități de 
creștere”, UNEP sprijină Republica Moldova în promovarea activităților legate de problemele 
achizițiilor publice durabile și instrumentele sale complementare. 
 
UNEP în strânsă cooperare cu Agenția Achiziții Publice (AAP) implementează un set de activități 
privind promovarea și aplicarea achizițiilor publice durabile. Aceasta include îmbunătățirea 
legislației pentru introducerea prevederilor SPP, elaborarea instrumentelor complementare 
(regulamente, ghiduri, materiale de instruire), identificarea bunurilor și serviciilor prioritare 
pentru licitațiile pilot SPP însoțite de elaborarea criteriilor de sustenabilitate pe produse 
prioritare. Se are în vedere creșterea gradului de conștientizare a autorităților publice, precum 
și a sectorului de afaceri, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a asociațiilor de 
afaceri cu privire la beneficiile SPP, pentru a consolida capacitatea întreprinderilor de a 
răspunde la licitațiile publice. 
 
Obiectivele dialogului la nivel înalt privind achizițiiloe publice durabile 
• Aducerea discuției despre achizițiile publice durabile pe ordinea de zi a guvernului pentru 

a sprijini pașii juridici făcuți în direcția implementării SPP în Republica Moldova; 
• Creșterea gradului de conștientizare a autorității din Moldova, a asociațiilor de afaceri, a 

părților interesate naționale cu privire la abordarea SPP și beneficiile economice, de mediu 
și sociale; Asigurarea procurărilor în linie de către ministerele de resort (autoritățile 
contractante); 
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• Asigurarea sinergiei între alte politici din țară în direcția dezvoltării durabile (inclusiv 
realizările Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)), schimbarea Economiei Verzi, 
promovarea modelului de consum și producție durabile și SPP; 

• Asigurarea conștientizării și sprijinului deplin al practicilor SPP în Republica Moldova ca 
modalitate eficientă de îndeplinire a angajamentelor asumate de Republica Moldova în 
temeiul Acordului de Asociere UE și a numeroaselor acorduri multilaterale de mediu. 

 
Participanți 
Reprezentanții la nivel înalt ai instituțiilor guvernamentale moldovenești, ai asociațiilor de 
afaceri, ai părților interesate naționale, precum și ai Delegației UE în Republica Moldova și 
UNEP. 
 
Informație practică 
Dialogul la nivel înalt va avea loc în data de 30 septembrie (14:00-16:00) în sala mare a 
Ministerului Finanțelor, etajul 4, str. Constantin Tănase 7, municipiul Chișinău.  
 
Limbile engleza și româna sunt limbile dialogului. Se va asigura interpretarea simultană engleză-
română. 
 
Format și întrebări pentru panelişti 
Dialogul va fi organizat ca panel de discuție cu moderarea întrebărilor. 
 
Experții vor contribui la discuție răspunzând la următoarele întrebări: 
Î1: Care sunt premisele politicii în Republica Moldova pentru a crea un mediu și condiții 
favorabile pentru promovarea și practicarea SPP? Promovarea noii hotărâri de Guvern/ 
Regulament. 
Î2: Cum ați evalua nivelul de înțelegere și cunoaștere a SPP în rândul părților interesate 
naționale? Ce provocări ale implementării SPP în Republica Moldova vedeți? 
Î3: În opinia dumneavoastră, acțiunile privind SPP (legislație îmbunătățită, instrumente 
complementare elaborate, campanie de formare și comunicare etc.) planificate în cadrul 
proiectului EU4Environment sunt suficiente pentru implementarea SPP în Republica Moldova? 
Î4: Cum vedeți rolul partenerilor internaționali (de exemplu, agențiile ONU) în promovarea SPP 
la nivel național? 
Î5: Ce abordări ar putea fi sugerate autorităților contractante pentru a motiva operatorii 
economici să participe la SPP, contribuind astfel la eco-inovarea și transformarea noilor 
tehnologii a pieței? 
Î5: Cum poate fi promovată mai bine SPP la cel mai înalt nivel național, astfel încât, pentru a 
asigura sprijinul Republicii Moldova în drumul său către realizarea ODD, să fie îndeplinite 
angajamentele din diferite acorduri, inclusiv Acordul de Asociere UE? 
 
Interlocutorii dialogului 
Paneliștii vor fi după cum urmează: 
• Domnul Dumitru Budianschi, Ministrul Finanţelor al Republicii Moldova; domnul Vladimir 

Arachelov, secretar de stat al Ministerului Finanţelor al Republicii; 
• Dna Iuliana Cantaragiu, Ministerul Mediului al Republicii Moldova; dna Iordanca-Rodica 

Iordanov, secretar de stat al Ministerului Mediului al Republicii Moldova; 
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• Domnul Vladimir Cuc, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
al Republicii Moldova; 

• Dna Mariana Rufa, Director Executiv, Asociația Afacerilor Europene din Moldova; 
• Dna Matilda Halling, Ofițer de Program, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova; 
• Dna Veronika Safrankova, Șeful Biroului UNEP din Bruxelles; 
• Reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale: Dna Elena Corman, Specialist 

senior în achiziții, Banca Mondială; Dna Diana Ranga-Enachi, Economist / Coordonator de 
proiect, Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale ”Viitorul”; Dna Covalciuc Maria, 
Director de proiect, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă; Dna Natalia 
Guranda, Manager de proiect, EcoContact. 

• ODA (organizație pentru dezvoltarea antreprenoriatului); 
• Reprezentanți ai autorităților contractante. 

 
Moderatorul dialogului: dnul Ruslan Malai, Director al Agenției Achiziții Publice. 
 
Despre EU4Environment 
„Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) își propune să ajute cele șase țări 
partenere: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să-și păstreze capitalul 
natural și să crească bunăstarea de mediu a oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor legate de 
mediu, demonstrând și deblocînd oportunitățile 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. Perioada de implementare a Acțiunii este 2019-2023. 
 
Pentru mai multe informatii contactati: EU4Environment@oecd.org. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru: www.eu4environment.org. 
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