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Începând cu anul 2019, Programul EU4Environment, 
finanțat de UE, sprijină Republica Moldova, precum 
şi celelalte cinci țări ale Parteneriatului Estic (PE), în 
procesul de transformare verde. Programul contribuie 
la conservarea capitalului natural al acestor țări și la 
sporirea bunăstării oamenilor în ceea ce privește mediul 
înconjurător prin susținerea acțiunilor legate de mediu, 
prin demonstrarea și deblocarea oportunităților de 
creștere mai ecologică și prin stabilirea unor mecanisme 
pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a impactului 
asupra mediului. În acest scop, prin intermediul acestui 
program se aduc într-un singur cadru strategic un 
proces decizional mai ecologic, economia circulară, 
regulamente mai inteligente în domeniul mediului 
înconjurător, protecția ecosistemelor și schimbul 
de cunoștințe. După decizia Consiliului European 
de a acorda Republicii Moldova statutul de țară 
candidată la aderarea la Uniunea Europeană, 
EU4Environment își accentuează 
susținerea pentru o aliniere accelerată a 
cadrului juridic al Republicii Moldova la 
acquis-ul UE.

În anul 2021, miniștrii mediului din țările 
Parteneriatului Estic au recunoscut Pactul verde 
european (PVE) ca fiind un punct de referință pentru 
elaborarea politicilor lor naționale. De atunci, 
prevederile PVE și-au găsit reflexie în Programul 
EU4Environment.

La începutul anului 2022, activitatea actuală din 
cadrul EU4Environment a devenit cunoscută sub 
denumirea „EU4Environment – Economie verde”. 
Această schimbare a fost determinată de lansarea 
unui nou program sub umbrela EU4Environment: 
„EU4Environment – Resurse de apă și Date de mediu”.

În această broșură sunt evidențiate anumite realizări 
selectate în cadrul Programului „EU4Environment 
– Economia verde”, în perioada 2021-22, care arată 

rezultate tangibile în Republica Moldova  
și în regiune.

Instruirea a 14 
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în domeniul  
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2022-27 și a planului de  
acțiuni privind implementarea  

programului pentru  
gestionarea deșeurilor,  
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2022-25

Un nou plan  
de acțiuni pentru o 

economie verde  
pentru perioada 2023-27  

și elaborarea unei  
strategii de mediu 
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anul 2030
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Ministerului Mediului  

ca organ separat

Modificarea legii  
privind protecția 

mediului  
înconjurător 

Evidențierea 
realizărilor  
Republicii  
Moldova

Peste 580 de  
IMM-uri au utilizat 

instrumentul online  
pentru evaluarea 
rezultatelor lor în  

domeniul protecției 
mediului.

Elaborarea  
modificărilor la cadrul 

legislativ cu privire  
la EIM și ESM

Elaborarea legislației  
cu privire la achiziții 

publice durabile
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l Grupul de lucru interministerial pentru promovarea 
dezvoltării durabile și economiei verzi a coordonat 
promovarea economiei verzi în țară (trei ședințe la nivel 
înalt în această perioadă).

l În cadrul unui curs online aprofundat, 14 funcționari 
publici au fost instruiți în domeniul economiei verzi.

l La Academia de Administrare Publică a fost promovat un 
curs online de economie verde pentru funcționarii publici.

l O versiune în limba română a cursului introductiv în 
economia verde a fost lansată în cadrul evenimentului 
„Economia Verde – Fabricat în Moldova”.

l A fost lansată etapa pregătitoare a evaluării strategice 
de mediu-pilot (ESM) a proiectului Programului de 
Dezvoltare a Industriei Republicii Moldova, conform 
Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, pentru 
a oferi cunoștințe practice privind ESM reprezentanților 
Ministerului Economiei, ai Ministerului Mediului și ai 
Agenției de Mediu, pentru a contribui, astfel, la integrarea 
aspectelor legate de mediu, climă și sănătate în procesul 
de planificare pentru 2023-24.

Pe baza rezultatelor analizelor privind lacunele de 
conformitate, din anul 2020, EU4Environment a sprijinit 
Ministerul Mediului – în cooperare cu Grupul său de lucru 
pentru modificarea cadrului legislativ – în elaborarea 
modificărilor la legile privind EIM și ESM. Odată adoptate 

l A fost elaborat un proiect de Ghid privind controlul 
calității documentației ESM și un proiect de Ghid 
privind controlul calității documentației de evaluare a 
impactului asupra mediului în context transfrontalier 
(EIM).

l Prin intermediul unu material video în limba română 
privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontalier/Convenția Espoo, s-a contribuit 
la creșterea gradului de conștientizare cu privire la EIM în 
context transfrontalier și la promovarea aplicării acesteia.

l Peste 80 de reprezentanți ai autorităților naționale și 
locale au învățat, în cadrul unui atelier de sensibilizare, 
cum să aplice ESM.

l Masa Rotundă Națională de nivel înalt „Economia Verde 
– Fabricat în Moldova: de la Economia verde la Pactul 
verde european”, a atras peste 200 de participanți online. 
Prin intermediul platformelor și rețelelor de socializare, 
discuțiile mesei rotunde au devenit cunoscute la mai mult 
de 50.000 de persoane din Republica Moldova și din țările 
Parteneriatului Estic.

în anul 2022, modificările vor aduce  țara pe deplin în 
conformitate cu Directiva privind EIM a Uniunii Europene 
(modificată în 2014) și vor favoriza îmbunătățiri suplimentare 
ale legii privind ESM, în conformitate cu Directiva ESM și cu 
Protocolul CEE-ONU cu privire la ESM. 

Proces decizional mai verde în Republica Moldova

POVESTEA NOASTRĂ DE SUCCES – aducerea legislației Republicii Moldova privind ESM și EIM în 
conformitate cu standardele internaționale
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Creșterea economică este parțial decuplată de utilizarea resurselor naturale, dar presiunile rămân

https://www.eu4environment.org/events/?locations=10
https://www.eu4environment.org/events/?locations=10
https://www.eu4environment.org/news/launch-of-an-e-learning-course-introduction-to-the-green-economy-in-moldova/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/strategic-environmental-assessment-and-environmental-impact-assessment/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/strategic-environmental-assessment-and-environmental-impact-assessment/
https://www.eu4environment.org/events/awareness-raising-workshop-on-the-practical-application-of-strategic-environmental-assessment-sea-in-the-republic-of-moldova/
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l Datorită evaluării potențialului de transformare a parcurilor 
industriale selectate în parcuri eco-industriale (PEI) a fost 
posibilă selectarea Zonei Economice Libere (ZEL) „Vulcănești” și 
a Parcului Industrial (IP) Tracom în situri-pilot pentru evaluarea 
fezabilității. La prima sesiune de formare privind PEI, a fost 
prezentat conceptul, instrumentarul și metodologiile oficialilor 
și experților din Republica Moldova.

l Cahul și Găgăuzia, regiunile prioritare din colaborarea 
bilaterală UE-Moldova, au fost selectate pentru înființarea 
grupurilor pentru Eficientizarea Resurselor și Producerea 
mai Pură (RECP). 

l 15 întreprinderi au devenit întreprinderi „de demonstrație” 
a metodologiei RECP; 15 participanți care au luat parte la 
prima sesiune de formare RECP vor aplica abordările RECP 
pentru a reduce amprenta ecologică.

l Pe parcursul Săptămânii industriei UE, experiența RECP a 
fost promovată în cadrul unui webinar destinat mediului 
de afaceri, ajungând astfel la 80 de persoane.

l A fost finalizată evaluarea cadrului legislativ în vederea 
elaborării unui regulament privind etichetarea ecologică 
pentru transpunerea Regulamentului 66/2010 al 
Parlamentului European.

EU4Environment a susținut elaborarea Programului Național 
pentru gestionarea deșeurilor pentru anii 2022-27 și a 
Planului național de acțiuni privind implementarea acestuia, 
pentru perioada 2022-25 Pe lângă aceasta, a avut loc o evaluare 

l A fost elaborat regulamentul/hotărârea guvernului 
privind achizițiile publice durabile (APD) pentru 
aplicarea criteriilor APD de către autoritățile contractante.  
Aproximativ 100 de părți interesate au fost consultate 
cu privire la noile documente de APD și de etichetare 
ecologică.

l A fost realizată o versiune în limba română a 
videoclipului privind beneficiile conceptului APD.

l Programul pentru promovarea economiei verzi și 
Planul de acțiuni aferent, pentru perioada 2023-27, sunt 
în curs de elaborare, pe baza rezultatelor unei evaluări a 
programului pentru perioada 2018-20.

l În urma evaluării pieței în ceea ce privește potențialul de 
ecoinovare în principalele sub-sectoare, au fost selectate 
10 întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din domeniul 
vinificației  și cel al confecțiilor pentru a beneficia de 
asistență tehnică. 111 participanți 
din sectorul public și privat au 
participat la atelierul introductiv de 
promovare a ecoinovării în rândul 
IMM-urilor din Republica Moldova.

a gestionării fluxurilor de deșeuri municipale; a cadrelor 
legislative și instituționale; și a sistemului de gestionare a 
deșeurilor pentru planificarea dezvoltării infrastructurii. Au fost 
incluse prevederi privind promovarea economiei circulare.

Economia circulară și noile oportunități de creștere în 
Republica Moldova

POVESTEA NOASTRĂ DE SUCCES – spre zero deșeuri și promovarea economiei circulare în Moldova

S-a înregistrat progres în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității vieții, dar se poate face 
mai mult

Pot fi obținute mai multe oportunități 
economice
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https://www.eu4environment.org/news/eu4envrionment-supports-the-feasibility-assessments-for-implementing-eco-industrial-parks-in-moldova/
https://www.eu4environment.org/events/page/2/?locations=10
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eu4environment.org%2Fnews%2Feu4environment-trains-the-next-generation-of-recp-professionals-in-azerbaijan-and-moldova%2F&data=05%7C01%7CIrina.BELKAHIA%40oecd.org%7Cc6938771eac44d61115108da39799cc1%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637885491739617014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xz%2BOm28lsZsT2%2B2CuhfDvckwX8OhCDrzKVqguCDgTA8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eu4environment.org%2Fevents%2Fintroductory-webinar-on-resource-efficient-and-cleaner-production%2F&data=05%7C01%7CIrina.BELKAHIA%40oecd.org%7Cc6938771eac44d61115108da39799cc1%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637885491739617014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uYMZPrMRYevk09Jnzlfyfc9YSl71hEa4X9aPMpIjkzk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eu4environment.org%2Fevents%2Fintroductory-webinar-on-resource-efficient-and-cleaner-production%2F&data=05%7C01%7CIrina.BELKAHIA%40oecd.org%7Cc6938771eac44d61115108da39799cc1%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637885491739617014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uYMZPrMRYevk09Jnzlfyfc9YSl71hEa4X9aPMpIjkzk%3D&reserved=0
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/waste-management/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/waste-management/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-products-and-public-procurement/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-products-and-public-procurement/
https://www.youtube.com/watch?v=_Vz9QnpAbHA
https://www.eu4environment.org/events/market-assessment-and-policy-analysis-of-eco-innovation-landscape-in-the-republic-of-moldova/
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l Întreprinderile din Republica Moldova și-au evaluat 
rezultatele în materie de protecție a mediului înconjurător 
cu ajutorul unui instrument online de autoevaluare; 582 
de IMM-uri au aplicat acest instrument în perioada 2021-22, 
în cadrul Programului de ecologizare a IMM-urilor.

l Datorită Programului de ecologizare a întreprinderilor 
mici și mijlocii, companiile din Republica Moldova planifică 
și implementează practici ecologice și se extind pe alte piețe.

l Pe baza unei evaluări a sistemului de asigurare a 
conformării cu legislația de mediu din Republica 
Moldova (în engleză și română) s-a făcut un bilanț al 
sistemului, s-au identificat punctele forte și punctele slabe 
și s-au recomandat îmbunătățiri.

l Prin elaborarea Programului de transport public curat (TPC) 
s-a demonstrat modul în care se pot utiliza resursele publice 
limitate pentru a determina sectorul privat să investească 
în proiecte ecologice și sociale. Datorită formărilor, au fost 
consolidate capacitățile autorităților publice locale din 
Republica Moldova de implementare a programului TPC 
și a unor investiții publice similare în viitor, cu accent pe o 
mobilitate mai nepoluantă și pe alte probleme de mediu.

l Legea nr. 1515/1993, privind protecția mediului 
înconjurător, modificată și aprobată de Parlament, a pus 
bazele reformei Fondului Național pentru Mediu (FNM).

A fost creată o platformă digitală de monitorizare a progresului 
Republicii Moldova spre o economie verde, bazată pe indicatori 
de creștere verde, în limbile română și engleză, găzduită pe site-ul 
Ministerului Mediului. Acesta este primul portal web de acest 
tip din regiunea Parteneriatului Estic care vizează monitorizarea 
progresului spre economia verde.  Prin intermediul acestei 
platforme, guvernul Republicii Moldova poate să urmărească 
progresele înregistrate în direcția unei economii verzi, să 
fundamenteze procesul de luare a deciziilor, să demonstreze 
responsabilitatea asumată, să sensibilizeze publicul cu privire 
la legăturile dintre creșterea economică și mediu și să compare 
progresele înregistrate între țări. Acesta contribuie la durabilitatea 
activității referitoare la indicatorii de creștere verde în țară, 
sporind vizibilitatea și facilitând accesul la aceștia.

Fondul Național pentru Mediu (anterior Fondul Ecologic 
Național) este o instituție publică din cadrul Ministerului 
Mediului care oferă finanțare pentru investiții verzi.
Până în prezent, FNM s-a concentrat în principal pe 
finanțarea proiectelor de aprovizionare cu apă, mai degrabă 
decât pe soluțiile pentru degradarea mediului. Prin noul 
manual operațional, elaborat în cadrul reformei fondului, 
se urmărește îmbunătățirea gestionării și funcționării 
Fondului. Manualul conține indicații cu privire la procedurile 
administrative, reorientând rolul fondului către protecția 
mediului, schimbările climatice și gestionarea durabilă a 
resurselor.  Unitatea de implementare a proiectelor de mediu 
va prelua atribuțiile de gestionare de la Fond.

Pe baza acestei legi, guvernul examinează în prezent, în 
vederea aprobării, noul regulament cu privire la FNM.

l Prin analiza statutului pieței de capital din Republica 
Moldova, ca parte a activității privind „Ecologizarea pieței 
de capital de împrumut în țările Parteneriatului estic și rolul 
obligațiunilor verzi”, a fost posibilă evaluarea gradului de 
pregătire a Republicii Moldova pentru a absorbi finanțarea 
capitalului de împrumut pentru investiții ecologice.

l Într-un raport privind indicatorii de creștere verde (în 
limbile engleză și română) a fost prezentată o imagine 
de ansamblu a progreselor înregistrate de țară, în direcția 
economiei verzi, în perioada 2015-20.  În acesta au fost 
reflectate și rezultatele evaluării implementării Programului 
de promovare a economiei verzi în Republica Moldova 
pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru 
implementarea acestuia, pe baza indicatorilor creșterii 
verzi. Informațiile din acest raport vor servi drept bază 
pentru pregătirea noului program și a noului plan de 
acțiuni de promovare a economiei verzi, pentru perioada 
2023-27, precum și a Strategiei de mediu 2030.

l A fost realizată o versiune în limba română a videoclipului 
privind indicatorii de creștere verde, pentru a spori gradul 
de sensibilizare în ceea ce privește monitorizarea pentru o 
economie verde. 

Condiții concurențiale echitabile în domeniul mediului 
și monitorizarea progresului în ceea ce privește relația 
dintre mediu și economie în Republica Moldova

POVESTEA NOASTRĂ DE SUCCES – digitalizarea 
monitorizării pentru o economie verde

POVESTEA NOASTRĂ DE SUCCES – un nou manual 
operațional al Fondului Național pentru Mediu

EU4Environment

https://eco.odimm.md/form/
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/03/Environmental-compliance-assurance-system-in-the-Republic-of-Moldova.pdf
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/03/Environmental-compliance-assurance-system-in-the-Republic-of-Moldova-ROM.pdf
https://www.eu4environment.org/events/training-on-the-implementation-of-the-designed-clean-public-transport-in-moldova/
https://www.eu4environment.org/news/legal-reforms-of-the-national-environmental-fund-a-stepping-stone-to-environmental-protection-in-moldova/
https://www.eu4environment.org/news/legal-reforms-of-the-national-environmental-fund-a-stepping-stone-to-environmental-protection-in-moldova/
https://mediu.gov.md/indicatori/index.html
https://mediu.gov.md/indicatori/indexen.html
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-investment-and-finance/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-investment-and-finance/
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/03/Report-Green-Growth-Indicators-in-Moldova-ENG-1.pdf
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/03/Report-Green-Growth-Indicators-in-Moldova-ROM-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=un6gi6FoPt0
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l În anul 2021, Banca Mondială s-a alăturat inițiativei 
EU4Environment cu scopul de a contribui la conservarea 
biodiversității și la protejarea pădurilor din Republica 
Moldova.

l Promovarea Rețelei de Smarald este principalul obiectiv 
al activității EU4Environment în Moldova în 2022, inclusiv 
sprijin pentru: 

 –   elaborarea unei foi naționale de parcurs în legătură cu 
Rețeaua de Smarald

 –   elaborarea unui cadru legislativ care să reflecte 
prerogativele Rețelei de Smarald

 –   elaborarea planurilor de management pentru siturile 
„de Smarald” selectate

 –   consolidarea capacităților umane și informaționale  
(de comunicare) în ceea ce privește gestionarea siturilor 
„de Smarald”

– identificarea pădurilor cu înaltă valoare de conservare 
care sunt de mare interes pentru speciile și habitatele 
principale, pe măsură ce țara își dezvoltă potențialul de 
conservare.

l La elaborarea Planului național de împădurire și 
reîmpădurire vor contribui experți ai programului. 

l În anul 2022, programul se va axa, de asemenea, pe:

 –   susținerea comunităților în gestionarea pădurilor și 
a altor resurse naturale prin crearea unui model de 
gestionare a pădurilor la nivel comunitar, a unor planuri 
participative de gestionare a pădurilor și a pășunilor 
și prin îmbunătățirea legislației privind gestionarea 
pădurilor;

 –   consolidarea sistemelor de control al comerțului cu 
cherestea. 

Serviciile ecosistemice și mijloacele de subzistență în 
Republica Moldova

ȘTIAȚI CĂ? … poziția Republicii Moldova la joncțiunea dintre trei regiuni ecologice – pădurile mixte din Europa Centrală, 

silvostepa din Europa de Est și stepa pontică – îi conferă un rol de interconectare a diferitelor zone biologice din diferite 

regiuni geografice, cum ar fi Marea Neagră, Marea Caspică și Marea Mediterană. Diversitatea speciilor este puternic 

influențată de ecosistemele agricole dominate de om.

EU4Environment

https://www.eu4environment.org/areas-of-work/biodiversity-and-emerald-network/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/sustainable-forestry-and-timber-trade/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/sustainable-forestry-and-timber-trade/
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l În cadrul webinarelor și atelierelor regionale privind 
achizițiile publice durabile și etichetarea ecologică au 
fost informați aproape 540 de participanți înregistrați cu 
privire la standardele pentru produse ecologice și au fost 
relatate istorii de succes.

l Un nou instrument I-GO, destinat IMM-urilor, a fost 
prezentat reprezentanților țărilor Parteneriatului estic 
pentru a intensifica schimbul de cunoștințe între cei peste 
70 de practicieni și pentru a susține aplicarea RECP în 
țările Parteneriatului estic și din Asia Centrală.

l Reuniunea regională privind Ecologizarea întreprinderilor 
mici și mijlocii din țările Parteneriatului estic a atras peste 150 
de participanți, care au identificat posibilități de consolidare 
a competitivității întreprinderilor. În cadrul evenimentului 
au fost prezentate progresele înregistrate în domeniul RECP 
și PEI, precum și aplicarea metodologiei de cartografiere a 
deșeurilor industriale în țările Parteneriatului estic.

l Cu ocazia Săptămânii verzi europene, a fost lansată o 
broșură de prezentare a pieței unice pentru produse 
ecologice și a instrumentului privind amprenta de mediu 
a produselor pentru întreprinderile industriale și experții 
din țările Parteneriatului estic. 

l În cadrul campaniei de comunicare #GreeningTheIndustry, 
a fost lansată o serie lunară de articole despre 
întreprinderile industriale locale, care fac obiectul 
evaluărilor RECP în regiunea Parteneriatului estic.

l A fost efectuat un studiu analitic regional prin intermediul 
căruia a fost evaluată situația REP în domeniul deșeurile 
de ambalaje în țările Parteneriatului estic, cu prezentarea 
unor studii de caz privind cele mai bune practici din 
statele membre ale UE.

l În timpul celor trei webinare regionale privind 
consolidarea capacităților pentru REP, 180 de 
reprezentanți din țările Parteneriatului estic (dintre care 
aproape jumătate de sex feminin) au făcut schimb de 
experiență și au învățat din exemplele SM ale UE.

l A fost realizată o versiune în limba engleză a 
videoclipului privind beneficiile conceptului APD, care a 
fost promovată în perioada Săptămânii verzi europene.

l La cea de-a doua reuniune regională privind asigurarea 
respectării legislației de mediu, la care au participat 77 

de persoane din țările OCDE și din țările Parteneriatului 
estic, s-a discutat despre politici și instrumente 
cuprinzătoare de asigurare a respectării legislației de 
mediu, precum și despre combinația optimă de sancțiuni 
în caz de nerespectare.

l În cadrul unui seminar de consolidare a capacităților 
privind sistemele informaționale, organizat împreună 
cu Agenția scoțiană pentru protecția mediului, la care 
au participat peste 50 de persoane, au fost prezentate 
mai multe sisteme informaționale utilizate de autoritățile 
de autorizare și de inspecție din Europa. S-a comunicat 
despre soluțiile existente care implică un nivel scăzut 
de tehnologie, sistemele mai avansate și potențialele 
capcane în dezvoltarea unor astfel de sisteme.

l În cadrul celui de-al doilea seminar de consolidare a 
capacităților privind inspecțiile comune de mediu, la 
care au participat 55 de persoane din țările Parteneriatului 
estic și din țările OCDE, a avut loc un exercițiu practic în 
cadrul căruia participanții au avut sarcina de a elabora un 
plan comun de inspecție pentru transporturile de deșeuri. 

l Factorii de decizie din cadrul Parteneriatului estic, au 
dobândit cunoștințe de la rețeaua internațională de 
conformare, prin intermediul unor cursuri de formare și a 
unor evenimente.  Acestea au fost organizate de Rețeaua 
Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea 
legislației din domeniul mediului (IMPEL) și de Forumul 
Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (EUFJE). Au fost 
abordate subiecte precum „Criterii de evaluare a daunelor 
aduse mediului”, „Perspective practice privind planificarea și 
inspecțiile de asigurare a respectării legislației în domeniul 
deșeurilor, cu accent pe expertiza judiciară și analiza 
daunelor în legătură cu infracțiunile legate de deșeuri” și 
„Atelier de lucru cu privire la Strategii de verificare a auto-
monitorizării și de raportare a emisiilor atmosferice”

l Prin intermediul a patru webinare privind ecologizarea 
cheltuielilor publice pentru funcționarii publici, a fost 
susținută elaborarea și punerea în aplicare a programelor 
de investiții publice verzi în țările Parteneriatului estic. 
În cadrul webinarelor s-a făcut schimb de experiență în 
gestionarea unor programe de cheltuieli similare din 
statele membre ale UE. Printre subiecte s-au regăsit: 
valorificarea fondurilor pentru mediu în Republica Cehă 
și Polonia și a sistemelor alternative în Austria, Elveția și 

Cele mai importante activități regionale

EU4Environment

https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-products-and-public-procurement/
https://www.eu4environment.org/events/i-go-assistant-and-i-go-network-launch-co-organized-with-eu4environment/
https://www.eu4environment.org/events/greening-small-and-medium-sized-enterprises-in-the-eastern-partnership-countries/
https://www.eu4environment.org/events/greening-small-and-medium-sized-enterprises-in-the-eastern-partnership-countries/
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/05/Leaflet-advancing-product-environmental-footprint.pdf
https://www.eu4environment.org/ro/news/inside-the-industry-azerbaijani-enterprise-bliss-group-benefits-from-taking-part-in-the-eu4environment-company-assessment/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/waste-management/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/waste-management/
https://www.youtube.com/watch?v=1UaUb3UlLKw&t=4s
https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-policies-and-tools-for-enforcement-of-environmental-compliance/
https://www.eu4environment.org/events/information-systems-used-by-environmental-permitting-and-inspection/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/compliance-assurance/
https://www.eu4environment.org/areas-of-work/compliance-assurance/
https://www.eu4environment.org/events/?areasOfWork=24
https://www.eu4environment.org/events/?areasOfWork=24
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Țările de Jos. Experți din Danemarca, Italia și din sectorul 
internațional al bioenergiei au prezentat modalități 
de utilizare a reziduurilor biodegradabile în scopuri 
energetice.  Specialiști din Austria, România și Slovacia 
au prezentat cele mai bune practici privind creșterea 
nivelului de aprovizionare cu apă și de epurare a apelor 
uzate în zonele rurale și îndepărtate din țările lor.

l Raportul privind Subvențiile pentru combustibili fosili 
în țările Parteneriatului estic a fost publicat în limba 
engleză și în limba rusă. Datele din analizele respective sunt 
acum disponibile în baza de date a OCDE privind ajutorul 
oferit de stat în ceea ce privește producția și consumul 
de combustibili fosili.  Suplimentar la acest raport, a avut 
loc o rundă de colectare de date și informații privind 
combustibilii fosili, care s-a axat pe măsurile de sprijin 
în ceea ce privește combustibilii fosili, implementate de 
autoritățile din țările Parteneriatului estic în anul 2020.

l Au fost publicate Cele mai importante aspecte de 
politici privind subvențiile pentru combustibilii fosili 
în regiunea Parteneriatului estic, care acoperă perioada 
2016-20, cu accent pe subvențiile din anul 2020.

l În cadrul reuniunii din anul 2021 a Grupului special 
OCDE GREEN și a Forumului pentru finanțare durabilă în 
Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală, au fost organizate 
sesiuni speciale privind obligațiunile verzi. În cadrul 
evenimentelor, s-a făcut schimb de experiență în ceea ce 
privește emiterea și utilizarea obligațiunilor verzi și s-au 

oferit sugestii practice pentru noii veniți pe această piață. 
Aceștia au discutat, de asemenea, despre rolul potențial al 
piețelor de capital de împrumut în finanțarea investițiilor 
pe termen lung în infrastructura ecologică din regiune.

l Programul EU4Environment a participat la campania de 
comunicare „Investește în planeta noastră”, cu ocazia Zilei 
Pământului 2022. Acesta a contribuit cu articole despre 
„Ecologizarea sectorului industrial” și „Cum poate ajuta 
urmărirea subvențiilor pentru combustibilii fosili să asigure 
mai multe resurse pentru tranziția către o energie verde”.

l La cea de-a treia Reuniune regională anuală a fost evaluat 
progresul înregistrat de EU4Environment în ceea ce 
privește ecologizarea economiilor țărilor Parteneriatului 
estic. Au participat 110 persoane, inclusiv participanți 
de rang înalt la nivel de secretar de stat și viceminiștri din 
țările Parteneriatului estic.

l S-a ajuns la peste 250.000 de persoane din regiune 
prin intermediul a cinci campanii de comunicare la 
nivel național și la scară largă pe diverse teme, cum ar fi 
poluarea zero, gestionarea deșeurilor, economia verde și 
promovarea Pactului verde european (PVE).

l Pagina web a EU4Environment a ajuns la 360 000 de 
persoane, pe când rețelele de socializare au ajuns la  
500 000 de persoane.

l Buletine informative ale EU4Environment au fost 
expediate către peste 600 de destinatari.

Vedeți programul cu realizările  
la mijlocul perioadei de  

implementare în broșura noastră.

EU4Environment

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/fossil-fuel-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partner-countries_38d3a4b5-en%3Bjsessionid%3Djqh5CsdOMHpDregNezSFVmeW.ip-10-240-5-116
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/fossil-fuel-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partner-countries_38d3a4b5-en%3Bjsessionid%3Djqh5CsdOMHpDregNezSFVmeW.ip-10-240-5-116
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/71fba21a-ru
https://www.oecd.org/fossil-fuels/data/
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/02/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Eastern-Partnership-region-2020.pdf
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2022/02/Fossil-Fuel-Subsidies-in-Eastern-Partnership-region-2020.pdf
https://www.oecd.org/environment/outreach/2021-GATF-AM-AnnotatedAgenda.pdf
https://www.oecd.org/environment/outreach/2021-GATF-AM-AnnotatedAgenda.pdf
https://www.eu4environment.org/events/special-session-on-sustainability-green-bonds-as-part-of-the-sustainable-finance-forum/
https://www.eu4environment.org/news/earth-day-2022-the-eastern-partnership-region-reaffirms-its-commitment-to-investing-in-our-planet-by-greening-the-industrial-sector/
https://www.eu4environment.org/events/third-meeting-of-the-eu4environment-regional-assembly/
https://oecd.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=578362076f0fc190522419536&id=18b42dd5f9
https://www.eu4environment.org/app/uploads/2021/11/Towards-a-green-economy-in-the-Eastern-Partner-Countries.pdf
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Legea privind 
protecţia mediului 
înconjurător a fost 

modificată în  
Georgia, Moldova  

și Ucraina

Legislația cu  
privire la achiziţii 

publice durabile a 
fost elaborată  
în Georgia și  

Moldova

195 de experți 
au fost instruiți 

cu privire la 
ESM în 2021

Peste 100  
IMM-uri au 
beneficiat 

de aplicarea 
metodologiei  

RECP

75 de funcționari 
publici și experți au 
fost instruiți privind 

programele de investiții 
publice ecologice în 

Azerbaidjan, Georgia  
și Moldova

Aproape  
50 experți au fost 
instruiți cu privire  

la economia  
verde

Planuri de acţiuni, 
concepte și strategii 

privind economia verde 
au fost elaborate în 

Armenia și Moldova

Planuri naționale 
de acţiuni privind 

gestionarea deșeurilor 
au fost elaborate în 
Georgia și Moldova

Noul Cod Silvic 
a fost adoptat 

în Georgia

10 cluburi  
RECP au fost create 

de la lansarea 
programului  

în 2019

Cursuri  
introductive în 

domeniul economiei 
verzi disponibile  

în 5 limbi  
naționale

Legea cu  
privire la 

responsabilitatea 
pentru mediu a 
fost adoptată în 

Georgia

Ministerul  
Mediului stabilit ca 

organ separat în 
Moldova

Au fost elaborate 
modificări la legislaţia 
privind EIM și ESM în 

Azerbaidjan și Moldova

Se elaborează proiectul de 
acord bilateral privind EIM 

transfrontalier pentru  
Ucraina și România

În anul 2021, 
 în jur de 270 de 
experți au fost 

instruiți cu privire  
la RECP

1 500 000  
persoane au fost 

acoperite de 
program de la 

lansarea acestuia  
în 2019

În jur de 45 de experți 
au fost instruiți privind 

sistemele informaționale 
de consolidare a 

asigurării conformității 
cu legislația de mediu

Privire de 
ansamblu: 

Progresul țărilor 
din PE către o 

economie verde

EU4Environment
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La începutul anului 2022, lansarea unui nou program – 
„Gestionarea resurselor de apă și datele de mediu” în țările 
Parteneriatului Estic („EU4Environment – Resurse de apă și 
Date de mediu”) – a consolidat EU4Environment.

Noul program va contribui la îmbunătățirea gestionării 
durabile a resurselor de apă, concentrându-se asupra 
următoarelor aspecte: planificarea consolidată a gestionării 
bazinelor hidrografice; alocarea apei; o mai mare implicare a 
părților interesate; promovarea unor abordări noi în ceea ce 
privește monitorizarea apei, inclusiv în contextul COVID-19; 
progresul agendei privind apa și sănătatea; cooperarea 
transfrontalieră; îmbunătățirea solidității economice a 
strategiilor și politicilor în domeniul apei; și sprijin întru 
mobilizarea finanțării pentru intervențiile prioritare. 
Progresul la nivel național va fi asigurat prin dialoguri de 
politici naționale cu implicarea a multiple părți interesate în 
fiecare țară din cadrul Parteneriatului Estic.

Noul program va sprijini, de asemenea, consolidarea 
informațiilor de mediu privind deșeurile, utilizarea terenurilor 
și agricultura, calitatea aerului și a apei și va îmbunătăți 
accesul la aceste date pentru factorii de decizie și cetățeni.

Măsurile identificate consolidează și asigură continuitatea 
Sistemului Comun de Informații de Mediu Faza II și și a 
Inițiativei Europene pentru Apă Plus pentru programele 
Parteneriatului Estic. Aceste două programe au fost esențiale 
pentru modernizarea monitorizării de mediu și a sistemelor de 
analiză a datelor, promovarea elaborării de politici pe bază de 
dovezi și sporirea alinierii statelor partenere la legislația UE și 
cea internațională, în special la Directiva cadru privind apa.

Partenerii de implementare ai „EU4Environment – Resurse de 
apă și date de mediu” sunt Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare 
(ADA), Agenția de Mediu din Austria (UBA), Oficiul Internațional 
pentru Apă (OiEau) (Franţa), Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisia Economică pentru 
Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU).

În anul 2022 a fost lansat un nou Program în familia  
EU4Environment  
Managementul apelor și datele de mediu

“EU4Environment – Resurse de apă și 
Date de mediu” 
Obiectiv: îmbunătățirea bunăstării populației și facilitarea transformării 
ecologice în conformitate cu Pactul verde european și ODD

Doi piloni: 

l Resurse de apă: sprijinirea unei utilizări mai durabile a resurselor de 
apă dulce

l Date de mediu: extinderea și îmbunătățirea utilizării unor statistici de 
mediu solide

State: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina

Durata: 2021-24

Bugetul: 12.75 milioane de euro (cu contribuția UE de 12 milioane de euro) 

Parteneri de implementare: ADA, UBA, OiEau, OCDE, CEE-ONU

Evenimentul de lansare regională: 9 februarie 2022

EU4Environment

https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu4environment-eu-kicks-off-new-regional-programme-on-water-resources-and-environmental-data/
https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latest-news/eu4environment-eu-kicks-off-new-regional-programme-on-water-resources-and-environmental-data/
https://www.oecd.org/environment/outreach/water-eecca/launch-event-eu4env-water-and-data.htm
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l	 	Buget: aproximativ 20 milioane de euro  
(cu contribuția UE de 19,5 milioane de euro)

l	 Durata: 2019-24

l	 Agențiile de implementare: Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică  
(OCDE), Comisia Economică pentru  
Europa a Organizației Națiunilor  
Unite (CEE-ONU), Programul  
Națiunilor Unite pentru Mediu 
(UNEP), Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(ONUDI) și Banca Mondială

l	 Orientare generală: Comisia 
Europeană

l	 Parteneri naționali principali: 
Ministerul Mediului şi Ministerul 
Economiei

Despre 

Urmăriți-ne: 

www.eu4environment.org/

www.facebook.com/EU4Environment-100539842031096

www.youtube.com/channel/UCi1GrwqTT-WJ30ztZMPq3xw

www.flickr.com/photos/182351066@N07

http://eepurl.com/gUNbg1

Date de contact: 

eu4environment@oecd.org

Acțiune implementată de:

Un proces 
decizional 

“mai verde” 

Economia 
circulară și noi 
oportunități de 

creștere

Schimbul de 
cunoștințe și 
coordonarea 

regională

Asigurarea 
respectării 
cerințelor 
de mediu

Servicii de 
ecosistem și 
mijloacele 

de trai

EU4Environment 
Arhitectura 

economiei verzi

Green Economy in Eastern Partner Countries

https://www.eu4environment.org/
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