
EU4Environment în 
Republica Moldova:

Progresul în ianuarie – august 2020, planurile pentru septembrie –
decembrie 2020 și pentru anul 2021

(Coordonatorul național și Partenrii de Implementare, pentru 
ședința Comitetului Național de Implementare, 11.09.2020)



Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (1.1, 1.2, 1.4 - UNEP) 
Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Suportul regulat pentru organizarea/logistica dialogului
inter-ministerial privind economia verde (EV): ședința 
GL/CNI (14.02.2020); consultările (29.05.2020); 
elaborsarea și coordonarea ToR etc;

 Academia de Administrare Publică va găzdui și desfășura 
un curs introductiv privind EV: a fost semnat Memoran-
dumul între MADRM și AAP (05.06.2020); proiectul foii de 
parcurs pentru integrarea cursurilor de EV și ESM;

 Nominalizarea candidaților pentru participarea în cursul 
de instruire amplu privind Economia Verde: 12 candidați; 
necesitățile de instruire evaluate: iunie-iulie 2020 
(UNITAR);

 Campania de informare: A 5-a Masă Rotundă “Economia
Verde. Fabricat în Moldova” (31.01.2020); WED2020
(05.06.2020); EUSEW2020 (22-26.06.2020);

 Continuarea dialogului inter-ministerial privind economia
verde (EV) - ședința Gl/CNI (11.09.2020); coordonarea 
lucrului curent, aprobarea ToR-urilor și rapoartelor; 
raportarea anuală/ședință de coordonare (sfârșitul 2020 –
începutul 2021);

 Traducerea, preluarea și promovarea un curs introductiv 
privind EV pentru funcționari publici:  lansarea cursului 
on-line privind EV (octombrie 2020);

 Desfășurarea unui webinar interactiv privind EV pentru 
reprezentanții nominalizați (din toate țările EaP: 
noiembrie-decembrie 2020;

 Evaluarea necesității în investiții: domeniile prioritare 
identificate (discuții la ședința CNI, 11 septembrie);

 Parteneriat în cadrul Campaniei Nationale de Săptămâna 
Verde Europeană 2020 cu MADRM, MAEIE și MEI, ONG-uri 
și proiecte UE (14.09 – 23.10.2020);



Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (UNEP) 

Planurile pentru 2021

 Continuarea dialogului inter-ministerial privind EV și coordonării EU4Environment: ședințele GL/CNI și activități 
de coordonare a implementării EU4Environment; sinergii cu EU4Climate, EU4Moldova, Regiuni-țintă UE în
Moldova;

 Cursul de EV integrat în programele existente la AAP (elaborarea politicilor, planificare strategică etc); 
distribuirea cursului la alte universități;

 Testarea/documente analitice pentru documente de politici relevante și propuneri: analiza a cel puțin 2 politici 
sectoriale de către funcționarii publici intruiți în cadrul cursului detaliat de EV și abilitățile necesare obținute (ex.: 
Strategia de mediu, Programul pentru promovarea economiei verzi);

 Elaborarea propunirelor de strategii investiționale sau planuri de acțiuni: ca parte a actualizării a Planului de 
Acțiuni al Programului pentru promovarea economiei verzi pentru 2021-2023;

 Campanie de conștientizare pentru publicul larg: a 6-a Masă Rotundă Națională “Economia Verde. Fabricat în 
Moldova”, campanii naționale și globale, în sinergie cu activitatea 5.2 de comunicare;



Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (1.3 - UNECE: SEA/EIA) 

Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Suport legislativ (în progres)
- Evaluarea legislației EIM și ESM (trimestrul 1 și 2);
- 2 rapoarte de evaluare finalizate și prezentate (întrunire 

de consultare on-line UNECE-MADRM, 03.07.2020); 
- Recomandări ale evaluării prezentate la ședința 

Grupului de lucru privind elaborarea proiectului de lege 
pentru modificarea unor acte legislative (05.08.2020);

 Pregătirile pentru elaborarea a două 
Ghiduri/Metodologii privind (1) Controlul calității 
documentației ESM, (2) Controlul calității 
documentației EIM în context transfrontalier;

 Inițiată comunicarea și colaborarea cu Academia de 
Administrare Publică (în sinergie cu activitatea 1.1.1 al
UNEP (Memorandum de colaborare) pentru posibila 
integrare a unui curs privind ESM în programele 
existente.

 Suport legislativ (continuare) – amendamente la 
legislație elaborate (proiectul ToR pentru expertul 
local și străin, contractare) (T3, 2020 – 2021);

 Ghiduri privind Controlul calității documentației EIM și 
ESM (T3, 2020 – T2, 2021);

 Instruire privind Control calității documentației EIM și 
ESM (sfîrșitul 2020 sau începutul 2021 tbc);

 Elaborarea cursului privind ESM pentru funcționarii 
publici + suport în elaborarea unui curs universitar 
privind ESM și EIM în context transfrontalier (T4 2020-
T3 2021 tbc);

 Elaborarea materialelor informaționale (10-12.2020);
 Eveniment Regional: Atelier virtual privind ESM și EIM 

în context transfrontalier pentru 6 țări (26-27 
octombrie, 2020).



Rezultatul 1. Un proces decizional mai verde (UNECE: SEA/EIA)  

Planurile pentru 2021

 Suport legislativ (continuare) – amendamente la legislație elaborate (proiectul legii privind modificarea legislației privind EIM 
și ESM și legilor aferente) (pînă T3, 2021);

 Suport legislativ pentru modificarea legislației secundare (va fi inițiat odată cu adoptarea legii privind modificarea legilor 
privind EIM și ESM, în cazul adoptării în anul 2021);

 Ghiduri privind Controlul calității documentației EIM și ESM (în T2, 2021);
 Instruire privind Control calității documentației EIM și ESM (sfîrșitul 2020 sau începutul 2021 tbc);
 Elaborarea cursului privind ESM pentru funcționarii publici + suport în elaborarea unui curs universitat privind ESM și EIM în 

context transfrontalier (completarea preconizată pentru T3 2021);
 Elaborarea materialelor informaționale (la necesitate pe parcurs 2021);
 Eveniment de infromare și conștientizare privind ESM și EIM în context transfrontalier (II) (perioada va fi stabilită);
 Proiect pilot privind ESM transfrontalier sau EIM în context transfrontalier (planul, programul/proiectul vor fi stabilite);
 Model pentru baza de date ESM; un registru pentru procedurile existente în domeniul ESM și EIM în context transfrontalier 

pentru informarea și participarea publicului (perioada va fi determinată);



Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere
(2.1, 2.2 - UNIDO)

Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Consultări cu Punctele Naționale de Contact și alți 
beneficiari privind identificarea Partenerului Național de 
Implementare (NIP); elaborarea și coordonarea proiectului 
ToR (iulie - august 2020);

 Lansarea tenderului pentru RECP NIP (august-septembrie
2020);

 Prezentarea activităților UNIDO și planului de lucru în 
domeniul IMM la Conferința de Lansare a Programului de 
ecologizare a IMM, organizată de ODIMM (03 iunie 2020);

 Identificarea sinergiilor cu a Programului de ecologizare a 
IMM realizat de ODIMM pentru a contribui la planul de 
lucru comun și implementare (în sinergie cu activitățile 
OECD și UNEP, aprilie-iunie 2020);

 Contractarea Partenerului Național NIP (septembrie
2020), Raportul Incipient (decembrie 2020);

 Întrunirea de lansare și creare a grupului de 
beneficiari RECP (noiembrie 2020); 

 Instruirea a 15 experți RECP (începând cu decembrie
2020);

 Evaluarea RECP a 15 IMM (începând cu 12.2020);
 Lansarea a 2 Cluburi RECP noi (decembrie 2020);
 Elaborarea și coordonarea ToR pentru aplicarea 

metodologiei de Ecologizare a PI  pentru PI și ZEL
(Fezabilitatea parcurilor eco-industriale)(09/ 2020);

 Contractarea experților pentru metodologia de EIP 
pentru PI și ZEL, realizarea studiului (10 – 12/ 2020).



Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere (UNIDO)

Planurile pentru 2021

 Raport initial RECP de evaluare a 28 companii (T1, 2021); Raport de Progres privind activitățile de instruire a 
personalului industrial și treinerilor cu un progress de circa 15 evaluări RECP (T2, 2021); Un Set de rapoarte 
tehnice de evaluare RECP (în engleză și română)(T3-4, 2021); Planuri de Acțiuni RECP aprobate de companii 
pentru implementare (T4, 2021);

 Activitatea a 2 Cluburi RECP noi (sinergia cu Regiuni-țintă UE în Moldova); Raport de Progress privind activitatea 
a 2 Cluburi RECP pentru IMM membri (T2, 2021); Două rapoarte de evaluare pentru 2 Cluburi RECP  elaborate
(T4, 2021);

 Întrunirea grupului de beneficiari/Prima conferință națională conceptualizată și organizată (T4, 2021);
 Conștientizarea și cunoștințe în domeniul RECP (conform ToR al NIP): plan de comunicare, prezența web, 

evenimente și materiale de informare și conștientizare (pe parcursul anului);
 Finalizarea evaluării EIP la PI și FEZ și prezentarea recomandărilor (T3, 2021).
 Informare privind conceptul și instrumentele inițiativei Pieței Unice al UE al Produselor Verzi în contextul 

practicilor naționale  de eco-etichetare (T3, 2021). 



Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere
(2.3 – 2.6 - UNEP)

Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)
 Consultări cu beneficiarii naționali privind Achizițiile Publice 

Durabile (SPP) (Agenția Achiziții Publice)(procesul de 
angajare a experților internaționali și naționali SPP pentru 
evaliarea progresului din 2017 și a Expertului internațional 
legal e la etapa finală) și eco-etichetarea (MADRM și AO
EcoContact (contractul semnat și începută evaliarea privind 
eco-etichetarea și foaia de parcurs pentru sistemul de eco-
etichetare) (februarie – august 2020);

 Contribuția la Programul de Ecologizare a IMM (Conferința 
de lansare (03.06.2020), indicatorii etc);

 Consultări cu ODIMM privind asistența în domeniul eco-
inovațiilor (promovare și instruiri) (iulie – septembrie 2020);

 Inițierea suportului pentru abordarea strategică în 
managementul dețeurilor (martie – septembrie 2020) –
elaborarea Programului privind managementul deșeurilor
(PMD);

 Finalizarea evaluării privind eco-etichetarea și a foii de 
parcurs privind sistemul de eco-etichetare (09/2020);

 Proiectul regulamentului privind eco-etichetarea (proiect, sf.
10/2020, consultari – pînă la 30.11.2020)

 Proiectul ghidului de elaborare a criteriilor de eco-etichetare 
pentru diferite categorii de produse (31.12.2020);

 Evaluarea progresului și desfășurarea webinarelor privind SPP
(ТВD);

 Proiectul Ghidului SPP pentru produse prioritare (TBD);
 Pregătire infograficilor privind SPP (TBD);
 Desfășurarea evaluării politicilor de eco-inovații și instruirea 

pentru IMM din sectoarele prioritare (10/ 2020 – T1, 2021);
 Participarea în evenimentul de schimb de experiență regională 

privind eco-inovațiile pentru IMM (10-12/ 2020);
 Inițiera procesului de elaborare a PMD (ToR, partenerul local 

contractat (septembrie-noiembrie 2020);



Rezultatul 2. Economia circulară și noi oportunități de creștere 
(UNEP)

Planurile pentru 2021

 Elaborarea Regulamentului privind eco-etichetarea (priect final – 30 iunie 2021); 
 Instruiri pentru agenți economici și autoritățile competente privind eco-etichetarea (05/09/ 2021);
 Un sistem revăzut de monitorizare a contractelor SPP și politicilor SPP; Manualul SPP și Ghidurile de achiziții 

actualizate pentru produsele prioritare; Două seminare de întărire a capacităților SPP; tendere SPP pentru
produsele noi lansate (perioada - conform ToR); 

 Realizarea unei evaluări a politicilor și instrumentelor de politici pentru eco-inovare în sectoarele/sub-sectoarele 
prioritare în Moldova; Atelier național de validare (T1, 2021); Asistență tehnică pentru evaluarea a min 8 (opt)
strategii de afaceri pentru IMM și identificarea modelelor de afaceri după caz, urmând pașii din Manualul UNEP 
privind eco-inovațiile (T 2-3, 2021); 

 Identicarea sectoarelor priortiare pentru reforma politicilor, a instrumentelor de politici relevante și suportului 
necesar (ca parte a procesului de actualizare a Programului de promovare a economiei verzi pentru 2021-2023);

 Elaborarea Programului privind managementul deșeurilor și Planului de Acțiuni (T1-T4, 2021);



Rezultatul 3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu (OECD)
Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Misiunea și lucrul de pregătire (proiect ToR) și continuitatea
(dezvoltarea capacităților) pentru proiectul privind Programul 
privind Transportul Public Curat (CPT Programme); Proiectul
prezentat (mesajul OECD din 31.08.2020);

 Asistența la elaborarea auto-evaluării pentru IMM și asistența în 
elaborarea matricii pentru ecologizarea IMM (martie – mai 2020);

 Evaluarea și reforma managementului Fondului Ecologic Național: 
evaluarea, ToR pentru expertul local (martie-iulie 2020); concursul 
pentru selectare (august);

 Evaluarea subsidiilor pentru combustibili fosili pentru 2016-2019 
pentru baza de date OECD-IEA (Fossil-fuel subsidies database);

 Lansarea pregătirilor pentru proiectul privind finanțarea și 
investițiile verzi (green bonds) (proiectul ToR);

 Lansarea pregătirilor pentru întărirea capacităților administrative 
(consultări cu SIGMA, proiect ToR, cuprins și nota de concept) 
pentru Activitatea 3.4.1 și discuțiilor pentru suportul de expert 
pentru Agenția de mediu solicitat în timpul consultărilor pe țară
(din Activitatea 3.4.2).

 Comentarii la proiectul legii privind emisiile industriale și suport
pentu implementare (T 3-4, 2020);

 Un raport de evaluare: sistemul de asigurare a
conformității/respectării legislației și sancțiunile administrative,
plățile și penalitățile pentru nerespectarea legislației (T3-4, 2020);

 Elaborarea Manualului Operațional pentru Fondul Ecologic
Național (proiect final – decembrie 2020);

 Raport analitic pe subsidiile conbustibililor fosili, inclusiv Moldova;
 Colectarea datelor privind taxele în energetică (TBD);
 Misiune de identificare privind finanțele verzi (TBD);
 Raport analitic privind capacitatea administrativă în domeniul

mediului și suport de expert (TBD);
 Întruniri regionale: finanțe verzi (octombrie 2020);

 BAT (noiembrie 2020);
 Ecologizarea IMM (T4 2020);
 Respectarea legislației de mediu (T4 2020);



Rezultatul 3. Asigurarea respectării cerințelor de mediu (3.1 – 3.4 - OECD)
Planurile pentru 2021

 Propunere de a lărgi activitățile cu transpunerea Directivei 2004/35/EC privind răspunderea pentru mediul
înconjurător (Sumarul consultărilor, 29.05.2020) (TBD);

 Suport de expert pentru aplicarea regulilor generale - General Binding Rules (pentru un sector specific) (TBD);
 Proiect de întărire a capacităților pentru implementarea Programulu privind Transportul Public Curat;
 Organizarea și desfășurarea instruirii pe procedurile din Manualul Operațional al FEN (ianuarie – martie 2021);
 Evaluare detaliată a sistemului de asigurare a respectării legislației de mediu (în baza analizei CAS);
 Suport în procesul de reforme a sistemului de sancțiuni administrative, plăți și penalități – elaborarea legislației

de compensare a daunelor;
 Reforma subsidiilor în energetică: asistanță în pilotarea elaborării metodologiei de raportare a cheltuielilor

fiscale;
 Analize de nivel național în suportul investițiilor verzi (green bonds), identificarea problemelor/căilor pentru

alinierea mecanismelor financiare cu reformele politice;
 Elaborarea unie foi de parcurs pentru îmbunătățirea capacităților administrative în sectorul de mediu,

pregătirea instruirilor, asigurarea unui suport de expert pentru MADRM (Agenția de mediu) și sau Ministerul
Economiei și Infrastructurii (subiect pentru discuții).



Rezultatul 5. Monitoringul performanțelor de mediu (OECD) (5.3. 
Indicatorii Creșterii Verzi)

Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Evaluarea indicatorilor creșterii verzi din baza de 
date al OECD pentru Republica Moldova și inițierea 
dialogului pentru lărgirea și actualizarea ei;

 Propunerea includerii ICV în Programul de lucrări 
statistice pentru 2021 și plasarea lor pe pagina BNS și 
paginile relevante (august - septembrie 2020);

 Profilul țării (elaborat și distribuit).

 Actualizarea indicatorilor creșterii verzi (octombrie -
decembrie 2020); plasare pe paginile din internet;

 Video privind indicatorii creșterii verzi (regional);
 Ediție nouă a profilului țării cu indicatorii creșterii 

verzi cheie (ICV);
 Lansarea actualizării setului actual al ICV.



Rezultatul 5. Monitoringul performanțelor de mediu (OECD) (5.3. 
Indicatorii Creșterii Verzi)

Planurile pentru 2021

 Actualizarea Raportului privind indicatorii creșterii verzi (2017): majorarea, dacă e posibil, a 
numărului indicatorilor creșterii verzi, identificarea noilor indicatori, publicarea datelor online, 
asigurarea sinergiei cu obiectivele și țintele Moldova 2030/ODD, cu Raportul privind Starea Mediului 
în Moldova și cu actualizarea Programului pentru promovarea economiei verzi pentru 2021-2023, cu 
intergarea datelor în baza de date statistice al OECD;

 Elaborarea ediției a treia a profilului țării în baza ICV.



Rezultatul 5: Coordonarea (Rezultatul 5.1) 

Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Consultările virtuale cu țărule EaP (Republica
Moldova - 29 mai 2020): participarea NFPs, DG 
NEAR, DG Environment, toți Partenerii de 
Implementare; Sumarul evenimentului elaborat 
și circulat.

 Consultările cu NFPs pe probleme specifice
(OECD, FEN, iunie 2020);

 Reuniunea Regionala a 2-a: 

 Întrunire virtuală pe 22 septembrie 2020, 
evaluarea rezultatelor obținute și ajustarea 
planurilor de lucru, unde necesar;

 Întrunire în persoană în noiembrie -
decembrie 2020, în cazul eliminării 
restricțiilor de călătorie, posibil la Kiev, 
Ucraina, sau la începutul 2021.



Rezultatul 5: Coordonarea (Rezultatul 5.1) 

Planurile pentru 2021

 Cea de a 3-a Reuniune Regionala EU4Environment (TBD)
 Evenimente regionale conform planului de lcuru în cadrul rezultatelor specifice (TBD)
 Examinarea posibilității organizării unui eveniment comun OECD/UNECE privind indicatorii creșterii 

verzi, similar cu cel din 2015, ca urmare a exprimării interesului din partea țărilor



Rezultatul 5: Comunicarea (Rezultatul 5.2) 
Progresul în 2020 (ianuarie-august) Planurile pentru 2020 (septembrie-decembrie)

 Promovarea EU4Environment pe paginile naționale: MEI 
(Economia Verde/EU4Environment) și MADRM
(EU4Environment);

 Pagina Web (OECD): 
http://www.oecd.org/site/eu4environment/

 Newsletter, cu un număr de abonați* și distribuirea la circa 
300 de adrese în rețele interne;

 Video “About EU4Environment” și “About the Inaugural 
Assembly meeting”

 Utilizarea rețelelor sociale (YouTube, Flickr, 
EU4Environment Facebook page for Moldova, existing 
Twitter channels);

 Banere pentru evenimente (EU4Environment, SEA);

 Participarea la Panelul EaP privind Mediul și 
Schimbările climatice (24 iunie 2020);

* Vă puteți abona la Buletinul EU4Environment here

 Buletin lunar (extinderea numărului de abonați) (la finele 
fiecărei luni);

 Elaborarea și lansarea noului site (mai interactiv) 
(septembrie 2020)

 Producerea noilor spoturi video (Reuniunea Regională, 
spoturi tematice, interviuri) (TBD)

 Utilizarea regulată a rețelelor sociale și EU4Environment 
Facebook în Moldova;

 Promovarea evenimentelor naționale și internaționale
(incl. Conferința Ministerială, 22 octombrie 2020, 
Luxembourg, Săptămîna Verde Europeană 2020);

 Întărirea coordonării cu alte programe (ex., OPEN 
Programme, EU4Climate, EU4Business, EU4Moldova; 
Regiuni-țintă UE în Moldova etc.)

http://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://mailchi.mp/c2915cda54fd/inaugural-eu4environment-newsletter?e=913def4c5a
https://youtu.be/heU8nUXDQlM
https://youtu.be/57IR82xlcWE
https://oecd.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=578362076f0fc190522419536&id=18b42dd5f9


Rezultatul 5: Comunicarea (Rezultatul 5.2) 

Planurile pentru 2021

 Buletin lunar (extinderea numărului de abonați) (la finele fiecărei luni);
 Contribuția cu informații pentru noul site (mai interactiv);
 Producerea noilor spoturi video (traducere în limbile naționale);
 Utilizarea regulată a rețelelor sociale și EU4Environment Facebook în Moldova;
 Promovarea evenimentelor naționale și internaționale (incl. Ziua Mondială a Mediului, conferințe 

ministeriale);
 Întărirea coordonării cu alte programe (ex., OPEN Programme, EU4Climate, EU4Business, 

EU4Moldova; Regiuni-țintă UE în Moldova etc.)



Economia verde: sectoare prioritare pentru investiții

Sectoare prioritare propuse pentru 2021-2022 (pentru discuții)

1.2: Planificarea sectorială a investițiilor și analiza comparativă a costurilor și a beneficiilor (UN 
Environment):
Activitatea 1.2.1: Evaluarea necesităților de investiții în sectoarele prioritare (Q4 2020 – 2021-2022)
 Va fi efectuată ca parte a actualizării a Planului de acțiuni a Programului pentru promovarea 

economiei verzi – în anul 2021 (conform planului de acțiuni pe țară și PAG 2020-2023). 
 Sectoare/domenii noi prioritare care urmează a fi examinate/aprobate de GL/CNI, ca parte a 

suportului curent în cadru EU4Environmnt:
1. eco-etichetarea; 
2. eco-inovațiile;
3. alte domenii?



Reuniunea Regională EU4Environment, 22 septembrie 2020 

Obiectivele și agenda ședinței

Obiectivele evenimentului și rezultatle scontate

Reuniunea Regională EU4Environment va: 
 • prezenta starea actuală în implementarea Acțiunii, aranjamente de coordonare și comunicare, 

inclusiv impactul pandemiei Covid-19; 
 • discuta planurile de lucru regionale și pe țări pentru 2020-21; 
 • conveni asupra întrunirii Reuniunii Regionale în persoană – la finele 2020 – începutul 2021. 

https://www.oecd.org/environment/outreach/second-eu4environment-regional-assembly.htm

https://www.oecd.org/environment/outreach/second-eu4environment-regional-assembly.htm


Săptămâna Verde Europeană 2020 în Moldova, 19-23.10.2020 

Proiectul conceptului campaniei naționale

Campanie națională de informare și comunicare în domeniul mediului și conservării biodiversității consacrată 
Săptămînii Verzi Europene 2020 (https://www.eugreenweek.eu/en)
Temele de bază: conservarea biodiversității și Pactul Ecologic European pentru Moldova 
 Evenimentul de lansare al Săptămînii Verzi Europene 2020 în Moldova (MADRM, MAEIE, MEI, Delegația UE

(Șeful Delegației), EU4Environment, parteneri și ONG-uri (date va fi confirmată (15-19.10.2020);
 Plasarea informației, spoturilor și materealelor relevante EUGreenWeek 2020 pe paginile partenerilor și în 

rețelele de socializare (zilnic, pe parcursul saptamânii, conform unui plan coordinat); 
 Prezentarea rezultatelor proiectelor în domeniul mediului, finanțate de UE și Statele Membre; 
 Emisiuni speciale TV și Radio privind EUGreenWeek și EUGreenDeal for Moldova; 
 Lansarea colectării separate a deșeurilor (hârtie, plastic, sticlă, DEEE) la MADRM și MAEIE cu ABS recycling; 
 Campanie de infromare și conștientizare (Asocoații obștești, MADRM și patenrii) etc.



Mulțumim pentru atenție! 
http://www.oecd.org/site/eu4environment/

https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/

http://mec.gov.md/ro/content/economia-verde

http://madrm.gov.md/ro/node/2700

http://www.oecd.org/site/eu4environment/
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
http://mec.gov.md/ro/content/economia-verde
http://madrm.gov.md/ro/node/2700
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