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Cu privire la aprobarea Programului de promovare a  

economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a  

Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia 

-------------------------------------------------------------- 

 

În conformitate cu art. 86, 89 lit. a) din capitolul 16 „Mediul Înconjurător”, 

titlul IV, și art. 367 lit. d) din capitolul 13 „Comerț și dezvoltare durabilă”, titlul 

V, din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 

Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale 

acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova 

pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 1; 

2) Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de promovare a 

economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, conform anexei 

nr. 2. 

 

2. Ministerele și autoritățile administrației publice centrale responsabile de 

realizarea Programului și a Planului de acțiuni sus-menționate: 

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea în termen a 

acțiunilor stabilite; 

2) vor asigura planificarea bugetară anuală și pe termen mediu a 

mijloacelor financiare necesare pentru implementarea Planului de acțiuni; 

3) vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului anual, pînă la data de 1 martie, raportul cu privire la realizarea 

acțiunilor prevăzute în Plan. 

 

3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura 

monitorizarea și coordonarea procesului de realizare a Planului de acțiuni pentru 
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implementarea Programului de promovare a economiei „verzi” în Republica 

Moldova pentru anii 2018-2020 și va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 

1 aprilie, raportul generalizat cu privire la monitorizarea realizării Planului de 

acțiuni. 

 

4. Se recomandă autorităților administrației publice locale, agenților 

economici și asociațiilor obștești să întreprindă măsurile necesare pentru 

realizarea prevederilor Programului de promovare a economiei „verzi” în 

Republica Moldova pentru anii 2018-2020 şi ale Planului de acțiuni pentru 

implementarea acestuia. 

 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Liviu Volconovici 
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Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

Din                           2018 
 

 

 

 PROGRAM  

de promovare a economiei „verzi” 

în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 

 

I. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 
 

Prezentul Program integrează prioritățile de promovare a economiei 

„verzi” conform Declarației finale a Conferinței Națiunilor Unite privind 

Dezvoltarea Durabilă „Viitorul pe care ni-l dorim” (Rio de Janeiro, 20-22 iunie 

2012) și prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, 

aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012.  

Elaborarea Programului este condiționată de lipsa unui document de 

politici de planificare la nivel național pe termen mediu în domeniul promovării 

economiei „verzi” în sectoarele de dezvoltare social-economică a țării: eficiență 

energetică și utilizarea surselor regenerabile, ecologizarea întreprinderilor mici și 

mijlocii, agricultură ecologică, transport durabil, industrie (producerea mai pură 

și consumul durabil), achiziții publice durabile, construcții, educație pentru 

dezvoltarea durabilă.  

Tranziția spre o economie „verde” va crea oportunități economice majore. 

„Înverzirea” economiei este un principiu nou de creștere pentru Republica 

Moldova și un generator de locuri de muncă.  

Principalele provocări privind funcționarea sistemului instituțional, 

managerial și de implementare în domeniul promovării economiei „verzi” sînt 

următoarele:  

1) există deficiențe în coordonarea și schimbul de informații la nivel 

național și local în domeniul economiei „verzi”;  

2) documentele strategice nu includ prevederi cu privire la economia 

„verde” și nu există acțiuni pe termen scurt cu indicatori de monitorizare clar 

stabiliţi și surse financiare planificate;  

3) în cadrul ministerelor lipsesc structurile responsabile de domeniul 

economiei „verzi”, iar capacitățile umane și financiare sînt limitate în a face față 

și a reacționa la cerințele și provocările curente privind promovarea economiei 

„verzi”;  

4) atribuțiile de elaborare și implementare a politicilor în domeniul 

economiei „verzi”, precum și de monitorizare a indicatorilor nu sînt repartizate în 

mod clar între instituțiile de stat; 

5) nu există continuitate în procesul de promovare a agriculturii ecologice 

la scară națională; 

6) emisiile de la transport au impact sporit asupra mediului și sănătății 

populației; 
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6) beneficiile economice provenite din utilizarea eficientă a resurselor și 

energiei încă nu sînt pe larg conștientizate și aplicate, inclusiv în rîndul 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

7) principiile de economie „verde” sînt conștientizate și susținute doar de 

către o mică parte a populației și de organizațiile nonguvernamentale din 

domeniul mediului. 

   

Analiza SWOT  

Conform analizei riscurilor și oportunităților (SWOT), principalele puncte 

forte și oportunități vor fi valorificate prin implementarea prezentului Program 

printr-un proces de perfecționare continuă. Punctele slabe și amenințările vor fi 

atenuate prin acțiuni bine definite și argumentate. 

Puncte forte:  

1) includerea economiei „verzi” în Agenda de Asociere Republica 

Moldova–Uniunea Europeană pentru  perioada 2017-2019 și în Planul național 

de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–

Uniunea Europeană în perioada 2017-2019; 

2) posibilități de a beneficia de experiența și susținerea Uniunii Europene 

în promovarea principiilor economiei „verzi”, producerii mai pure ș.a.;  

3) capacități pentru promovarea economiei „verzi” (rezultatele 

Programului național de producere mai pură, susținut de Organizația Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO)), promovarea și amplificarea 

implementării aspectelor de producere mai pură;  

4) experiență şi exemple pozitive din sectoarele economiei (ex.: eficienţa 

energetică, aplicarea conceptului producerii mai pure la peste 150 de 

întreprinderi mici și mijlocii din țară, cu un beneficiu total de 69 GWh de 

energie, 994 616 m3 de apă, 35 104 tone de materiale);  

5) existența celor mai bune practici în regiune, a transferului de 

experienţă; 

6) valoarea adăugată recunoscută a economiei „verzi” pentru sectoarele 

prioritare ale economiei, producătorii locali, exportatori şi industria de 

prelucrare; 

7) beneficierea de către întreprinderile industriale de aplicarea strategiilor 

de management preventiv de mediu și experiență, ceea ce conduce la o creștere 

anuală a beneficiilor de mediu (economisirea resurselor, reducerea poluării la 

întreprinderile implicate, detalii pe www.ncpp.md);  

8) colaborarea interministerială stabilită prin crearea Grupului de lucru 

interministerial pentru dezvoltarea durabilă şi economia „verde”; 

9) promovarea economiei „verzi” ca prioritate în Strategia de mediu 

pentru perioada 2014-2023.   

Puncte slabe:  

1) capacităţi instituționale reduse de promovare a economiei „verzi” în 

unele sectoare ale economiei naţionale, la nivel național şi local; 

2) capacităţi financiare limitate în ţară pentru promovarea economiei 

„verzi”; 
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3) capacități reduse pentru promovarea economiei „verzi” în sectoarele: 

agricultură, transport, dezvoltare regională, mediu, servicii, comerţ, sfera 

bancară, sectorul privat; 

4) lipsa continuităţii şi memoriei instituţionale în cadrul instituţiilor de 

stat; 

5) poziția pasivă a întreprinderilor industriale în privința promovării 

experienței de producere mai pură; 

6) nivelul scăzut de încredere a populaţiei şi agenţilor economici, 

fermierilor în structurile de stat şi procesul de dezvoltare economică din ţară; 

7) utilizarea minimă, insuficientă a mijloacelor moderne de comunicare 

pentru promovarea economiei „verzi”; 

8) aplicarea redusă a instrumentelor economice moderne şi facilităţilor 

pentru promovarea economiei „verzi”; 

9) implicarea redusă a asociaţiilor obşteşti în promovarea principiilor 

economiei „verzi” şi în schimbarea atitudinii consumatorilor; 

10) capacităţi reduse de monitorizare şi control la nivel național şi local; 

11) interes redus din partea organelor mass-mediei şi autorităților publice 

locale. 

Oportunităţi: 

1) economia „verde” ca prioritate pentru Strategia națională de dezvoltare 

„Moldova 2030” și Agenda 2030; 

2) valoarea adăugată a economiei „verzi” pentru dezvoltarea economică: 

noi locuri de muncă, beneficii pentru producători şi exportatori (creșterea 

capacității concurențiale a produselor autohtone, deoarece gestionarea rațională a 

resurselor naturale este dovedită prin standarde de management de mediu și/sau 

ecoetichetare, fiind parte integrantă a producerii mai pure; condiții de acces spre 

piețe internaționale de desfacere și creșterea competitivității); 

3) economia „verde” ca parte a imaginii ţării în regiune; 

4) contribuția acțiunilor prevăzute și aplicate în cadrul promovării 

economiei „verzi” în Republica Moldova la implementarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă; 

5) economia „verde” ca prioritate în procesele şi programele regionale 

(EaP GREEN, GREEN East, Mediu pentru Europa etc.); 

6) noi tehnologii, servicii, utilaj modern etc. (vor fi stimulate elaborarea de 

tehnologii autohtone, elaborările științifice orientate spre necesitățile 

producătorilor autohtoni și interesele economiei naționale); 

7) promovarea aplicării evaluării impactului asupra mediului şi evaluării 

strategice de mediu; 

8) economisirea resurselor bugetare, eficientizarea producerii, reducerea 

dependenței de importuri: (de exemplu, cluburile „Nu risipi” care, în colaborare 

cu autoritățile publice locale, implementează activități de eficientizare a 

resurselor și producere mai pură în diferite sectoare, reducînd consumul de 

resurse de apă/energie/materiale și contribuind la dezvoltarea durabilă a 

comunității); 

9) identificarea de noi parteneri şi accesarea de fonduri noi; 
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10) interesul și efortul în promovarea economiei „verzi” din partea Uniunii 

Europene şi a partenerilor de dezvoltare; 

11) comportamentul mai durabil al producătorilor şi consumatorilor;  

12) un mediu mai curat pentru viața şi activitatea omului. 

Riscuri:  

1) lipsa suportului politic în promovarea principiilor economiei „verzi” la 

cel mai înalt nivel de conducere a ţării; 

2) lipsa de priorităţi și interes redus de promovare a principiilor economiei 

„verzi” în sectoare; 

3) capacităţi reduse de asimilare a investiţiilor şi asistenţei tehnice în 

domeniu; 

4) existența unui lobby, a unor grupări economice, a unor importatori care 

nu sînt interesați de schimbări;  

5) interes redus şi ignorare din partea populaţiei, neînţelegerea valorii 

adăugate a economiei „verzi”. 

 

II. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI 

 

Scopul prezentului Program este de a promova implementarea principiilor 

economiei „verzi” în Republica Moldova în armonie cu dezvoltarea economică și 

bunăstarea socială.  

Pînă în anul 2020 vor fi depuse eforturi pentru realizarea  prezentului 

Program, care vor asigura dezvoltarea capacităților necesare ale tuturor celor 

implicați în activitățile planificate, prin implementarea următoarelor obiective 

specifice: 

1) asigurarea condițiilor de bună guvernare și consolidarea potențialului 

instituțional și de management în domeniul promovării economiei „verzi” cu 

30% pînă în anul 2020 la nivel național; 

2) asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor 

economiei „verzi” pentru ca, pînă în anul 2020, 17% din consumul final brut de 

energie să provină din surse regenerabile și eficiența energetică să fie 

îmbunătățită cu 8,2%; 

3) asigurarea ecologizării a circa 30% din întreprinderile mici și mijlocii 

pînă în anul 2020 prin suport adecvat în implementarea principiilor economiei 

„verzi”;    

4) asigurarea promovării agriculturii ecologice prin implementarea 

principiilor economiei „verzi” și extinderea suprafeței de teren agricol utilizat 

pentru agricultura ecologică cu circa 20% pînă în anul 2020;  

5) reducerea poluării aerului cu 30% pînă în anul 2020 prin dezvoltarea 

transportului durabil; 

6) asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor 

economiei „verzi” în domeniul construcțiilor cu 15% pînă în anul 2020; 

7) asigurarea implementării principiilor de eficientizare a resurselor și 

producere mai pură în circa 30% din întreprinderi și organizații pînă în anul 

2020; 
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8) asigurarea pînă în 2020 ca cel puțin 15% din toate achizițiile publice să 

corespundă criteriilor de achiziții durabile;  

9) sporirea nivelului de cunoștințe privind economia „verde” și 

dezvoltarea durabilă în rîndul elevilor și studenților cu cel puţin 30% pînă în anul 

2020; 

10) creșterea nivelului de sensibilizare a publicului privind economia 

„verde” și dezvoltarea durabilă cu cel puţin 30% pînă în anul 2020;  

11) crearea pînă în anul 2020 a sistemului de monitorizare a indicatorilor 

creșterii „verzi”.  

 

III. ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE 

Pentru asigurarea condițiilor de bună guvernare și consolidarea 

potențialului instituțional și de management în domeniul promovării economiei 

„verzi” cu 30% pînă în anul 2020 la nivel național, al amplificării colaborării 

dintre ministerele implicate, este necesară realizarea următoarelor acțiuni 

prioritare: 

1) continuarea activității Grupului de lucru interministerial pentru 

promovarea dezvoltării durabile și a economiei „verzi” în vederea coordonării 

procesului de promovare a economiei „verzi” în țară; 

2) integrarea aspectelor de mediu, promovarea economiei „verzi” și 

adaptarea la schimbările climatice în documentele de politici sectoriale și 

legislația relevantă; 

3) implementarea modelului de oficii „verzi” prin  intermediul principiilor 

de e-guvernare și prin promovarea ședințelor „verzi”; 

4) consolidarea parteneriatului public-privat pentru promovarea 

principiilor și acțiunilor de dezvoltare a economiei „verzi”; 

5) elaborarea mărcii comerciale naționale „Moldova Verde” pentru 

produsele și procesele ecologic pure; identificarea companiilor „verzi”, care vor 

avea dreptul de a utiliza marca comercială înregistrată; 

6) introducerea sistemului de etichetare ecologică și a sistemului de 

certificare a produselor obţinute din resurse naturale; 

7) supravegherea pieței sub aspectul respectării prevederilor legislației cu 

incidență în domeniul etichetării energetice; 

8) elaborarea instrumentelor economice pentru promovarea economiei 

„verzi”; 

9) examinarea și promovarea aspectelor economiei „verzi” în cadrul  

ședințelor Consiliului Național pentru Dezvoltare Durabilă, ca parte a acțiunilor 

naționale ale Agendei 2030 și Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 

2030”. 

Asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor 

economiei „verzi” pentru ca, pînă în anul 2020, 17% din consumul final brut de 

energie să provină din surse regenerabile și eficiența energetică să fie 

îmbunătățită cu 8,2% va fi atinsă prin promovarea mecanismelor prevăzute de 

Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile și realizarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei 
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din surse regenerabile pentru anii 2013-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1073 din 27 decembrie 2013, precum și prin următoarele acțiuni concrete: 

1) elaborarea indicatorilor de eficiență energetică; 

2) elaborarea datelor statistice vizînd consumul de energie; 

3) stabilirea noilor criterii de performanță pentru eficiența energetică a 

clădirilor; 

4) promovarea producerii de energie din surse regenerabile (solară, 

eoliană), inclusiv din biomasă (din agricultură, silvicultură); 

5) promovarea panourilor solare pentru generarea energiei electrice pentru 

gospodării și instituții publice; 

6) reducerea pierderilor de căldură în perioada rece a anului prin izolarea 

termică a clădirilor vechi și a celor nou-construite.  

Pentru asigurarea ecologizării a circa 30% din întreprinderile mici și 

mijlocii pînă în anul 2020 prin suport adecvat în implementarea principiilor 

economiei „verzi”, este necesar a realiza următoarele acțiuni generale: 

1) integrarea activităților de dezvoltare a economiei „verzi” pentru 

întreprinderile mici și mijlocii în planurile de dezvoltare a organizațiilor de resort 

ca prioritate în cadrul evaluării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 

2020” și elaborării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”; 

2) elaborarea unui plan național cu privire la ecologizarea întreprinderilor 

mici și mijlocii pentru adaptarea acestora la tranziția spre o economie „verde” 

prin promovare, schimb de bune practici și mobilizare de fonduri; 

3) încurajarea întreprinderilor/afacerilor ecologice sau a tehnologiilor 

ecologice prin oferirea diverselor facilități, inclusiv a accesului la finanțare și la 

stimulente fiscale; 

4) implicarea instituțiilor de stat în promovarea economiei „verzi”, 

inclusiv prin crearea unor instrumente de susținere/consultare; 

5) aplicarea criteriilor economiei „verzi” în cadrul tuturor concursurilor 

naționale pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

6) elaborarea unor manuale cu privire la creditele „verzi” și schemele sau 

standardele de certificare „verde” pentru dezvoltarea afacerilor; 

7) elaborarea și dezvoltarea metodologiei de selectare și completare a 

bazei de date statistice privind ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii. 

Asigurarea promovării agriculturii ecologice prin implementarea 

principiilor economiei „verzi” și extinderea suprafeței de teren agricol utilizat 

pentru agricultura ecologică cu circa 20% pînă în 2020 trebuie susținută ținînd 

cont de faptul că cererea pentru astfel de produse pe piețele internaționale este în 

creștere, unde cel mai des sînt obținute prețuri mai mari pentru produsele 

ecologice. Agricultorii ecologici trebuie susţinuţi în respectarea standardelor 

naționale şi internaționale de producere şi comercializare a produselor ecologice 

pentru obținerea încrederii şi credibilității pe piețele regionale şi internaționale. 

Integrarea prevederilor de mediu în politicile agricole va contribui la reducerea 

riscurilor de degradare a mediului și la îmbunătățirea durabilității ecosistemelor 

agricole. 
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Pentru creșterea ponderii agriculturii ecologice este necesară 

implementarea următoarelor activități:  

1) creșterea suprafeței de terenuri agricole cu producție ecologică și a 

numărului de agricultori ecologici;  

2) dezvoltarea programelor de formare în domeniul agriculturii ecologice: 

producția și prelucrarea produselor agricole ecologice de origine vegetală și de 

origine animală; 

3) elaborarea şi implementarea unui program de subvenţionare pentru 

producători, procesatori şi exportatori de produse agricole ecologice, inclusiv în 

zootehnie; 

4) dezvoltarea marketingului „verde” al produselor ecologice la nivel 

local: facilitarea și promovarea produselor ecologice în piețe, magazine și 

restaurante; 

5) organizarea atelierelor, a emisiunilor, a expozițiilor, elaborarea 

spoturilor TV pentru promovarea agriculturii ecologice;  

6) informarea consumatorilor cu privire la valoarea adăugată a produselor 

agricole ecologice, organizarea evenimentelor informative în școli;  

7) consolidarea capacităților autorității publice centrale responsabile de 

aspectele promovării agriculturii ecologice;   

8) dezvoltarea unui registru electronic pentru producătorii ecologici și 

produsele acestora; 

9) crearea piețelor agricole de pilotare și a magazinelor specializate în 

produse ecologice, susținerea agricultorilor pe parcursul perioadei de conversie 

la producția ecologică prin mecanisme specifice de sprijin, precum asigurarea 

cererii de produse ecologice (încă necertificate) din partea cantinelor instituțiilor 

publice.  

Pentru reducerea poluării aerului cu 30% pînă în anul 2020 prin  

dezvoltarea transportului durabil, trebuie întreprinse următoarele acțiuni: 

1) promovarea eliminării treptate a mașinilor vechi prin dezvoltarea și 

implementarea unui program de stat în colaborare cu companiile private; 

2) elaborarea stimulentelor fiscale pentru importul mașinilor cu 

motor electric și hibride, precum și dezvoltarea infrastructurii naționale necesare 

pentru mașinile electrice;  

3) aplicarea restricțiilor pentru circulația autovehiculelor (de toate tipurile, 

inclusiv pentru transportul public și cel industrial/comercial) mai vechi de 15 ani; 

4) modernizarea transportului public vechi prin substituirea acestuia cu 

mijloace de transport ecologic (electric); 

5) elaborarea și promovarea deciziilor de interzicere a importului de 

autovehicule mai vechi de 7 ani și inferioare standardelor Euro 5; 

6) reglementarea intrării autovehiculelor în orașe și în centrul orașelor 

(pentru a reduce ambuteiajele și poluarea aerului); 

7) elaborarea reglementărilor privind promovarea utilizării mijloacelor de 

transport în comun, dezvoltarea prioritară a transportului public urban și 

reducerea semnificativă (cu 30%) a numărului de microbuze, redirecționarea 
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rutelor urbane și diminuarea traficului de pe arterele centrale, crearea traseelor de 

ocolire a centrelor urbane;  

8) organizarea și promovarea Săptămînii europene a mobilității; 

9) integrarea în politicile cu privire la transport a prevederilor de mediu ce 

țin de încurajarea utilizării combustibililor alternativi și a noilor tehnologii în 

toate tipurile de transport. 

Pentru asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor 

economiei „verzi” în domeniul construcțiilor cu 15% pînă în anul 2020, se 

recomandă realizarea următoarelor acțiuni: 

1) promovarea materialelor de construcție și a standardelor pentru 

eficiența energetică a clădirilor; 

2) monitorizarea elaborării planurilor urbanistice generale care vor include 

infrastructura pentru transportul durabil (linii de autobuz, transport electric, piste 

pentru bicicliști, parcări și stații de încărcare pentru unitățile de transport 

ecologice); 

3) promovarea principiilor orașelor verzi și aplicarea indexului european al 

orașului verde; 

4) minimizarea consumului de materiale, resurse naturale și energie pe 

durata întregului ciclu de viață al clădirilor. 

Pentru asigurarea implementării principiilor de eficientizare a resurselor 

și producere mai pură în circa 30% din întreprinderi și organizații pînă în anul 

2020, vor fi întreprinse următoarele acțiuni:  

1) crearea centrelor regionale de eficientizare a resurselor și producere mai 

pură în trei regiuni de dezvoltare (Nord, Centru, Sud);  

2) promovarea, înființarea și desfășurarea cluburilor regionale de 

eficientizare a resurselor și de producere mai pură; 

3) elaborarea anuală a rapoartelor de autoevaluare cu privire la 

eficientizarea resurselor și producerea mai pură de către întreprinderile și 

organizațiile privind eficientizarea consumului de resurse (energie, apă, 

materiale); 

4) elaborarea programelor și planurilor regionale (agențiile de dezvoltare 

regională, autoritățile administrației publice locale) și sectoriale cu privire la 

promovarea și implementarea principiilor de eficientizare a resurselor și 

producere mai pură; 

5) identificarea și promovarea unor instrumente de stimulare fiscală pentru 

promovarea principiilor de eficientizare a resurselor și producere mai pură; 

6) încurajarea băncilor pentru acordarea unor linii de credit avantajoase 

(rata dobînzii mai mică, perioada de rambursare mai mare etc.) întreprinderilor 

industriale pentru proiectele de eficientizare a resurselor și producere mai pură; 

7) integrarea în planurile de dezvoltare locală a principiilor de eficientizare 

a resurselor și producere mai pură; 

8) promovarea aniversării a 10-a a Cadrului de consum și producție 

durabile în Republica Moldova; 
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9) elaborarea și promovarea reglementărilor privind eliminarea treptată a 

pungilor de plastic (cu excepția celor biodegradabile) și a sticlelor de plastic; 

10) promovarea principiului responsabilității extinse a producătorului;  

Pentru asigurarea ca pînă în 2020 cel puțin 15% din toate achizițiile 

publice să corespundă criteriilor de achiziții durabile, vor fi realizate 

următoarele acțiuni: 

1)  actualizarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), cu 

modificările și completările ulterioare;  

2) organizarea unor licitații-pilot pentru categoriile selectate de produse 

durabile; 

3) actualizarea instrucțiunilor cu privire la achiziții, ținînd cont de lecțiile 

învățate în cadrul licitațiilor-pilot; 

5) organizarea instruirilor pentru furnizori cu privire la respectarea 

criteriilor de durabilitate și de certificare, precum și diseminarea celor mai bune 

practici pentru punerea în practică a directivelor adoptate de Uniunea Europeană 

în domeniul etichetării ecologice;  

7) elaborarea unui sistem de monitorizare și evaluare privind 

implementarea contractelor încheiate în urma desfășurării achizițiilor publice 

durabile; 

8) elaborarea unui manual privind achizițiile publice durabile; 

9) modificarea paginii web a Agenției Achiziții Publice și completarea 

acesteia cu componenta de achiziții publice durabile; 

11) elaborarea specificațiilor tehnice pentru cel mai larg răspîndite produse 

ecologice.  

Sporirea nivelului de cunoștințe privind economia „verde” și dezvoltarea 

durabilă în rîndul elevilor și studenților cu cel puţin 30% pînă în anul 2020 va fi 

asigurată prin următoarele acțiuni: 

1) includerea educației ecologice și a educației pentru dezvoltare durabilă 

în calitate de subiecte multidisciplinare și obligatorii în instituțiile de învățămînt 

primar, secundar general și profesional tehnic; 

2) elaborarea și integrarea recomandărilor privind educația ecologică și 

educația pentru dezvoltare durabilă în programele de studii pentru învățămîntul 

profesional tehnic și superior; includerea în curriculumul specialităților 

economice a disciplinelor pentru promovarea economiei „verzi” atît la ciclul I, 

studii superioare de licență, cît și la ciclul II, studii superioare de masterat, 

precum economia mediului, managementul mediului, ingineria mediului; 

finanțarea din surse bugetare a unei grupe de 15 persoane la specialitatea 

„Economie și managementul mediului” la master în cadrul Academiei de Studii 

Economice a Moldovei și Universității de Stat din Moldova; 

3) dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul educației 

ecologice și al educației pentru dezvoltare durabilă; 

4) inițierea schimbului de informații între proiecte, organizarea atelierelor 

în domeniul educației ecologice și al educației pentru dezvoltare durabilă pentru 

autoritățile și cadrele didactice din România și Republica Moldova; 
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5) elaborarea și plasarea pe paginile web ale ministerelor și organizațiilor 

neguvernamentale a informațiilor și publicațiilor cu privire la educația ecologică 

și educația pentru dezvoltare durabilă; 

6) implicarea companiilor private și a persoanelor fizice în promovarea și 

implementarea economiei „verzi”; 

7) promovarea școlilor ecologice și a școlilor pentru dezvoltare durabilă, 

aplicarea setului Green Pack; 

8) promovarea principiilor de „universitate verde” în universitățile din 

Republica Moldova. 

Creșterea nivelului de sensibilizare a publicului privind economia „verde” 

și dezvoltarea durabilă cu cel puţin 30% pînă în anul 2020 va fi realizată prin 

următoarele acțiuni: 

1) asigurarea mentenanței și actualizarea periodică a paginii web 

www.green.gov.md; 

2) desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare cu privire la 

economia „verde” în domeniile eficienței energetice, producerii mai pure, 

eficientizării resurselor, achizițiilor publice durabile, transportului durabil; 

3) creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța dezvoltării 

economiei „verzi” pentru întreprinderile mici și mijlocii, dezvoltarea 

capacităților și efectuarea schimbului de informații prin intermediul instruirilor/ 

evenimentelor, organizarea concursului de responsabilitate socială corporativă; 

4) organizarea componentei tematice „Economia verde. Fabricat în 

Moldova” în cadrul expoziției Fabricat în Moldova; 

5) organizarea bianuală a conferinței naționale cu privire la economia 

„verde”; 

6) implicarea organizațiilor neguvernamentale și a centrelor Aarhus în 

promovarea economiei „verzi” și eficienței resurselor.  

Pentru crearea pînă în anul 2020 a sistemului de monitorizare a 

indicatorilor creșterii verzi, este necesar a întreprinde următoarele acțiuni: 

1) ajustarea și integrarea listei de indicatori ai creșterii verzi propuși în 

cadrul sistemului național de colectare a datelor statistice privind mediul, în 

concordanță cu indicatorii naționali ai obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

2) elaborarea și publicarea raportului cu privire la indicatorii creșterii 

verzi; 

3) integrarea indicatorilor creșterii verzi în Raportul privind starea 

mediului în Republica Moldova și a țintelor naționale a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă (Agenda 2030); 

4) monitorizarea indicatorilor de performanță ai economiei „verzi” pe 

sectoarele-cheie ale economiei naționale; 

5) elaborarea de metodologii și instrumentar statistic pentru producerea de 

statistici în domeniul economiei „verzi”; 

6) evaluarea costurilor aferente controlului poluării (incluzînd toate 

costurile suportate de stat, organizații private) ca pondere în PIB și includerea 

acesteia în rapoartele cu privire la indicatorii creșterii verzi; 

http://www.green.gov.md/
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7) ecologizarea sistemului național de conturi, elaborarea și aplicarea 

formularelor contabile și a rapoartelor financiare ajustate în acest sens. 

 

IV. ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE 

 

Prezentul Program va fi implementat pe parcursul anilor 2018-2020 în 

conformitate cu Planul de acțiuni stipulat în anexa nr. 2. 

La mijlocul termenului de realizare a Programului se va efectua evaluarea 

intermediară, iar la sfîrşitul implementării Programului – evaluarea finală. 

 

V. RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTARE 
 

Grupul de lucru interministerial pentru dezvoltarea durabilă și economia 

„verde” va fi responsabil de coordonarea generală a implementării Programului 

pentru promovarea economiei „verzi” în Republica Moldova. Majoritatea 

activităților vor fi implementate cu coordonarea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

Promovarea și implementarea activităților specifice, în domeniul lor de 

competență, vor ține de responsabilitatea Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenției Achiziții Publice, 

Agenției pentru Eficiență Energetică, Organizației pentru Dezvoltarea 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Camerei de Comerț și Industrie, Institutului de 

Ecologie și Geografie și Institutului Național de Cercetări Economice ale 

Academiei de Științe Moldovei, Centrului Național de Producere mai Pură, 

precum şi altor agenții și instituții sectoriale.  

Asociațiile obștești vor fi implicate în activitățile de informare, instruire, 

pilotare și comunicare.  

Instituțiile responsabile vor asigura includerea acțiunilor identificate în 

planurile lor anuale de activitate, cu menționarea acoperirii bugetare şi atragerea 

asistenței tehnice şi financiare externe. 

 

VI. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR 

 

Estimarea generală a costurilor pentru implementarea prezentului Program 

a fost efectuată în baza experienței de elaborare a cadrului bugetar pe termen 

mediu și din propunerile ministerelor și partenerilor de dezvoltare. Costurile 

estimate pentru implementarea acțiunilor identificate sînt axate în mare parte pe 

costul timpului angajaţilor guvernamentali și costurile legate de asistenţa tehnică, 

necesare pentru realizarea Programului. Costul general pentru implementarea 

Programului se estimează la circa 122,5 milioane lei.   

Finanțarea internă pentru implementarea acțiunilor în domeniul economiei 

„verzi” va fi asigurată atît din bugetul de stat, cît și prin intermediul altor 

mecanisme financiare. Acestea vor include promovarea instrumentelor 
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economice de piață orientate spre economia „verde” (reducerile sau scutirile de 

taxe pentru importul sau utilizarea tehnologiilor ecologice cu impact redus 

asupra mediului; reducerea taxelor pentru importul și/sau producerea de bunuri 

din materiale reciclate sau introducerea de taxe pentru utilizarea anumitor 

categorii de materiale neregenerabile, pentru a asigura conservarea și protecția 

lor).  

Bugetul de stat va reprezenta un instrument important de direcționare a 

fluxurilor monetare interne pentru investițiile în economia verde și vor consolida 

finanțarea externă și internă. Investițiile private și cele externe vor fi încurajate. 

 

VII. REZULTATELE SCONTATE 
 

Implementarea Programului va avea ca și consecință promovarea 

dezvoltării economice „verzi” în Republica Moldova și, în special, va contribui 

la atingerea următoarelor rezultate majore: continuarea activității Grupului de 

lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei 

„verzi” în vederea coordonării procesului de promovare a economiei verzi în 

țară; creșterea eficienței energetice a țării și cotei energiei din surse regenerabile; 

integrarea activităților de dezvoltare a economiei „verzi” pentru întreprinderile 

mici și mijlocii; creșterea suprafeței de terenuri agricole cu producție ecologică, a 

numărului de agricultori ecologici și a produselor ecologice exportate; reducerea 

poluării aerului atmosferic din transport și promovarea eliminării treptate a 

autovehiculelor vechi; promovarea principiilor orașelor verzi; crearea centrelor 

regionale de eficientizare a resurselor și producere mai pură; fortificarea 

sistemului de achiziții publice durabile; includerea educației ecologice și a 

educației pentru dezvoltare durabilă în calitate de subiecte multidisciplinare și 

obligatorii în instituțiile de învățămînt primar, secundar general, profesional 

tehnic și universitar; creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța 

dezvoltării economiei „verzi” la toate nivelurile; aplicarea setului de indicatori ai 

creșterii verzi pentru evaluarea performanțelor țării în acest domeniu. 

 

VIII. INDICATORII DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ 

 

În vederea monitorizării acțiunilor din prezentul Program, pentru 

evaluarea gradului de atingere a rezultatelor, pe lîngă indicatorii de mediu și 

sectoriali specifici selectați pentru monitorizarea performanței naționale în 

implementarea acțiunilor economiei „verzi”, va fi aplicat și setul de indicatori ai 

creșterii verzi pentru Republica Moldova, elaborat și ajustat la cadrul de 

indicatori ai creșterii verzi ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică și în baza Ghidului EaP GREEN pentru țările Parteneriatului Estic 

„Măsurarea transformării verzi a economiei” (2016). Un număr de indicatori ai 

creșterii verzi naționali vor trebui ajustați la cerințele actuale. Informațiile 

privind setul de indicatori ai creșterii verzi stabiliți şi recomandați sînt accesibile 

în Raportul național privind indicatorii creșterii verzi, elaborat cu susținerea 

Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în cadrul EaP GREEN. 
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Anual va fi elaborat raportul privind indicatorii creșterii verzi pentru a 

monitoriza performanțele și schimbările calitative în promovarea economiei 

verzi în Republica Moldova în baza setului de indicatori selectați (tabelul 1). 

 

Tabelul 1  

Lista scurtă a indicatorilor creşterii verzi pentru Republica Moldova  

 

Domeniul 

 

Indicatorii de creștere verde 

ai Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare 

Economică 

Indicatorii de creștere 

verde pentru Republica 

Moldova 

Context 

socioeconomic. 

Creștere, 

productivitate 

și 

competitivitate 

economică 

Creșterea și structura 

economiei; 

creșterea și structura PIB-ului 

PIB, creșterea PIB-ului, %, 

în valori absolute şi per 

capita; 

structura PIB-ului (pe 

sectoarele principale ale 

economiei) 

Piața muncii, 

educație și 

venituri 

Modele sociodemocratice; 

creșterea, structura și densitatea 

populației 

Numărul populației prezente; 

densitatea populației 

Speranța de viață la naștere 

(ani de viață sănătoasă) 

Speranța de viață la naștere 

Participarea forței de muncă Populația activă economic  

Rata șomajului Rata șomajului 

Inegalitatea veniturilor: 

coeficientul Gini 

Coeficientul Gini 

Rezultatele în educație: nivelul 

și accesul la educație 

Numărul de elevi, studenți; 

gradul de implicare, % 

Productivitatea 

resurselor și de 

mediu a 

economiei. 

Productivitatea 

energetică și a 

bioxidului de 

carbon 

Productivitatea 

resurselor 

Productivitatea CO2; 

productivitatea producției 

bazate pe CO2; 

PIB per unitate de CO2 emis la 

generarea energiei 

Emisiile de gaze cu efect de 

seră; 

emisiile de CO2  

din toate sursele raportat la 

PIB-ul real 

Productivitatea energetică; 

PIB per total de energie 

primară furnizată 

Consumul final de energie 

 

Intensitatea energetică per 

sector (casnic, de producție, 

transport, servicii) 

Intensitatea energetică 

 

Ponderea surselor de energie 

regenerabilă în totalul de 

energie primară furnizată, în 

producerea de energie electrică 

Ponderea energiei 

regenerabile în consumul 

final de energie 



17 

 

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\82\82-redactat-ro.docx 

Intensitatea de generare a 

deșeurilor și ratele de reciclare; 

productivitatea materială 

Generarea de deșeuri 

(separat: municipale, 

industriale); 

reciclarea deșeurilor (după 

tipul de material) 

productivitatea materială a 

economiei 

 Fluxurile și bilanțurile de 

nutrienți; 

bilanțurile de nutrienți din 

agricultură 

Utilizarea de îngrășăminte 

minerale 

Productivitatea apei; 

valoarea adăugată per unitate 

de apă consumată 

Utilizarea apei (pe sectoare) 

Baza activelor 

naturale.  

Stocurile 

regenerabile  

Resursele de apă dulce; 

resursele naturale regenerabile 

disponibile (ape subterane și de 

suprafață) și ratele de captare 

(naționale, teritoriale) 

Consumul de apă 

Resursele forestiere; 

suprafața și volumul pădurilor; 

variațiile stocurilor 

Suprafața totală a fondului 

forestier; 

gradul de împădurire  

Biodiversitatea 

și ecosistemele 

Resursele funciare: conversiile 

de acoperire a terenului și 

modificările de acoperire de la 

starea naturală la starea 

artificială; 

utilizarea solului: starea şi 

schimbările 

Structura și modificările 

fondului funciar; 

suprafața de teren pentru 

producția ecologică 

Resurse de faună sălbatică; 

gradul de amenințare a 

speciilor, în % din speciile 

evaluate sau cunoscute 

Numărul de specii de 

animale și plante vulnerabile 

și pe cale de dispariție; 

ariile naturale protejate de 

stat; 

suprafața spațiilor verzi, 

fîșiilor riverane, fîșiilor de 

protecție a cîmpurilor 

agricole și a rețelei de 

transport 

Calitatea 

ecologică a 

vieții. 

Riscurile și 

starea 

Problemele de sănătate induse 

de starea mediului și costurile 

aferente; 

populația expusă la poluarea 

aerului 

Emisia de poluanți specifici 

în aerul atmosferic generați 

de surse staționare, de 

mijloace de transport; 

expunerea la PM 2.5 
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mediului  Accesul la apă potabilă și 

tratarea apelor uzate; 

populația cu acces durabil la 

surse sigure de apă potabilă; 

populația conectată la sisteme 

de tratare a apelor uzate 

Ponderea populației care 

utilizează servicii de apă 

potabilă gestionate în 

condiții de siguranță 

(sisteme de alimentare cu 

apă) și la sisteme de 

canalizare 

Oportunitățile 

economice și 

răspunsurile 

politice.  

Tehnologia și 

inovațiile 

Patente relevante domeniului 

creșterii verzi 

Inovații în domeniul 

economiei „verzi” 

Fluxurile 

financiare 

internaționale 

Fluxurile financiare 

internaționale de importanță 

pentru creșterea verde; 

asistența oficială pentru 

dezvoltare; 

finanțarea pe piața de carbon 

Formarea și utilizarea 

Fondului Ecologic Național; 

subvențiile în domeniul 

energetic; 

investițiile externe/interne în 

domeniul mediului;  

subvenții în 

agricultură/agricultura 

ecologică 

  

IX. PROCEDURI DE RAPORTARE ȘI EVALUARE 
 

În cadrul procesului de monitorizare urmează a fi elaborate rapoarte 

anuale de monitorizare, care vor include informații cu privire la implementarea 

indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune. La sfîrșitul celor trei ani, la expirarea 

termenului de implementare a acțiunilor din Program, vor fi elaborate rapoarte de 

progres și evaluare finală, care vor evalua impactul activităților realizate în 

perioada respectivă și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite.  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora 

raportul anual privind implementarea Programului și îl va prezenta Guvernului 

spre informare, pînă la data de 1 aprilie. Pe baza acestui raport, vor fi planificați 

pașii următori cu privire la implementarea economiei „verzi”. 

Programul va fi implementat prin Planul de acțiuni cu privire la 

implementarea prezentului Program (anexa nr. 2). 

Toate instituțiile relevante identificate în planul de acțiuni sînt 

responsabile de implementarea acestuia.  

Implementarea Programului va fi monitorizată de Grupul de lucru 

interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile și economiei „verzi”, 

coordonat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și 

Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Pentru a asigura procesul de monitorizare, Grupul de lucru va evalua anual 

nivelul de realizare a indicatorilor și a obiectivelor. Pe baza informațiilor 
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colectate și sistematizate, vor fi elaborate rapoarte anuale cu privire la 

implementarea Programului. 

Activitățile planificate în Planul de acțiuni pentru implementarea 

Programului urmează să fie incluse în strategiile sectoriale de cheltuieli pe 

termen mediu și în planurile anuale de activitate ale instituțiilor implicate în 

implementarea Programului.  

 Site-ul oficial al Guvernului Republicii Moldova ‒ www.green.gov.md ‒ 

va fi actualizat cu informații curente privind progresele înregistrate în 

implementarea Programului și activitățile Grupului de lucru interministerial 

pentru dezvoltarea durabilă şi economia „verde”. Societatea civilă și instituțiile-

cheie în domeniul mediului vor avea posibilitatea să prezinte sugestii și 

comentarii cu privire la informațiile respective. De asemenea, vor fi organizate 

conferințe de presă și întruniri publice pentru prezentarea şi discutarea 

rezultatelor implementării. 

Toate aceste măsuri vor contribui la asigurarea transparenței în procesul de 

implementare a acțiunilor de promovare a economiei „verzi” și a utilizării 

durabile a resurselor naturale, oferind publicului larg posibilitatea de a se angaja 

și de a participa la acest proces. 

 

  

http://www.green.gov.md/
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Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

din                              2018 
 

 

PLAN DE ACȚIUNI 

pentru implementarea Programului privind promovarea economiei „verzi” 

pentru anii 2018-2020 

 

Nr. 

crt. 
Acțiuni Perioadă Instituții responsabile 

Indicatori de 

monitorizare 

 

Costuri estimative (mii lei), 

inclusiv: 

alocații 

bugetare 

asistență 

externă 

costuri 

neacoperite 

Obiectivul specific 1. Asigurarea condițiilor de bună guvernare și consolidarea potențialului instituțional și de management în domeniul 

promovării economiei „verzi” cu 30% pînă în 2020 la nivel național 

1. Continuarea activități Grupului 

de lucru interministerial pentru 

promovarea dezvoltării durabile 

și economiei verzi în vederea 

coordonării procesului de 

promovare a economiei verzi în 

țară 

Anual Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

Număr de ședințe 

ale grupului de 

lucru organizate;  

procese-verbale 

ale ședințelor 

elaborate;  

rapoarte anuale 

privind 

implementarea 

Programului 

elaborate  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

2. Integrarea aspectelor de mediu, 

promovarea economiei verzi și 

adaptarea la schimbările 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

15 documente de 

politici sectoriale 

în care au fost 

Conform 

limitelor 

aprobate 
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climatice în documentele de 

politici sectoriale și legislația 

relevantă  

autoritățile 

administrației publice 

centrale 

 

integrate aspectele 

de protecție a 

mediului și 

economie „verde” 

(energie, 

agricultură, 

industrie, comerț, 

transport, 

construcții și 

sănătate publică) 

în 

bugetul 

de stat 

3. Implementarea modelului de 

oficii „verzi” prin  intermediul 

principiilor de e-guvernare și 

prin promovarea ședințelor 

„verzi” 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

 autoritățile 

administrației publice 

centrale 

Număr de oficii și 

ședințe ,,verzi” 

implementate în 

instituțiile de stat  

 355 600 

 

 

4. Consolidarea parteneriatului 

public-privat pentru promovarea 

principiilor și acțiunilor de 

dezvoltare a economiei verzi 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale, 

Mediului; 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

Parteneriate 

publice-private 

create;  

proiecte, 

tehnologii 

implementate  

 105 600 100 000 

5. Elaborarea mărcii comerciale 

naționale „Moldova Verde” 

pentru produsele și procesele 

ecologic pure. Identificarea 

companiilor „verzi”, care vor 

avea dreptul de a utiliza marca 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

Marcă comercială 

națională  

elaborată și 

înregistrată; 

companiile „verzi” 

‒ identificate 

 152 800 125 000 
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comercială înregistrată 

6. Introducerea sistemului de 

etichetare ecologică si a 

stemului de certificare a 

produselor obţinute din resurse 

naturale 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

Sistem elaborat și 

aplicat  

  

 

1 926 400 1 500 000 

7. Supravegherea pieței sub 

aspectul respectării prevederilor 

legislației cu incidență în 

domeniul etichetării energetice 

2019 Agenția pentru 

Protecția 

Consumatorilor și 

Supravegherea Pieței 

Număr de 

controale 

efectuate;  

număr  de produse 

testate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

8. Elaborarea instrumentelor 

economice pentru promovarea 

economiei „verzi” 

2019 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Misterul Finanțelor 

Instrumente 

economice, taxe și 

plăți pentru 

susținerea 

promovării 

economiei verzi 

elaborate și 

aprobate 

 500 000 300 000 

9. Examinarea și promovarea 

aspectelor economiei „verzi” în 

cadrul  ședințelor Consiliului 

Național pentru Dezvoltare 

Durabilă, ca parte a acțiunilor 

naționale ale Agendei 2030 și 

Strategiei Naționale de 

Dezvoltare ,,Moldova 2030” 

2020 Cancelaria de Stat;  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

Număr de ședințe 

organizate; 

număr de subiecte 

cu privire la 

economia verde 

discutate  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

Obiectivul specific 2.  Asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor economiei ,,verzi” pentru ca pînă în anul 2020: 

17% din consumul final brut de energie să provină din surse regenerabile și eficiența energetică să fie îmbunătățită cu 8,2% 
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10. Elaborarea indicatorilor de 

eficiență energetică  

 

 

2019 Agenția pentru 

Eficiență Energetică; 

Biroul Național de 

Statistică 

Set de  

indicatori elaborat 

 500 000  500 000 

11. Elaborarea datelor statistice 

vizînd consumul de energice  

 

2019 Biroul Național de 

Statistică 

Date statistice 

elaborate; 

rapoarte anuale 

elaborate 

 300 000  200 000 

12. Stabilirea noilor criterii de 

performanță pentru eficiența 

energetică a clădirilor  

2019 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Agenția pentru 

Eficiență Energetică 

Criterii de 

performanță 

stabilite și 

aprobate  

 1 500 000 1 500 000 

13. Promovarea producerii de 

energie din surse regenerabile 

(solară, eoliană), inclusiv din 

biomasă (din agricultură, 

silvicultură)  

2019 Agenția pentru 

Eficiență Energetică;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de proiecte, 

instalații  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

14. Promovarea panourilor solare 

pentru generarea energiei 

electrice pentru gospodării și 

instituții publice   

  

2019 Agenția pentru 

Eficiență Energetică; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de proiecte, 

instalații 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

15. Reducerea pierderilor de căldură 

în perioada rece a anului prin 

izolarea termică a clădirilor 

vechi și celor nou-construite 

2020 Agenția pentru 

eficiență energetică;  

Număr de case 

izolate termic 
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Obiectivul specific 3.  Asigurarea ecologizării a circa 30% din întreprinderile mici și mijlocii pînă în anul 2020 prin suport adecvat în 

implementarea principiilor economiei ,,verzi” 

16. Integrarea activităților de 

dezvoltare a economiei verzi 

pentru întreprinderile mici și 

mijlocii în planurile de 

dezvoltare a organizațiilor de 

resort ca prioritate în cadrul 

evaluării Strategiei naționale de 

dezvoltare „Moldova 2020” și 

elaborării Strategiei Naționale 

de Dezvoltare  2030 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii);  

autoritățile 

administrației publice 

centrale  

Număr de acțiuni 

privind 

ecologizarea ÎMM 

integrate în SND 

2030; 

raport de 

monitorizare a 

implementării 

Planului de acțiuni 

cu privire la 

dezvoltarea 

economiei verzi 

pentru ÎMM în 

cadrul Strategiei 

naționale de 

dezvoltare 

„Moldova 2020” 

 200 000  

17. Elaborarea unui plan național cu 

privire la ecologizarea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

pentru adaptarea acestora la 

tranziția spre o economie verde 

prin promovare, schimb de bune 

practici și mobilizare de fonduri 

 

2018 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Plan național 

elaborat și aprobat  

 300 000  

18. Încurajarea 

întreprinderilor/afacerilor 

ecologice sau a tehnologiilor 

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Organizația pentru 

Stimulente 

financiare și 

fiscale aplicate; 

 250 000 250 000 
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ecologice prin oferirea diverselor 

facilități, inclusiv a accesului la 

finanțare și la stimulente fiscale; 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

număr de 

companii 

beneficiare 

19 Implicarea instituțiilor de stat în 

promovarea economiei verzi, 

inclusiv prin crearea unor 

instrumente de 

susținere/consultare  

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii 

Număr de 

consultări; 

pagină web 

dezvoltată și 

menținută; 

număr de vizitatori 

și de accesări ale 

paginii web 

 2 500 000 2 500 000 

20. Aplicarea criteriilor economiei 

verzi în cadrul tuturor 

concursurilor naționale pentru 

întreprinderile mici și mijlocii 

 

 

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii,  

Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Criterii aferente 

economiei verzi 

integrate;  

număr de ÎMM 

premiate pentru 

promovarea 

economiei verzi  

 3 000 000 3 000 000 

21. Elaborarea și dezvoltarea 

metodologiei de selectare și 

completare a bazei de date 

statistice privind ecologizarea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Biroul Național de 

Statistică; 

 Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii 

Metodologie 

elaborată;  

proces de colectare 

a datelor stabilit; 

indicatori raportați 

și analizați  

 2 500 000 2 000 000 

22. Elaborarea unor ghiduri cu 

privire la creditele „verzi” și 

schemele sau standardele de 

certificare „verde”  

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Organizația pentru 

Dezvoltarea Sectorului 

Ghiduri elaborate 

și aprobate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 
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Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

bugetul 

de stat 

Obiectivul specific 4. Asigurarea promovării agriculturii ecologice prin implementarea principiilor economiei „verzi” și extinderea 

suprafeței de teren agricol utilizat pentru agricultura ecologică cu circa 20% pînă în 2020 

23. Creșterea suprafeței de terenuri 

agricole cu producție ecologică 

și a numărului de agricultori 

ecologici  

 

anual Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

Suprafața de 

terenuri pe care 

sînt cultivate 

plante pentru 

produse alimentare 

ecologice (ha/an); 

număr de 

producători și 

fermieri ecologici  

 4 500 000 4 500 000 

24. Dezvoltarea programelor de 

formare în domeniul agriculturii 

ecologice: producția și 

prelucrarea produselor agricole 

ecologice de origine vegetală și 

origine animală  

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

 

Număr de 

programe de 

instruiri elaborate;  

număr de instruiri 

desfășurate; 

număr de 

agricultori instruiți  

 2 500 000 2 500 000 

25. Elaborarea şi implementarea 

unui program de subvenţionare 

pentru producători, procesatori 

şi exportatori de produse 

agricole ecologice, inclusiv în 

zootehnie 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

 

Program de 

subvenționare 

elaborat și integrat 

în sistemul bugetar 

(utilizarea 

suportului bugetar 

pentru agricultură 

 15 000 000 15 000 000 
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din partea UE)  

26. Dezvoltarea marketingului 

„verde” a produselor ecologice la 

nivel local: facilitarea și 

promovarea produselor ecologice 

la piețe, magazine și restaurante 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de piețe, 

magazine și 

restaurante cu 

produse ecologice  

 5 000 000 5 000 000 

27. Organizarea atelierelor, a 

emisiunilor și spoturilor TV, a 

expozițiilor pentru promovarea 

agriculturii ecologice  

anual Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de ateliere, 

spoturi TV și 

expoziții cu privire 

la agricultura 

ecologică 

 1 000 000 1 000 000 

28. Informarea consumatorilor cu 

privire la valoarea adăugată a 

produselor agricole ecologice; 

organizarea evenimentelor 

informative în școli  

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării 

Număr de articole 

și bannere;  

număr de activități 

de informare 

organizate 

 1 500 000 1 500 000 

29. Consolidarea capacităților 

autorității publice centrale 

responsabile de aspectele 

promovării agriculturii ecologice 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de 

persoane instruite 

și angajate  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

30. Dezvoltarea unui registru 

electronic pentru producătorii 

ecologici și produsele acestora 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Registru elaborat 

și funcțional 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

31. Crearea piețelor agricole de 

pilotare și a magazinelor 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

Număr de piețe și 

magazine-pilot 

Conform 

limitelor 
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specializate în produse ecologice, 

susținerea agricultorilor pe 

parcursul perioadei de conversie 

la producția ecologică prin 

mecanisme specifice de sprijin, 

precum asigurarea cererii de 

produse ecologice (încă 

necertificate) din partea 

cantinelor instituțiilor publice.  

și Mediului create aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

Obiectivul specific 5. Pentru reducerea poluării aerului cu 30% pînă în anul 2020 prin  dezvoltarea transportului durabil 

32. Promovarea eliminării treptate a 

mașinilor vechi prin dezvoltarea 

și implementarea unui program 

de stat în colaborare cu 

companiile private  

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii  

Program elaborat 

și aprobat  

 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

33. Elaborarea stimulentelor fiscale 

pentru importul 

autovehiculelor cu 

motor electric și hibride, precum 

și dezvoltarea infrastructurii 

naționale necesare pentru 

autovehiculelor electrice  

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de acte 

normative 

modificate  

 20 000 000 20 000 000 

34. Aplicarea restricțiilor pentru 

circulația autovehiculelor vechi 

(de toate tipurile, inclusiv pentru 

transportul public și cel 

industrial/comercial) mai vechi 

de 15 ani  

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Regulament 

elaborat  

 100 000 50 000 

35. Modernizarea transportului 2019 Ministerul Economiei Număr de unități Conform   
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public vechi cu mijloace de 

transport ecologic (electric) 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

de transport 

reînnoite  

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

36. Elaborarea și promovarea 

propunerilor de interzicere a 

importului de mașini mai vechi 

de 7 ani și inferioare 

standardelor Euro 5 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de 

propuneri de 

modificare a 

actelor normative 

aprobate  

 100 000 50 000 

37. Reglementarea intrării mașinilor 

în orașe și în centrul orașelor 

(pentru a reduce ambuteiajele și 

poluarea aerului) 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Regulament 

elaborat și aprobat  

 200 000 100 000 

38. Elaborarea reglementărilor 

privind promovarea utilizării 

mijloacelor de transport în 

comun, dezvoltarea prioritară a 

transportului public urban si 

reducerea semnificativă (30%) a 

numărului de microbuze, 

redirecționarea rutelor urbane, și 

diminuarea traficului de pe 

arterele centrale, crearea 

traseelor de ocolire a centrelor 

urbane 

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

 

Regulament 

elaborat și aprobat  

 1 200 000 1 000 000 

39. Organizarea și promovarea 

Săptămînii Europene a 

Mobilității 

anual Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

 

Săptămîna 

Europeană a 

Mobilității 

 3 000 000 2 500 000 
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 organizată anual 

40. Integrarea în politicile cu privire 

la transport a prevederilor ce țin 

de încurajarea utilizării 

combustibililor alternativi și a 

noilor tehnologii în toate tipurile 

de transport. 

2020 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

 

Prevederi ce țin 

utilizarea 

combustibililor 

alternativi 

aprobate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

Obiectivul specific 6. Asigurarea promovării măsurilor de implementare a principiilor economiei ,,verzi”cu 15% pînă în anul 2020  în 

domeniul construcțiilor 

41. Promovarea materialelor de 

construcție și a standardelor 

pentru eficiența energetică a 

clădirilor 

2020 Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii;  

Agenția pentru 

Eficiență Energetică 

Număr de 

standarde 

elaborate și 

aprobate  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

42. Promovarea principiilor orașelor 

verzi și aplicarea indexului 

european al orașului verde 

 

2019 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

Principiile orașelor 

verzi integrate în 

planurile 

urbanistice 

generale  

 1 000 000 500 000 

43. Monitorizarea elaborării 

planurilor urbanistice generale 

care vor include infrastructura 

pentru transportul durabil (linii de 

autobuz, transport electric, piste 

pentru bicicliști, parcări și stații 

de încărcare pentru unitățile de 

transport ecologice) 

Anual Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

Raport anual 

elaborat și publicat 

 100 000 500 000 
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44. Minimizarea consumului de 

materiale, resurse naturale și 

energie pe durata întregului ciclu 

de viață al clădirilor 

2020 Ministerului 

Economiei și 

Infrastructurii 

Număr de clădiri 

construite conform 

cerințelor de 

minimizare a 

consumului de 

resurse și energie 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

Obiectivul specific 7. Asigurarea implementării principiilor de eficientizare a resurselor și producere mai pură în circa 30% din 

întreprinderi și organizații pînă în anul 2020 

45. Crearea centrelor regionale de 

eficientizare a resurselor și 

producere mai pură (RECP) în 

trei regiuni de dezvoltare (Nord, 

Centru, Sud) 

2019 
Ministerul Economiei 

și Infrastructuri;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

3 centre regionale 

de RECP create 

 

 
17 188 425  10 000 000 

 

46. Promovarea, înființarea și 

desfășurarea cluburilor regionale 

de eficientizare a resurselor și 

producerii mai pure 

 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

25 cluburi 

regionale înființate 

 

 
  

47. Elaborarea  rapoartelor de 

autoevaluare cu privire la 

eficientizarea resurselor și 

producerii mai pure de către 

întreprinderile și organizațiile 

privind eficientizarea 

consumului de resurse (energie, 

apă, materiale) 

 

2020 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

250 întreprinderi 

elaborează 

rapoarte de 

autoevaluare cu 

privire la RECP 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

48. Elaborarea programelor și 2020 Ministerul Economiei Număr de Conform   
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planurilor regionale (agențiile de 

dezvoltare regională, autoritățile 

administrației publice locale) și 

sectoriale  cu privire la 

promovarea și implementarea 

principiilor de eficientizare a 

resurselor și producere mai pură 

și Infrastructurii;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

programe și 

planuri regionale 

și sectoriale 

elaborate 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

49. Identificarea și promovarea unor 

instrumente de stimulare fiscală 

pentru promovarea principiilor de 

eficientizare a resurselor și 

producerii mai pure 

 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Ministerul Finanțelor 

Instrumente de 

stimulare fiscală  

identificate și 

promovate  

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

50. Încurajarea băncilor pentru 

acordarea unor linii de credit 

avantajoase (rata dobînzii mai 

mică, perioada de rambursare mai 

mare etc.) întreprinderilor 

industriale pentru proiectele de 

eficientizare a resurselor și 

producere mai pură 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Ministerul Finanțelor; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

 

Linii de credit 

pentru proiectele 

de RECP inițiate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

51. Integrarea în planurile de 

dezvoltare locală a principiilor de 

eficientizare a resurselor și 

producere mai pură 

 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului: 

 

Număr de planuri 

locale în care a 

fost integrat 

principiul RECP 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 
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52. Promovarea aniversării de 10 ani 

a Cadrului de consum și producție 

durabile în Republica Moldova 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de  

evenimente 

desfășurate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

53. Elaborarea și promovarea 

reglementărilor privind 

eliminarea treptată a pungilor de 

plastic (cu excepția celor 

biodegradabile) și a sticlelor de 

plastic 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Hotărîre de 

Guvern elaborată 

și promovată 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

54. Promovarea principiului 

responsabilității extinse a 

producătorului 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Hotărîre de 

Guvern aprobată 

   

Obiectivul specific 8. Asigurarea pînă în 2020 a cel puțin 15% din toate achizițiile publice să corespundă criteriilor de achiziții durabile 

55. Actualizarea Legii privind 

achizițiile publice (nr. 131 din 

3 iulie 2015 

2018 Ministerul Finanțelor, 

Agenția Achiziții 

Publice 

Legea privind 

achizițiile publice 

revizuită și avizată  

 50 000  

56. Organizarea unor licitații-pilot 

pentru categoriile selectate de 

produse durabile 

 

2018 Agenția Achiziții 

Publice 

Număr de licitații-

pilot organizate și 

entități publice 

implicate  

 79 000  

57. Actualizarea instrucțiunilor cu 

privire la achiziții, ținînd cont de 

lecțiile învățate în cadrul 

licitațiilor-pilot; 

 

2018 Agenția Achiziții 

Publice 

Număr de 

instrucțiuni cu 

privire la achiziții 

revizuite și 

finalizate  

 20 000  

59. Organizarea instruirilor pentru 2018 Agenția Achiziții Număr de furnizori  40 000  
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furnizori cu privire la respectarea 

criteriilor de durabilitate și de 

certificare, precum și diseminarea 

celor mai bune practici pentru 

punerea în practică a directivelor 

adoptate de UE în domeniul 

etichetării ecologice 

Publice instruiți 

60. Elaborarea unui sistem de 

monitorizare și evaluare privind 

implementarea contractelor 

încheiate în rezultatul desfășurării 

achizițiilor publice durabile 

2019 Agenția Achiziții 

Publice;  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Sistem de 

monitorizare și 

evaluare elaborat 

 60 000 50 000 

61. Elaborarea unui manual privind 

achizițiile publice durabile 

2018 Agenția Achiziții 

Publice 

Manual elaborat   300 000 300 000 

62. Modificarea paginii web a 

Agenției Achiziții Publice și 

completarea acesteia cu 

componenta de achiziții publice 

durabile  

2018 Agenția Achiziții 

Publice 

Pagină web  

modificată și 

completată 

 200 000 200 000 

63. Elaborarea specificațiilor tehnice 

pentru cel mai larg răspîndite 

produse ecologice  

 

2018 Agenția Achiziții 

Publice, 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Specificații tehnice 

elaborate și 

aprobate  

 250 000 250 000 

Obiectivul specific 9. Sporirea nivelului de cunoștințe privind economia verde și dezvoltarea durabilă în rîndul elevilor și studenților cu cel 

puţin 30% pînă în anul 2020 

64. Includerea educației ecologice și 

a educației pentru dezvoltare 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Număr de 

discipline care 

 15 000 000 15 000 000 



35 

 

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\82\82-redactat-ro.docx 

durabilă în calitate de subiecte 

multidisciplinare și obligatorii în 

instituțiile de învățămînt primar, 

secundar general și profesional 

tehnic 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

includ prevederi cu 

privire la protecția 

mediului (teoretice 

și practice); 

număr de suporturi 

didactice noi 

elaborate  

65. Elaborarea și integrarea 

recomandărilor privind educația 

ecologică și educația pentru 

dezvoltare durabilă în programele 

de studii pentru învățămîntul 

profesional tehnic și superior. 

Includerea in curriculumul 

specialităților economice a 

disciplinelor pentru promovarea 

economiei verzi atît la ciclul I, 

studii superioare de licență, cît și 

la ciclul II, studii superioare de 

masterat, precum economia 

mediului, managementul 

mediului, ingineria mediului. 

Finanțarea din surse bugetare a 

unei grupe de 15 persoane la 

specialitatea Economie și 

managementul mediului la master 

în cadrul ASEM și USM. 

2020 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

 

Număr de 

recomandări 

incluse în 

programele de 

studii;  

curriculum al 

specialităților 

economice 

elaborat; 

15 persoane 

instruite la 

masterat la 

specialitatea 

economie și 

managementul 

mediului în ASEM 

și USM  

 10 000 000 10 000 000 

66. Dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice în domeniul 

educației ecologice și al 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, 

Număr de instruiri 

organizate;  

număr de profesori 

 500 000 

 

250 000 
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educației pentru dezvoltare 

durabilă  

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

instruiți 

67. Inițierea schimbului de 

informații între proiecte, 

organizarea atelierelor în 

domeniul educației ecologice și 

al educației pentru dezvoltare 

durabilă pentru autoritățile și 

cadrele didactice din România și 

Republica Moldova 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de proiecte, 

evenimente de 

schimb de 

informații, 

workshop-uri 

comune organizate 

 1 500 000 1 000 000 

68. Elaborarea și plasarea pe 

paginile web ale ministerelor și 

ONG-urilor a informațiilor și 

publicațiilor cu privire la 

educația ecologică și educația 

pentru dezvoltare durabilă 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de 

informații, 

publicații plasate 

pe paginile web  

 1 000 000 

 

500 000 

 

69. Implicarea companiilor private 

și a persoanelor fizice în 

promovarea și implementarea 

economiei verzi 

 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Număr de 

inițiative private 

pentru promovarea 

economiei verzi 

promovate 

Conform 

limitelor 

aprobate 

în 

bugetul 

de stat 

  

70. Promovarea școlilor ecologice și 

a școlilor pentru dezvoltare 

durabilă, aplicarea setului Green 

Pack 

 

2019 Ministerul Educației, 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

Număr de școli 

ecologice și școli 

pentru dezvoltare 

durabilă 

promovate, și care 

aplică setul Green 

Pack 

 500 000 250 000 

71. Promovarea principiilor de 2019 Ministerul Educației, Număr de  1 000 000 1 000 000 
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„universitate verde” în 

universitățile din Republica 

Moldova 

Culturii şi Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

universități care 

aplică principiile 

de „universitate 

verde”  

Obiectivul specific 10. Creșterea nivelului de sensibilizare a publicului privind economia verde și dezvoltarea durabilă cu cel puţin 30% 

pînă în anul 2020 

72. Asigurarea mentenanței și 

actualizarea periodică a paginii 

web www.green.gov.md 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Pagină web 

actualizată 

permanent 

 

 500 000 500 000 

73. Desfășurarea campaniilor de 

informare și sensibilizare cu 

privire la economia verde în 

domeniile eficienței energetice, 

producerii mai pure, 

eficientizării resurselor, 

achizițiilor publice durabile, 

transportului durabil 

2020 Autorităţile 

administrației publice 

centrale; 

  

Număr de 

campanii 

desfășurate; 

număr de 

publicații editate 

 

 1 500 000 1 500 000 

74. Creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la 

importanța dezvoltării economiei 

verzi pentru întreprinderile mici 

și mijlocii, dezvoltarea 

capacităților și efectuarea 

schimbului de informații prin 

intermediul 

instruirilor/evenimentelor, 

organizarea concursului de 

responsabilitate socială 

corporativă; 

2019 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor Mici 

și Mijlocii 

Instrumente de 

comunicare cu 

privire la 

dezvoltarea 

economiei verzi 

pentru ÎMM 

stabilite;  

număr de instruiri 

și evenimente 

organizate cu 

privire la 

promovarea 

 500 000 250 000 

http://www.green.gov.md/
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 economiei verzi 

pentru ÎMM 

75. Organizarea componentei 

tematice „Economia verde. 

Fabricat în Moldova” în cadrul 

expoziției Fabricat în Moldova 

Anual Ministerul Economiei 

și Infrastructurii;  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Camera de Comerț și 

Industrie 

Expoziție 

organizată; 

număr de 

companii 

participante, care 

promovează 

principiile 

economiei verzi  

 500 000 400 000 

76. Organizarea bi-anuală a 

conferinței naționale cu privire 

la economia verde; 

   

 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, 

Institutul de Ecologie 

și Geografie 

2 conferințe 

naționale 

organizate;  

număr de 

participanți  

 

 500 000 500 00 

77. Implicarea organizațiilor 

neguvernamentale și a Centrelor 

Aarhus în promovarea economiei 

verzi și eficienței resurselor  

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

 

Număr al foilor de 

parcurs privind 

economia verde a 

Centrelor Aarhus 

elaborate 

 200 000 200 000 

Obiectivul specific 11. Crearea pînă în anul 2020 a sistemului de monitorizare a indicatorilor creșterii verzi 

78. Ajustarea și integrarea listei de 

indicatori ai creșterii verzi 

propuși în cadrul sistemului 

național de colectare a datelor 

statistice privind mediul, în 

concordanță cu indicatorii 

2019 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

 Biroul Național de 

Listă de ICV 

naționali aprobată;  

sistem de colectare 

a datelor creat  

 300 000 300 000 
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naționali ai Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă 

Statistică 

79. Elaborarea și publicarea 

raportului cu privire la 

indicatorii creșterii verzi; 

Anual  Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

 Ministerul Economiei 

și Infrastructurii; 

 Biroul Național de 

Statistică 

Raport cu privire 

la ICV elaborat și 

plasat pe pagina 

web  

 300 000 

 

200 000 

 

80. Integrarea indicatorilor creșterii 

verzi în Raportul privind starea 

mediului în Republica Moldova 

și a țintelor naționale a 

Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă (Agenda 2030) 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

Biroul Național de 

Statistică 

Raport elaborat și 

plasat pe paginile 

web  

 100 000 100 000 

81. Monitorizarea indicatorilor de 

performanță ai economiei verzi 

pe sectoarele-cheie ale 

economiei naționale; 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului; 

 Biroul Național de 

Statistică 

Raport elaborat și 

plasat pe paginile 

web  

 500 000 250 000 

82. Elaborarea de metodologii și 

instrumentar statistic pentru 

producerea de statistici în 

domeniul economiei verzi 

2019 Biroul Național de 

Statistică; 

 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului  

Metodologii și 

instrumentar 

statistic elaborate 

și aprobate  

 300 000 250 000 

83. Evaluarea costurilor aferente 

controlului poluării (incluzînd 

toate costurile suportate de stat, 

organizații private) ca pondere în 

2019 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Costuri evaluate și 

incluse în raport  

 200 000 200 000 
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PIB și includerea acesteia în 

rapoartele cu privire la 

indicatorii creșterii verzi 

Biroul Național de 

Statistică 

84. Ecologizarea sistemului național 

de conturi, elaborarea și aplicarea 

formularelor contabile și 

rapoartelor financiare ajustate în 

acest sens 

2020 Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului;  

Biroul Național de 

Statistică 

Sistem de conturi 

ajustat la cerințele 

de mediu 

 300 000 300 000 
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