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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA: 
ÎMPREUNĂ PENTRU MEDIU 

Protecția, conservarea și îmbunătățirea mediului sunt esențiale, atât pentru generațiile din prezent, 
cât și pentru cele din viitor. Republica Moldova, ca și alte țări din regiune, se confruntă cu diferite 
provocări legate de poluarea aerului, asigurarea apei potabile curate, precum și gestionarea durabilă 
a deșeurilor. Uniunea Europeană lucrează împreună cu Republica Moldova la abordarea schimbării 
climatice pentru a asigura un standard mai bun de viață cetățenilor moldoveni prin elaborarea 
politicilor de mediu mai bune și a investițiilor ecologice în modernizarea infrastructurii sociale și tehnice 
în orașe.  

Promovarea deciziilor prietenoase populației și 
mediului:   

Elaborarea și implementarea politicilor, care asigură 
un nivel înalt de protecție a mediului ambiant și 
îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor moldoveni. 

Protecția naturii:  

Consolidarea unei rețele comune de arii protejate în 
regiunea Parteneriatului Estic, Rețeaua de Smarald 
și susținerea gestionării durabile a pădurilor, ce sunt 
cruciale pentru subzistența comunităților dependente 
de păduri. 

Investiții într-un viitor cu un mediu curat:    

Atragerea finanțării mai accesibile și mai durabile 
pentru companiile locale, primării și gospodării, ce 
doresc să investească în tehnologii prietenoase 
mediului.

Gestionarea mai bună a resurselor vitale:  

Îmbunătățirea sistemelor de gestionare a apelor. 

Implementarea obiectivelor politicii de climă: 

Susținere la implementarea obiectivelor stabilite prin 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice. 
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•

•

•

Prin proiectul său Clima East, UE a lucrat cu comunitățile 
locale la reabilitarea pădurilor și pășunilor în parcul național 
Orhei, precum și la îmbunătățirea recoltelor de furaj și 
creșterea animalelor, reducând presiunea de pe ariile 
degradate și îmbunătățind habitatul faunei sălbatice.

În plus, au fost elaborate inițiative ce contribuie la economia 
locală, inclusiv dezvoltarea ecoturismului și atragerea 
festivalurilor folk și activităților culturale în regiune. 

Mai multe pe: 

www.climaeast.eu 
și www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

„În calitate de 
antreprenor care colectează 

lapte din satele vecine, observ 
majorarea cantității și calității 
laptelui, în mare parte, datorită 

intervențiilor proiectului de 
restaurare a pășunilor.” Petru 
Dogocher, antreprenor local, 

satul Vatici 

Protejarea biodiversității 

CUM COLABOREAZĂ UE ȘI MOLDOVA?

https://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network/home
http://www.climaeast.eu/
http://pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network


Valeriu Caisin este un cercetător, care a elaborat aplicații 
software ce contribuie la combaterea defrișării ilegale. 
Urmând eforturile lui Valeriu, UE a finanțat elaborarea 
unui sistem de trasabilitate a lemnului, oferind informații 
corecte, în timp real privind lemnul colectat prin urmărirea 
întregului proces de producere. Sistemul a fost testat cu 
succes într-o regiune pilot cu ajutorul lui Valeriu și acum va 
fi implementat la nivel național. 

Proiectul a cooperat, de asemenea, cu Moldsilva, agenția 
responsabilă pentru silvicultură și vânat în Moldova, la 
lansarea Oficiului Național de Consultanță în Silvicultură 
pentru a oferi expertiză și asistență la gestionarea silvică 
și dezvoltarea durabilă a resurselor naturale. De asemenea, 
acesta contribuie la implementarea planului național 
forestier prin crearea a 13,000 hectare de plantații silvice pe 
pământurile degradate până-n anul 2018 și reabilitarea a mii 
de perdele de protecție silvice.

Mai multe pe: 

www.enpi-fleg.org 

Datorită susținerii UE, 7,000 de locuitori ai satului Chirsova  
din Găgăuzia au acum acces permanent la apă potabilă 
aprovizionată din două surse de apă și un rezervor de apă. 
De asemenea, programul a ajutat la elaborarea unui sistem 
de canalizare pentru sat. 

Aprovizionarea cu apă curată este un element cheie al 
susținerii UE oferită Republicii Moldova: între anii 2010 și 
2016, un program mare a livrat apă potabilă și servicii de 
canalizare în primăriile Nisporeni, Vărzărești și Grozești, 
având un impact pozitiv asupra sănătății și calității vieții, 
precum și asupra mediului ambiant.  

Comunitățile silvice 

Apă curată

ACȚIUNI DE VIITOR

Pentru a realiza angajamentul său, UE lansează două 
inițiative majore:

STATISTICI CHEIE

Pentru statistici cheie de mediu din Moldova 
privind poluarea aerului, biodiversitatea, deșeuri, 
etc. vizitați portalul proiectului finanțat de UE 
pentru sisteme informaționale cu privire la mediu 
– ENI SEIS II East.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

  „Dacă nu ai grijă de o 
grădină, aceasta va dispărea. 

Însă dacă lași pădurea în pace, 
aceasta va aduce beneficii 

vieților noastre.” 
Valeriu Caisin

“Implementarea 
acestui proiect va asigura 

aprovizionarea constantă cu 
apă bună pentru toți sătenii, 

ceea ce înseamnă că sănătatea 
și condițiile lor de trai se vor 

îmbunătăți.” 
Serghei Sapunji, Primarul 

satului Chirsova

EU4Environment integrează într-un singur cadru 

strategic inițiative pentru a realiza: decizii mai 

ecologice – economie durabilă și creștere verde 

– reglementări inteligente de mediu – protecția 

ecosistemului – împărtășirea cunoștințelor 

EU4Climate va susține statele partenere estice la 

implementarea politicilor lor de mediu, contribuind 

la emisii reduse de gaze și dezvoltarea rezilientă din 

punct de vedere al climei, împreună cu îndeplinirea 

angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice din 2016 

•

•

http://www.enpi-fleg.org/media/video/forest-heroes-valeriu-caisin-moldova/
http://www.enpi-fleg.org/
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2018/cu-ajutorul-uniunii-europene--locuitorii-satului-congaz-benefici.html
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova
https://eni-seis.eionet.europa.eu/east

