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Scopul elaborării Strategiei:
• elaborarea unei politici moderne în
domeniul mediului în Republica Moldova,
• identificarea şi promovarea măsurilor
prioritare în domeniul mediului în
Republica Moldova pentru perioada anilor
2012-2022.
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Obiective de bază:
• Elaborării strategiilor sectoriale şi planurilor de
investiţii,
• Modernizarea şi îmbunătăţirea informaţiei,
sistemelor de monitoring şi control,
• Modernizarea continuă a infrastructurii de mediu
în sectoarele cheie – utilizarea raţională a
resurselor acvatice, managementul deşeurilor şi
protecţia aerului atmosferic,
• Atragerea asistenţei tehnice şi a investiţiilor în
domeniu.
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Necesitatea elaborării Strategiei:
• revizuirea şi ajustarea politicii de mediu la situaţia
actuală social-economică a ţării, performanţele în
domeniul mediului şi la tendinţele regionale şi
globale în domeniu
• modernizării politicii de mediu în contextul
integrării europene al ţării
• elaborarea unui cadru strategic pe termen mediu
• optimizarea utilizării asistenţei tehnice şi
investiţionale externe, mobilizarea şi optimizarea
resurselor interne în domeniul mediului
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Obiective de mediu:
Obiective de guvernare:
1. Armonizarea cadrului instituţional şi legislativ naţional
pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a
resurselor naturale în conformitate cu prevederile
Directivelor UE, tratatelor şi acordurilor internaţionale.
2. Reducerea impactului negativ al activităţii economice
asupra componentelor de mediu şi trecerea spre
conceptul dezvoltare a „economiei verzi”.
3. Sporirea gradului de protecţie ecologică împotriva
calamităţilor naturale.
4. Creşterea nivelului de informare, educaţie şi cultură
ecologică a cetăţenilor.
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Obiectivul general

Promovarea principiilor Dezvoltării
Durabile
prin
dezvoltarea
economică verde a Republicii
Moldova
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Obiective specifice:
• Utilizarea raţională a resurselor naturale,
managementul deşeurilor şi protecţia aerului
atmosferic;
• Modernizarea continuă a infrastructurii de
mediu;
• Promovarea dezvoltării ramurilor economiei
naţionale cu integrarea cerinţelor de mediu;
• Modernizarea şi îmbunătăţirea schimbului de
informaţii, a sistemelor de monitoring şi control;
• Asigurarea managementului de mediu adecvat
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Obiective de mediu:
Promovarea dezvoltării economice verzi
• Conceptului de „dezvoltare economică verde” (în engleză „green
growth”) marchează trecerea de la modelul de dezvoltare în cadrul
căruia protecţia mediului este tratată drept o povară economică,
spre un model care foloseşte protecţia mediului drept una din forţele
motrice principale ale creşterii economice. Adoptarea acestui model
conferă şi un nou impuls procesului de transformare a producerii
într-un ciclu relativ închis de utilizare a resurselor. Schimbările date
se înscriu în contextul general de reorientare a societăţii de la o
creştere cantitativă, măsurată în baza unor indici economici
tradiţionali (cum ar fi, de exemplu, Produsul Intern Brut), spre o
dezvoltare caracterizată prin creşterea calitativă, inclusiv creşterea
calităţii vieţii.
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Obiective de mediu:
Dezvoltarea economică verde în Republica Moldova se va orienta la
următoarele acţiuni:
– Investiţii verzi în ramurile economiei (industrie, agricultură,
energetică, transport, construcţii, comerţ, servicii etc);
– Crearea noilor locuri de muncă;
– Reducerea riscurilor de la procesele tehnologice neprietenoase
mediului şi impactului asupra sănătăţii populaţiei;
– Eco-eficienţa: utilizarea raţională a resurselor naturale în
producere;
– Producerea şi consumul durabil, înverzirea comerţului;
– Investiţii în infrastructura ecologică (inofensivă pentru mediu şi
sănătate);
– Eficienţa energetică (energetică, industrie, locuinţe, servicii);
– Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră;
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Obiective de mediu:
Obiective sectoriale din proiectul Strategiei
• Apa (evidenţierea, evaluare şi monitorizarea surselor de poluare a
apei (industria, urbanizarea), calitatea apei de suprafaţă şi epurarea
apelor reziduale, deficitul de apă,
calitatea apei subterane,
folosirea apei în scopuri agricole şi poluarea apei )
• Deşeurile şi substanţele chimice periculoase (managementul
deşeurilor, emisiile de freon producerea deşeurilor managere de
către localităţile urbane şi rurale, gestionarea şi transportarea
deşeurilor toxice, valorificarea deşeurilor, substanţele chimice în
mediul ambiant şi produse.)
• Calitatea aerului (Emisiile de SO2 şi NOx, particulele tari, solide
PM10 şi nivelul ozonului troposferic în stratul Prandtl (ca. 0-50 m) al
atmosferei, emisiile de la transportul auto, feroviar, naval şi aerian.
Calitatea aerului atmosferic în localităţile urbane şi rurale; )
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Obiective de mediu:
Obiective sectoriale din proiectul Strategiei
•

•

Biodiversitatea şi peisajul natural (creşterea capacităţii tuturor
categoriilor de terenuri ce nu sunt ocupate productiv pentru conservarea
diversităţii biologice;
gestionarea durabilă cu fondul forestier;
managementul Ariilor Naturale protejate de stat; Reţeaua ecologică
naţională, calitatea ecosistemelor, prevenirea fragmentării ecosistemelor;
protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice vulnerabile
datorită supra exploatării în scopuri economice şi comerciale; invazia
speciilor străine, deşertificarea pădurilor, calitatea solurilor, degradarea
solului)
Schimbarea climei (reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră,
creşterea suprafeţelor acoperite permanent de vegetaţie naturală şi
cultivată; creşterea gradului de recuperare a CO2 din principalele emisii ale
activităţilor industriale şi agricole; amenajări speciale pentru obţinerea de
biomasă în condiţii controlate; Combaterea dezastrelor naturale (secetei,
eroziunea solului,
inundaţiilor), elaborarea măsurilor de adaptare la
schimbările climatice pentru toate ramurile economiei naţionale)
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Indicatorii de Mediu: Strategie
• Majorarea suprafeţei terenurilor împădurite pînă
la 15% din teritoriul republicii pînă în 2022;
• Majorarea terenurilor ariilor protejate de stat
pînă la 7-10 % în 2022
• Crearea, restabilirea a 80% fîşii de protecţie a
terenurilor agricole şi rîurilor, bazinelor acvatice
pînă în 2022

Biodiversitatea şi restabilirea resurselor
naturale
Scopul:
Protejarea,
conservarea,
restaurarea
şi
dezvoltarea funcțională a sistemelor naturale, a
habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu
scopul opririi deșertificării și a procesului de dispariție a
biodiversității, inclusiv celei a resurselor genetice
Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor
sălbatice de floră şi faună (întărirea capacităţilor
instituţionale pentru asigurarea conservării naturii atât la
nivel central, cât şi la nivel local, dezvoltarea reţelei
ecologice
naţionale,
îmbunătățirea
calităţii
ecosistemelor, prevenirea fragmentării ecosistemelor;
protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale
sălbatice vulnerabile datorită supra exploatării în scopuri
economice şi comerciale;

Conservarea in-situ şi ex-situ a speciilor ameninţate,
endemice şi/sau rare, precum şi a celor cu valoare
economică ridicată. (crearea Parcurilor Naţionale,
Crearea rezervaţiilor de Biosferă, Conservarea
patrimoniul natural-historic)
Conservarea şi creşterea diversităţii biologice prin
reducerea impactelor negative şi prin reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate
(creşterea capacităţii tuturor categoriilor de terenuri ce
nu sunt ocupate productiv pentru conservarea
diversităţii biologice; gestionarea durabilă cu fondul
forestier; deşertificarea pădurilor, calitatea solurilor,
interzicerea utilizării pesticidelor neselective şi promovarea
combaterii biologice,
identificarea şi reconstrucţia
ecologică
a
unor
ecosisteme
degradate
prin
supraexploatare, poluare etc.);

Propunerile de modificare:
Denumirea capitolului
RESURSE DE APĂ ŞI MANAGAMENTUL ZONELOR
UMEDE

Obiective generale propuse:
1.Actualizarea instrumentelor de bază a conservării
biodiversităţii în legislaţia de mediu a Republicii Moldova.
2.Sporirea eficienţei gestionării ariilor protejate de stat şi a
zonelor-nucleu ale Reţelei ecologice naţionale.
3.Aprobarea şi implementarea Strategiei Naţionale privind
zonele umede
4.Constituirea Reţelei Ecologice Naţionale şi consolidarea
participării şi coordonării inter-sectoriale în domeniul
folosinţei raţionale a resurselor şi valorilor naturale în
favoarea viabilităţii naţionale
5. Finanţarea biodiversităţii.

Obiectivele şi acţiunile propuse:
1. Perfecţionarea cadrului legal naţional cu înlăturarea
discrepanţelor în legislaţia de mediu şi neclarităţilor în
responsabilităţi;
2. Asigurarea conservării valorilor naturale şi istorice şi
folosinţa durabilă a zonelor umede de importanţă
internaţională
3. Asigurarea managementului durabil al zonelor umede în
special al celor de importanţă naţională

Obiectivele şi acţiunile propuse:
4. Încurajarea conservării biodiversităţii în zonele umede
5. Elaborarea programelor de studiu şi monitoring în
susţinerea managementului durabil, restabilirii şi
reabilitării
6. Asigurarea mecanismelor şi capacităţii necesare de
implementare pentru implementarea Strategiei Naţionale
mobilizînd resursele naţionale şi de altă natură
disponibile
7. Promovarea colaborării şi coordonării internaţionale şi
mobilizarea asistenţei financiare şi tehnice suplimentare
pentru conservarea şi folosinţa raţională a zonelor
umede

Indicatori propuşi:

Circa 60 de indicatori cantitativi
Circa 20 de indicatori calitativi
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Persoane de contact:

Maria Nagornîi: 20 45 20,
policy@mediu.gov.md
Rodica Iordanov: 83 67 55
r.iordanov@mkt.vox.md
Andrei Isac: 22 68 49
andrei.isac.environemnt@gmail.com

