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EUGreenDeal – Pactul Verde European 
Foaie de parcurs pentru transformarea economiei UE într-o 
economie durabilă.

O economie, în care:

▪ nu există emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050;

▪ creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor;

▪ nicio persoană și niciun loc nu rămâne în urmă.

Pactul Ecologic European a fost lansat de CE la 11 decembrie 2019.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Un nou început pentru oameni și natură 
Mesajele ES Peter Michalko dedicat lansarii Saptamanii Verzi Europene
in Republica Moldova:

https://www.youtube.com/watch?v=Jj26Ejs-89s&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=5hmpniT4sTA

https://www.youtube.com/watch?v=an4xdWi10BM

https://www.youtube.com/watch?v=_ltt1MMm-vU

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/87215/message-he-peter-
michalko-ambassador-european-union-republic-moldova-occasion-
launch-eu-green_en

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/87295/node/87295_ro

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/87296/node/87296_ru
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Lansarea colectării separate a deșeurilor 





EU Green Week 2021 - 31.05 – 04.06.2021
Zreo pollution for a healthier people and planet – Poluarea zero pentru o planetă
și oameni sănătoși:

- Lansarea Săptămânii Verzi Europene - Lahti – Finlanda, 31.05;

- Conferința de Nivel Înalt (CE, virtual) – 01 – 04 iunie 2021;

- Evenimentele partenere în Europa – 03 mai – 13 iunie 2021.

Pactul Verde European și Planul de Acțiuni privid Poluarea Zero:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy-offline/zero-pollution-action-plan_en

https://www.eugreenweek.eu/
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Săptămâna Verde Europeană 2021 în Moldova 
Campanie națională consacrată Săptămânii Verzi Europene, Poluării Zero și Pactului Verde
European:

- Campanie națională de informare și conștientizare cu implicarea agențiilor guvernamentale,
asociațiilor obștești și partenerilor de dezvoltare;

- Promovarea obiectivelor Pactului Verde European și a Planului de Acțiuni privind Poluarea
Zero;

- Promovarea Decretului Președintelui Republicii Moldova cu privire la Anul Protecției Mediului
în Republica Moldova și de promovare a priorităților Pactului Verde European în Republica
Moldova.

Combinarea cu procesul de pregătire și evenimentele de marcare la nivel național a Zilei
Mondiale a Mediului 2021 – 5 iunie 2021.



“Achieving the SDG 4, 6, 10, 
12, 15 and 16 was to a 
lesser extent noticeable.”

The area of environment protection

is faced with limited institutional 

capacities and insufficient financing 
from the national public budget, as the 

volume of financial resources annually 

allocated for this area is well below 

the existing challenges.





PROIECT

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET Nr. ___

din ________2021

despre instituirea Anului/bienalului protecției mediului și atenuării și 

adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova

Avînd în vedere situaţia ecologică alarmantă din republică, starea și poluarea râurilor mici,
starea și suprafața fondului forestier, starea și poluarea aerului din transport şi ale
cetăţenilor Republicii Moldîn scopul asigurării respectării drepturilor constituţionale ova
privind dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptului de acces la informația de mediu
și în scopul promovării Pactului Verde European în Republica Moldova, în contextul
marcării Zilei Mondiale a Mediului, 5 iunie, și Săptămînii Verzi Europene 2021,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă :



Andrei Isac
National Action Coordinator, EU4Environment
(Action funded by the European Union)
Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment,
9, Constantin Tanase str., Office 608
MD-2005, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: 022 20 45 05
Mob: +373 691 30 366
E-mail: Andrei.isac.environment@gmail.com
Skype: Andrei_environment
https://www.facebook.com/EU4EnvironmentMoldova/
www.eu4environment.org
https://www.facebook.com/EU4Environment-100539842031096
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