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OPORTUNITATEA DE TRANSFORMARE ECOLOGICĂ A 

MOLDOVEI  

Impactul COVID-19  

Degradarea mediului înconjurător reprezintă o amenințare majoră pentru agenda de dezvoltare a Republicii 

Moldova, care continuă sa fie extrem de expusă la problemele de mediu, mai ales din cauza dependenței sale 

sporite de sectorul agricol, precum și de deficitul și supraexploatarea resurselor naturale. Costul economic al 

degradării mediului și al schimbărilor climatice este considerabil. În plus, poluarea apei și a aerului au efecte 

semnificative asupra sănătății. Capacitatea limitată a sectorului de mediu de a promova protecția mediului și de a 

o raporta la agenda de dezvoltare face ca domeniul să nu fie finanțat suficient și prioritizat. De asemenea, protecția 

mediului nu este percepută ca fiind un motor important al creșterii economice. Este necesară scoaterea în evidență 

în continuare a beneficiilor protecției mediului, precum și a legăturilor dintre dezvoltarea economică și guvernarea 

mediului.  

 

Sub-sectoarele de mediu care prezintă cea mai mare îngrijorare sunt biodiversitatea, aerul, apa și gestionarea 

deșeurilor. Deși aceste sub-sectoare beneficiază de o atenție sporită din partea partenerilor de dezvoltare și sunt 

abordate prin politici relevante, există premise că Republica Moldova nu își va atinge obiectivele de mediu stabilite 

până în anul 2030. Sistemul de arii protejate este relativ mic și fragmentat, acoperind doar 5,65 la sută din teritoriul 

țării și nu exercită întru totul rolul de conservare. Republica Moldova are, de asemenea, una dintre cele mai reduse 

rate de acoperire a teritoriului cu păduri din Europa (circa 12% din teritoriul său). Administrarea necorespunzătoare 

a pădurilor a determinat o scădere a calității pădurilor, o vulnerabilitate crescută la dăunători și boli și reducerea 

biodiversității. Moldova este în conformitate cu tendința globală de urbanizare în continuă creștere, preconizându-

se ca proporția populației care trăiește în zonele urbane să crească de la 47% în 2010 la 60% în 2030 (Habitatul 

ONU). Orașele contribuie tot mai mult și semnificativ la principalii factori ai degradării mediului global. Municipiile 

au cel mai mare impact asupra calității aerului și sunt responsabile pentru peste 50% din poluarea totală a aerului 

în Moldova. Transportul este principala sursă de poluare a aerului în orașele țării. Vehiculele uzate - precum și 

combustibilul cu conținut ridicat de sulf de calitate joasă - sunt factori importanți.  

 

Degradarea continuă și poluarea apelor de suprafață și subterane sunt cauzate de deversarea apelor uzate 

netratate, depozitarea ilegală a deșeurilor și activitățile agricole. Colectarea și eliminarea deșeurilor rămâne a fi o 

preocupare majoră. Moldova utilizează în continuare diferite forme de eliminare a deșeurilor pe terenuri, inclusiv 

depozite de deșeuri care nu corespund standardelor, arderea în aer liber și evacuarea neselectivă a deșeurilor 

menajere, industriale și periculoase mixte. Acest lucru a rezultat în eliminarea de deșeuri în natură în cantități 

semnificative și se prezintă ca o oportunitate pierdută de a redirecționa deșeurile de la groapa de gunoi în sectorul 

de producere. Degradarea și eroziunea solului - cauzate de practicile agricole nedurabile, gestionarea 

necorespunzătoare a terenurilor și parcelarea excesivă - duc la pierderea solului fertil, ceea ce înseamnă că 

sectorul agricol mai mult contribuie la emisiile de carbon decât la stocarea acestora. Schimbările climatice sunt 

recunoscute drept o provocare esențială pentru dezvoltare, având în vedere frecvența și intensitatea sporită a 

dezastrelor naturale, precum și vulnerabilitatea ridicată și expunerea populației, economiei și mediului înconjurător 

la acest fenomen. Republica Moldova depinde în mare parte de sectorul agricol, iar ponderea populației rurale și a 

sărăciei rurale prevalează, ceea ce face ca impactul schimbărilor climatice sa fie mai pronunțat. Impactul 

semnificativ al variabilității climatice a fost vizibil în ultimii ani, cu secetă recurentă și inundații. Proiecțiile privind 
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schimbările climatice indică creșteri de temperatură și probabil amplificarea procesului de aridizare. Impacturile 

preconizate vor fi multiple, afectând - printre altele - productivitatea agricolă, disponibilitatea resurselor de apă, 

securitatea energetică, vulnerabilitatea ecosistemelor și sănătatea umană. Moldova depinde foarte mult de sursele 

de energie importate, unde folosește preponderent combustibili fosili. În plus, furnizarea și consumul ineficient de 

energie în toate sectoarele agravează situația. Îmbunătățirile atât în ceea ce privește eficiența energetică, cât și în 

dezvoltarea resurselor interne - inclusiv resursele regenerabile de energie - pentru o durabilitate consolidată, 

competitivitate și securitate energetică, ocupă un nivel înalt pe agenda politică.  

Transformarea ecologică este o modalitate de realizare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și este parte din 

planurilor de recuperare post-COVID-19 la nivel mondial. În acest context, transformarea ecologică devine și mai 

relevantă pentru viitorul pe care dorim să îl dezvoltăm pentru generațiile următoare.  

Necesități și provocări  

În afară de costurile vădit mari ale inacțiunii, cel mai important determinant al schimbărilor în sectorul de 

protecției a mediului este agenda de integrare europeană, care necesită armonizare și aliniere la acquis-ul 

de mediu al UE. Din mai 2010, Moldova este membră deplină a Tratatului privind Comunitatea Energetică 

Europeană, care implică obligații suplimentare de elaborare a politicilor și de armonizare a legislației în 

domeniul protecției mediului și al energiei. În mai 2017, Moldova a ratificat Acordul de la Paris; fiind urmată 

de elaborarea și prezentarea a celei de-a doua Contribuții Naționale Determinate (CND) la Convenția-cadru a 

Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) în martie 2020. CND stabilește un obiectiv ambițios 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de până la 70% până în anul 2030 față de nivelul din 1990 și 

până la 78% în condițiile unui acord global care vizează accesul la resurse financiare cu costuri reduse, 

transfer de tehnologie și cooperare tehnică. Moldova este, de asemenea, parte la mai multe acorduri 

multilaterale de mediu, în baza cărora au fost asumate angajamente importante în domeniile biodiversității, 

schimbărilor climatice și substanțelor chimice.          

   

În cadrul celor mai recente întruniri globale, s-a recunoscut că degradarea mediului și schimbările climatice au 

ajuns la nivel de criză și, dacă nu se întreprind acțiuni urgente, acestea ar putea provoca schimbări ireversibile 

pentru oameni, economii și ecosisteme. În acest context, în 2019 Comisia Europeană a prezentat Pactul 

ecologic european, un pachet cuprinzător de reforme care vizează transformarea provocărilor climatice și de 

mediu în oportunități pentru a asigura o tranziție ecologică către o societate echitabilă și prosperă. Pactul 

ecologic european este relevant, de asemenea, pentru Moldova, având în vedere natura transfrontalieră a 

problemelor de mediu și oferă oportunități de dezvoltare durabilă și economică. În plus, sub umbrela tranziției 

ecologice, avem oportunitatea de a restabili echilibrul între oameni și planetă, de a elimina riscurile și dezvolta 

soluții bazate pe natură; încuraja parteneriatele publice-private durabile în domeniile silvic, deșeuri, mobilitate 

urbană și transport; transforma agricultura dintr-un contribuitor de emisii de carbon în captator de carbon; și 

asigura o gândire și acțiune integrată cu sectorul sănătății pentru a combate poluarea aerului, un factor ucigaș 

important. 

 

Ținând cont de contextul național și de experiența Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în 

domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, PNUD propune acțiuni cuprinzătoare și transformative 

pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului, care în același timp contribuie la dezvoltarea 

economică durabilă și incluzivă, în conformitate cu obiectivele globale majore de dezvoltare, inclusiv Acordul 

de la Paris, ODD-urile și CND.  

 

În acest scop, PNUD își propune să formeze alianțe „ecologice” cu instituțiile financiare internaționale și alte 

agenții ale Organizației Națiunilor Unite pentru a plasa subiectul tranziției spre o economie verde pe primul loc 

în agenda Guvernului, în timp ce în paralel se va lucra la politicile de reformă transformațională și la 

instrumentele fiscale în vederea asigurării investițiilor pentru agenda verde și crearea unui mediu favorabil. 

Politicile identificate sunt esențiale pentru promovarea eficienței energetice, a energiei din surse alternative, a 

mobilității urbane și gestionării durabile a resurselor naturale, precum și pentru promovarea unei economii 

eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor și punerea la dispoziție a unor instrumente de finanțare 

ecologică. 
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Prin creșterea gradului de conștientizare a importanței agendei ecologice și a dezvoltării durabile în 

rândul factorilor de decizie și a societății în ansamblu, sporim atractivitatea tranziției ecologice și încurajăm 

utilizarea responsabilă a resurselor și a practicilor prietenoase climei. Schimbarea comportamentală a 

modului în care folosim, producem și consumăm lucrurile este una din instrumentele inovatoare pe care 

întreprinderile le poate prelua în scopul aplicării măsurilor eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor. 

În acest sens, PNUD se va baza pe experimentele relevante deja efectuate în vederea amplificării inițiativelor 

de succes prin laboratoarele de inovare ecologică existente din țară. 

 

Având în vedere că, în contextul tranziției ecologice, tehnologiile cu emisii reduse de carbon și eficiente din 

punctul de vedere al resurselor vor înlocui modelele de afaceri existente, este important să fie dezvoltate 

cunoștințe și abilități ecologice pentru a răspunde nevoilor pieței muncii nou-emergente. Crearea unei 

conexiuni mai strânse între piața muncii ecologice și sectorul educației va spori potențialul de angajare a 

tinerilor și antreprenoriatul în rândul acestora. PNUD își propune, de asemenea, să ajute ÎMM-urile să utilizeze 

tehnologiile digitale ca factori importanți ai schimbării. Acest lucru va contribui la inovarea produselor și va 

pune în aplicare practici de afaceri durabile pentru a asigura circularitatea produselor, sistemele de inovații 

inteligente, conservarea digitală a resurselor și agricultura durabilă, precum și reformarea lanțului valoric și a 

altor practici de afaceri.  

 

E nevoie stringentă de a promova mai multe locuri de muncă ecologice și oportunități economice în zonele 

nou-emergente ale economiei circulare și eficiente din punct de vedere al resurselor legate de tranziția 

ecologică, cu accent pe ÎMM-uri și start-up-uri. În același timp, este necesar să se extindă acțiunile care 

vizează îmbunătățirea calității vieții legate de mediu și de a face dezvoltarea urbană mai durabilă, în 

colaborare cu autoritățile de planificare. Pentru a declanșa acest lucru, investițiile specifice vor fi adaptate 

pentru a îmbunătăți serviciile de mediu în domenii precum gestionarea deșeurilor, mobilitatea urbană și soluții 

de transport ecologic, clădiri și eficiență energetică, energii regenerabile și spații verzi. Pentru ÎMM-uri și start-

up-uri, domeniile de interes ar putea include eco-inovarea în domeniul plasticului, textilelor și construcțiilor, 

precum și aplicarea responsabilității extinse a producătorului pentru ambalaje, deșeurile electrice și 

electronice, achizițiile publice ecologice și îmbunătățirea informării consumatorilor și transparența. 

  

 Calea de urmat 
• Formarea alianțelor ecologice cu IFI și alte agenții ONU.  

• Consolidarea conștientizării agendei ecologice și a dezvoltării durabile pentru promovarea schimbărilor de 

comportament. 

• Îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților ecologice pentru promovarea tehnologiilor cu emisii reduse de 

carbon și utilizare eficientă a resurselor, a potențialului de angajare și a creșterii economice. 

• Promovarea locurilor de muncă ecologice și a oportunităților economice cu accent pe ÎMM-uri. 

• Extinderea acțiunilor pentru a face dezvoltarea urbană mai durabilă și calitatea vieții mai bună.  

 

Pentru mai multe informații, contactați: Silvia Pana-Carp, Coordonatoare de programe, PNUD Moldova,  

email: silvia.pana-carp@undp.org  
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