
ALĂTURĂ-TE MIȘCĂRII PENTRU AER CURAT 

Ai vrea mai multe zone pietonale, piste pentru biciclete și transport public mai bun?   
SUSȚINE ACEASTĂ CAUZĂ!  

Autoritățile naționale și locale împreună cu Uniunea Europeană (UE), prin programe precum EU4Moldova, 
EU4Environment, împreună cu alte instituţii, își unesc eforturile pentru a asigura tranziția la mobilitatea durabilă în Moldova.

Dezvoltarea programului „Transport Public Curat”
Inițiativa de Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public la Chișinău (MOVE IT Like Lublin) 
Troleibuze noi în Bălți

Crearea benzilor dedicate pentru transportul public

Investiții în piste pentru biciclete în Chișinău (obiectiv 
– 200 de km până în 2026), Ungheni sau Cahul

Reabilitarea trecerilor de pietoni
Elaborarea „Planului strategic de dezvoltare a 

infrastructurii pentru biciclete în Chișinău”
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Știai că în Moldova...?

 98% din gazele cu efect de seră 
generate de transport provin din 

transportul rutier1

96% din poluarea aerului 
provine de la mijloacele 

de transport2

• Numărul vehiculelor înmatriculate în Moldova a crescut cu 66% din 2007 până în 20193

• În 2017, aproximativ 40% din toate vehiculele nu au respectat nicio normă UE privind emisiile1

• Mașinile ocupă de 10 ori mai mult spațiu public decât transportul în comun și de 140 de ori 
mai mult spațiu public decât pietonii4

1. OECD iLibrary, Promovarea transportului urban curat și a investițiilor ecologice în Moldova, 2019  
2. Resursele naturale și mediul din Republica Moldova, Compilație statistică, Biroul Național de Statistică al 

Republicii Moldova, 2020 
3.Numărul de vehicule înmatriculate în Moldova, date CEIC 
4. Mersul pe jos și cu bicicleta: cele mai recente dovezi pentru a sprijini elaborarea politicilor și a practicilor. 

Copenhaga: Biroul Regional al OMS pentru Europa; 2022

Pentru mai multe informații accesează:
www.eu4moldova.eu/make-it-clean

Îmbunătăţește calitatea aerului și sănătatea ta, 
în timp ce economisești bani!

• Eficient din punct de vedere al costurilor, 
în pofida scumpirilor recente

• Reduce din ambuteiaje
• Timp de lectură și relaxare

FOLOSEȘTE TRANSPORTUL PUBLIC

• Sănătate mentală și fizică
• Speranță de viață crescută
• Eficient din punct de vedere al costurilor
• Bunăstare și calitatea vieții

PLIMBĂ-TE PE JOS ȘI MERGI CU BICICLETA

EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană, colaborează cu țările Parteneriatului Estic. Ajută la realizarea schimbărilor legislative și de politici, făcând 
planificarea și investițiile mai ecologice, stimulând adoptarea de tehnologii inovatoare, adoptarea de noi modele de afaceri și crearea de locuri de muncă „verzi”.

Campanie implementată de:


