
Poluarea ne afectează pe toți, provoacă multiple boli psihice și fizice și 
decese premature, în special, în rândul copiilor și vârstnicilor.

ALĂTURĂ-TE MIȘCĂRII DE REDUCERE A DEȘEURILOR 

Programul Național de Management al Deșeurilor (PNMD) din Moldova 2023-2028, elaborat de Ministerul Mediului și susținut de 
EU4Environment, își propune să dezvolte un sistem integrat de management al deșeurilor și să includă acțiuni de prevenire a deșeurilor.

Guvernul Republicii Moldova elaborează în prezent legislația privind etichetarea ecologică și promovează principiile achizițiilor 
publice durabile, care pe termen lung vor contribui la minimizarea generării de deșeuri și vor încuraja eliminarea durabilă a acestora.

Vrei coșuri de compost în cartierul tău, mai puțin plastic în magazinul local și instalații de reciclare mai bune? 
SUSȚINE ACEASTĂ CAUZĂ!

Aproximativ 7% din materialele 
plastice, 11% din hârtie și 

carton și 54% din sticlă sunt 
reciclate în prezent

1 platformă de compostare a deșeurilor 
biodegradabile în Chișinău 

25 de stații și instalații de compostare 
planificate în Moldova

1. Raportul de analiză a situației privind gestionarea deșeurilor în Moldova (EU4Environment), UNEP, 2021
2. O analiză a managementului deșeurilor în Republica Moldova: o comparație între zonele rurale și 

urbane, Revista poloneză pentru studii de mediu, 2018

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

Trei acţiuni-cheie pentru reducerea deșeurilor

• Sortează sticla, 
metalul, 
plasticul și hârtia

• Aruncă bateriile vechi 
sau anvelopele auto în 
locuri speciale

• Verifică stocul de alimente înainte 
de a face cumpărături

• Păstrează și mănâncă din 
mâncarea rămasă 

• Compostează deșeurile organice
• Folosește compostul pentru a 

crește plante și copaci

• Refuză și redu 
ambalajele și 
articolele de unică 
folosință
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Știai că în Moldova...?

Fiecare persoană generează 
310 kg de deșeuri în fiecare an1 

A existat o creștere cu 30% a deșeurilor din 
ambalaje de plastic între 2014 și 20191

55% din deșeurile solide municipale 
sunt materiale organice2

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”.
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