
 

 
 

 
 
4 noiembrie, 2020, Chișinău 

 

„Poluare zero pentru sănătatea oamenilor și a planetei” – Delegația Uniunii Europene în 
Republica Moldova marchează campania de informare a Săptămânii Verzi Europene 2021 
Chișinău, 31 mai 2021	
 

Începând cu 31 mai 2021, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează campania Săptămânii Verzi 
Europene 2021 sub genericul „Poluare zero pentru sănătatea oamenilor și a planetei”. 
 

Campania are ca scop evidențierea și concentrarea asupra importanței mediului și a responsabilității pe care fiecare dintre 
noi o poartă pentru sănătatea și viitorul umanității. În cadrul campaniei vor fi difuzate istorii de succes și reportaje despre 
cele mai bune practici pentru reducerea poluării și promovarea dezvoltării economice verzi în Republica Moldova, în 
cadrul programelor și proiectelor de asistență ale UE. Campania se va încheia cu marcarea Zilei Mondiale a Mediului, 
sărbătorită anual pe 5 iunie.  

„Schimbările climatice și dăunarea mediului au loc cu o viteză fără precedent în fața ochilor noștri. Se 
amplifică reciproc. Este mai clară ca niciodată necesitatea de a acționa. De aceea, Uniunea Europeană a 
preluat inițiativa în lupta globală împotriva schimbărilor climatice și, pentru moment, o parte importantă a 
asistenței UE se referă la protecția mediului pentru a asigura cetățenilor aer, pământ și apă mai curate. 

Pactul Verde European prezentat de Uniunea Europeană în 2019 este o viziune și o foaie de parcurs pentru 
a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Această strategie este 
menită nu doar să reducă presiunea asupra naturii, care este esențială pentru viață, dar și vizează creșterea 
competitivității economiei UE prin transformarea provocărilor de mediu în oportunități de creștere, fără 
emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 și o creșterea economică complet decuplată de utilizarea 
resurselor. Astfel de obiective ambițioase ne vor impune tuturor să ne asumăm responsabilitatea și să ne 
implicăm în Tranziția Verde. Este necesară contribuția fiecărei persoane, indiferent de amploare, astfel 
încât să fie asigurat un nivel necesar de acceptare socială”, a declarat Peter Michalko, Ambasadorul 
Uniunii Europene în Republica Moldova. 

În 2021, tema Săptămânii Verzi a UE este „Poluarea zero pentru sănătatea oamenilor și a planetei” – o preocupare urgentă 
și existențială în același timp. Poluarea ne afectează pe toți – prin aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem sau solul 
în care ne cultivăm produse alimentare. Este principala cauză de mediu a multiplelor boli psihice și fizice și a deceselor 
premature, în special în rândul copiilor, al persoanelor cu anumite afecțiuni medicale și al persoanelor în vârstă. Dar 
poluarea nu îi afectează pe toți în mod egal. Oamenii care locuiesc în zone mai defavorizate trăiesc foarte des aproape 
de locuri contaminate sau în regiuni cu trafic intens. Poluarea este, de asemenea, unul dintre principalele motive de 
pierdere a biodiversității. Reduce capacitatea ecosistemelor de a furniza servicii, precum sechestrarea carbonului. 

Ziua Mondială a Mediului este cea mai renumită zi pentru acțiune în domeniul mediului. Din 1974, se sărbătorește în fiecare 
an la 5 iunie, mobilizând guvernele, întreprinderile, celebritățile și cetățenii să-și concentreze eforturile asupra unei probleme 
urgente de mediu.   

UE este un lider global în protecția mediului. Mediul reprezintă, de asemenea, unul dintre domeniile cheie ale 
sprijinului UE în Republica Moldova.  În ultimii ani au fost întreprinse o serie de măsuri pentru implementarea 
legislației și a documentelor relevante de politici, în conformitate cu standardele moderne și cu cerințele Acordului de 
Asociere UE-Moldova (AA). 
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Contacts: 
 
Europe Café  
Sciusev 97, MD 2012 Chisinau, 
Republic of Moldova 
 
Tel: + 373 22 84 94 80 
 
 
 

 
The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together 
their know-how, resources, and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, 
they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining 
cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing 
its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. 

 

Asistența UE în Republica Moldova s-a concentrat pe deblocarea oportunităților de creștere mai ecologică, pe 
îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a infrastructurii de apă și pe stabilirea mecanismelor de gestionare a riscurilor 
și a impactului acestora asupra mediului în cadrul proiectelor regionale EU4Environment și EU4Climate, precum și prin 
inițiative în cadrul altor proiecte legate de mediu și eficiență energetică.  

 

Pentru a urmări poveștile de success obținute cu sprijinul Uniunii Europene și activitățile Săptămânii Verzi ale UE, 
accesați: 

https://www.facebook.com/EUDelegationMoldova 

https://eu4moldova.eu/eu-green-week-2021/ 

Mesajul Ambasadorului UE, Peter Michalko poate fi vizionat aici:  

Versiune română: https://www.youtube.com/watch?v=oBLVVm5RsDs 

Versiune rusă: 

https://www.youtube.com/watch?v=kuiJ7T3kVBI&fbclid=IwAR1fp4Pdw4cBbMVoXfqv2qkw33OhykF3bXSEi3-1f2eXx-
r7_0sQt37jz-k 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: 

 
Lina BOTNARU 
Coordonator comunicare strategică / Manager șef campanie 
“Comunicare strategică și sprijin pentru mass-media în Republica Moldova” 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană 

Mobil: (+373) 60 637070   E-mail: lina@commwithus.eu 

  


