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Informatie generală 

Proiect regional pentru 6 țări: Armenia, Azerbaidjan, 

Belorusia, Georgia, Moldova și Ucraina.  

Finanțator: Comisia Europeană, prin intermediul 

Instrumentului European de vecinatate.  

Implementator: Agenția Europeană de Mediu.  

Buget: 6,950 mln Euro. 

Perioada de implementare:  1 febriarie 2016 – 31 ianuarie 

2020.  

 



 

Obiectivul proiectului: Consolidarea capacităților pentru producerea regulată 

a indicatorilor și evaluărilor de mediu, contribuind astfel la buna guvernare de 

mediu.  

 

Instituții implicate în implementarea proeictului: Ministerul Mediului și Biroul 

Național de Statistică.   

 

 

 

 



Componentele proiectului: 

 
Componenta 1: Imbunătăţirea/alinierea la practicile 

Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu a 

raportării de mediu în contextul obligaţiilor 

regionale/internaţionale. 

• Activitatea 1.1. Întărirea capacităţilor naţionale pentru a 

răspunde obligaţiilor internaţionale (raportarea în cadrul 

Convenţiilor internaţionale) în ariile prioritare. 

• Activitatea 1.2. Armonizarea metodologiilor pentru 

producerea indicatorilor de mediu comparabili la nivel 

regional. 

 



Componentele proiectului: 
 Componenta 2: Întărirea capacitaţilor administrative naţionale/alinierea cu 

practicile Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu pentru a 
administra şi folosi statistica, datele şi informaţia de mediu în procesul de 
luare a deciziilor. 

• Activitatea 2.1. Asistenţa experţilor şi întărirea capacităţilor în dezvoltarea 
unui sistem informaţional de mediu şi infrastructura de suport. 

• Activitatea 2.2. Suport în dezvoltarea unui dialog inter-instituţional şi 
participarea publicului la procesul de luare a deciziilor de mediu. 

• Activitatea 2.3. Proiect pilot de extindere a metodologiei CORINE Land 
Cover asupra zonei capitalei. 

• Activitatea 2.4. Implementarea proiectelor pilot naţionale pentru 
demonstrarea aspectelor de schimb de date şi integrare. 

• Activitatea 2.5. Asistenţa experţilor în elaborarea cadrului legislativ în 
domeniul managementului, accesului şi utilizării datelor. 

 



Componentele proiectului: 

 Componenta 3: Elaborarea Raportului Naţional privind Starea Mediului, 
bazat pe indicatorii de mediu, în corespundere cu bunele practici ale 
Uniunii Europene/Agenţiei Europene de Mediu. 

• Activitatea 3.1. Instruirea la nivel naţional şi asistenţa experţilor în 
elaborarea Raportului Naţional privind Starea Mediului, bazat pe datele 
SEIS. 

• Activitatea 3.2. Suport metodologic în elaborarea evaluărilor bazate pe 
indicatori. 

 

 Componenta 4: Comunicarea şi vizibilitatea proiectului 

• Activitatea 4.1. Dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare şi 
vizibilitate a proiectului pentru nivel naţional şi regional. 

• Activitatea 4.2. Dialogul regulat cu reţeaua Eionet.  

 



Indicatorii UNECE 
SEIS II East susține activitatea Grupului Special de Lucru pentru Indicatorii de Mediu al UNECE.  

În cadrul GSL revizuiește Ghidului pentru aplicarea indicatorilor de mediu în Europa de Est, 
Caucaz, Asia Centrală și Europa de Sud-Est.  

Ghidul conține la moment 49 de indicatori de mediu din urmatoarele domenii:  

 Poluarea aerului și distrugerea stratului de ozon 

 Schimabrea climei 

 Apa 

 Biodiversitatea 

 Solul 

 Agricultura  

 Energia 

 Transport  

 Deșeuri  

 Finanțarea de mediu   



Domeniul Apa contine urmatorii indicatori: 

 Resurse regenerabile de apă dulce 

 Captarea apei 

 Utilizarea apei 

 Consumul de apă în gospodarii pe cap de locuitor 

 Sistemul de alimentare cu apă și populația conectată la sistemul de alimentare cu apă 

 Populația conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă 

 Pierderile de apă 

 Reutilizarea și reciclarea apelor dulci 

 Calitatea apoei potabile 

 Consumul biologic de oxigen 

 Nutrienți în apele dulci 

 Populația conectată la stații de tratare a apelor uzate 

 Instalații de tratare a apelor uzate 

 Ape uzate netratate 



Multumesc pentru atenție! 
lopotenco@mediu.gov.md 

02 204521 
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