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"UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR NECOMPROMIS –
SPERANŢA COMUNITĂŢILOR ŞI GENERAŢIILOR”

Gr.PRISĂCARU,
Inspector principal de Stat
pentru ecologie.

Dezechilibrul ecologic, neglijat din
considerente economice pînă nu prea demult, a declanşat şi provoacă în continuare, nestăvilit numeroase daune, cum ar fi
găurile de ozon, efectul de seră, schimbarea climei, distrugerea florei şi faunei, - fenomene, care nu ştiu de hotare şi culturi şi
pun în pericol, în general, viaţa pe Pămînt.
A trebuit să treacă timp, să se macine
ireversibil resurse imense, ca această stare
de lucruri să fie conştientizată la nivelul naţiunilor, să se ajungă în ziua, cînd Umanitatea a spus „NU!” – distrugerii mediului
înconjurător – 5 iunie, 1972, Stockholm,
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.
Această zi de regîndire a existenţei
noastre se sărbătoreşte în ziua de 5 iunie a
fiecărui an şi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile
locale, asociaţiile de tineret, organizaţiile
neguvernamentale, întreprinzători, cetăţeni, mass-media de a se manifesta prin
acţiuni comune de protejare a factorilor
de mediu şi amenajare ecologică.
Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă, şi pentru noi, un semnal binevenit şi un îndemn de a acţiona unitar pentru
salvarea patrimoniului nostru natural, pe
care avem datoria de a-l lăsa necompromis
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generaţiilor viitoare. Acest eveniment atrage atenţia populaţiei asupra problemelor
de mediu existente pe plan local, naţional
şi regional, contribuie la promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile în
centrele urbane şi alte localităţi în scopul
asigurării unui viitor prosper şi sigur din
punct de vedere ecologic.
Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, alte autorităţi publice, responsabile de sănătatea mediului înconjurător, marchează această dată prin ante
- şi postacţiuni cu desfăşurarea la nivel local şi naţional, care sensibilizează întreaga
societate şi o face părtaşă la lucruri foarte
concrete de mediu.
Astfel, în lunile martie-mai în toate localităţile Ţării se desfăşoară Campania de salubrizare şi amenajare de primăvară a localităţilor - tradiţionalul Bilunar de primăvară.
Se plantează arbori şi arbuşti în parcuri
şi scuare, fîşii forestiere, aliniamente; se împăduresc terenuri degradate; se îngrijesc şi
se renovează fîntîni, izvoare, alte surse de
apă potabilă; se lichidează mii de gunoişti
stihiinice „semănate” la margini de sate şi
drumuri, în preajma rîuleţelor. E o adevărată lucrare de înnoire, care te face să te
mîndreşti, dacă participi şi Tu.

În această perioadă se desfăşoară Ziua
Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, Săptămîna
apelor curate „Apa e izvorul vieţii”.
Apoi urmează Acţiunea Naţională, devenită de acum tradiţie, „Rîu curat de la
sat la sat”. Miile de rîuleţe şi pîrăiaşe, măsurate în kilometri, care formează „sistemul sangvinic” al climei locale, se despart
de deşeurile aruncate la întîmplare de cei
certaţi cu bunul simţ, îşi refac malurile şi fîşiile de protecţie. Dacă ar dura aceasta!
În luna septembrie în toate oraşele şi
centrele administrative, dar şi într-un şir
de localităţi rurale mari, se desfăşoară activităţi în cadrul Săptămînii Mobilităţii Europene, care finalizează la 22 septembrie cu
Ziua „În oraş fără automobilul meu”. O zi,
care ne face să înţelegem, că supralicitarea
automobilului propriu în defavoarea transportului public sau mersului pe jos, este la
fel de periculoasă pentru mediu şi sănătate ca şi o industrie depăşită.
Toate aceste activităţi, dar şi altele cuprinse în Planurile locale de acţiuni de
mediu ale autorităţilor publice locale, sau
a agenţilor economici cu grijă de ziua de
mîne, sunt încorporate în Concursul Naţional „Cea mai verde, mai salubră şi mai
amenajată localitate”,
Performanţele şi realizările, care au autori concreţi, nu întîrzie să fie apreciate la
justa valoare.
În funcţie de succesele obţinute la
modernizarea, amenajarea şi dezvoltarea
localităţilor (crearea şi amenajarea grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, asigurarea reuşitei de înrădăcinare a arborilor
şi arbuştilor plantaţi, amenajarea fîntînilor,
izvoarelor, întrărilor în localităţi, întreţinerea exemplară a gospodăriilor particulare,
implementarea unor noi proiecte etc.),
Comisia Naţională pentru organizarea şi
desfăşurarea Concursului premiază loca-

lităţile învingătoare cu sume importante
de bani de la 40 la 100 mii lei, şi totodată,
poate lua decizia de a acorda conducătorilor autorităţilor locale, altor organizaţii sau
persoane fizice premii în bani, diplome etc.
Cheltuielile suportate sunt acoperite din
Fondurile Ecologice Naţional şi Local.
Invoc aceste date în speranţa că voi fi
auzit şi înţeles, că ecologizarea ţării nu mai
este o datorie doar a instituţiilor de specialitate, dar este o lucrare a întregii societăţi
cu o desfăşurare continuă, iar zilele consacrate, precum este şi 5 iunie, să ne servească doar drept prilej de trecere în revistă a
celor înfăptuite şi de noi angajări.
Doresc ca Ziua Mondială a Mediului –
5 iunie, să fie consemnată în fiecare instituţie şi organizaţie publică, iar mass-media de toate nivelurile s-o transpună într-o
lecţie efectivă de consolidare a conştiinţei
ecologice a semenilor noştri, şi schimbarea
în bine nu se va lăsa mult aşteptată.
Vă îndemn ca această zi, prin tot ce facem, s-o dedicăm în totalitate mediului
care ne înconjoară, şi s-o trăim conştient, cu multă patimă şi suflet pentru frumuseţea Plaiului Natal, aşa, ca ea să ne
marcheze pentru mult timp, să ne devină
normă de comportament, unde grija de
mediu nu mai este o povară.
Sunt convins că, pusă la dispoziţia publicului larg, această lucrare, de unde veţi
lua şi multă informaţie utilă, va lărgi şi mai
mult rîndurile prietenilor devotaţi ai mediului.
Cu această ocazie, şi pe această cale,
dragi prieteni, în măsura iminentei împăcări cu Natura, Vă îndemn să Vă alăturaţi nouă, celor consacraţi profesional, în
ambiţioasa Acţiune „Să trăim într-o Ţară
verde şi curată!”.
Al vostru Gr.PRISĂCARU.
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"CEA MAI MODERNĂ, MAI SALUBRĂ ŞI
MAI AMENAJATĂ LOCALITATE"
În scopul îmbunătăţirii stării sanitaro-ecologice a localităţilor, sporirii
nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi
punerii în valoare a patrimoniului
cultural şi natural, atragerii largi a
tuturor păturilor populaţiei la aceste activităţi prin prisma dezvoltării
durabile a teritoriilor şi localităţilor,
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 678 din 6 iunie 2008
privind desfăşurarea Concursului Naţional „Cea mai modernă, mai salubră
şi mai amenajată localitate”, care se
desfăşoară anual în perioada 22 martie – 22 septembrie.
Zece ediţii
Naţional.

ale

Concursului

După lansarea Concursului lucrările de amenajare, salubrizare şi plantare a arborilor într-un şir de localităţi
din ţară s-au intensificat graţie responsabilităţii înalte şi atenţiei spori4

te de care au dat dovadă autorităţile
publice locale, societatea civilă.
Experienţa de organizare a Concursului a dictat necesitatea aplicării
unor principii suplimentare de încurajare şi stimulare a activităţilor în
teritoriu în care sunt antrenate tot
mai multe structuri. În unele localităţi
rurale au fost formate întreprinderi
specializate, în altele, prin deciziile

consiliilor au fost nominalizate persoane responsabile de amenajarea şi
salubrizarea localităţilor.
Anual se practică premierea conducătorilor autorităţilor publice locale, celor mai buni gospodari din
satele participante la Concurs, a unor
conducători de întreprinderi, etc.,
pentru performanţele obţinute în
acest domeniu. Pentru performanţele obţinute la efectuarea lucrărilor
de construcţie, reconstrucţie şi amenajare a unor fîntîni şi izvoare au fost
menţionaţi mai mulţi cetăţeni.

Învingători
ai
Concursului
Naţional.
Pe parcursul anilor 2000-2009 s-au
organizat şi desfăşurat zece ediţii ale
Concursului Naţional „Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate” la care au participat localităţi din

toate zonele ţării. Conform hotărîrilor
de Guvern au fost desemnate învingătoare ale Concursului 103 localităţi,
printre care or. Ungheni - de 6 ori, Drochia - de 4 ori, satele Corten (rl Taraclia)
şi Pelenia (rl Drochia) - de cîte trei ori, s.
Tvardiţa (rl Taraclia) - de 2 ori.

Pentru premierea localităţilor învingătoare au fost valorificate 1953 mii lei
din Fondul Ecologic Naţional, 27 localităţi au fost menţionate cu diplome.

Rezultatele Concursurilor organizate şi desfăşurate în localităţile ţării
pe parcursul anilor 2000-2009.
Nr.
d/o

Anul
desfăşurării.

Grupa de
participare.

Localitatea învingătoare în
Concurs.

Locul
ocupat.

1

2000

I
I
II

mun. Ungheni (jud Ungheni)
mun. Edineţ (jud. Edineţ)
or. Ştefan Vodă (jud. Tighina)
or. Vulcăneşti (UTA Gagauzia)
s. Corten (jud. Taraclia)
s. Pelenia (jud. Bălţi)
s. Speia (jud. Chişinău)
mun. Cahul
mun. Orhei
or. Floreşti (jud. Soroca)
or. Ceadîr-Lunga (UTA Gagauzia)
s. Tvardiţa (jud. Taraclia)
s. Drepcăuţi (jud. Edineţ)
s.Vălcineţ (jud. Ungheni)
mun. Ungheni
or. Drochia (jud. Soroca)
s. Corten (jud. Taraclia)
s. Cricova (jud. Chişinău)
s. Onişcani (jud. Ungheni)
or. Drochia
or. Ungheni
Or. Briceni
Or. Criuleni
s. Pelenia (rl Drochia)
s. Cairaclia (rl Taraclia)
s. Lipoveni (rl Cimişlia)
s. Sadîc (rl Cantemir)
s. Corjova (rl Criuleni)

II
III
II
III
I
II
III
II
III
II
III
I
II
III
III
III
I
II
III
II
III
II
III
I
II
III
III
III

III
2

2002

I
II
III

3

2003

I
II
III

4

2004

I
II
III

Valoarea
premiului
(mii lei).
45,0
40,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
45,0
40,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
40,0
25,0
20,0
15,0
10,0
45,0
40,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
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5

2005

II
III

or. Ungheni
or. Floreşti
or. Drochia
s. Carahaşani (rl Ştefan Vodă)
s. Ţaul (rl Donduşeni)
s. Vărzăreşti (rl Călăraşi)
or. Anenii-Noi şi Leova
Satele Sadîc (rl Cantemir), Valea
Perjei (rl Taraclia), Sturzovca
(rl Glodeni), Ocniţa (rl Ocniţa),
Işnovăţ (rl Criuleni), Sculeni
(rl Ungheni), Zorile (rl Orhei),
Şişcani (rl Nisporeni) şi Ţarigrad
(rl Drochia)
or. Făleşti
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2006

I
II
III

7

2007

I
II
III

8

2008

I
II
III

or. Drochia
or, Ungheni
or. Floreşti
or. Cricova
or. Donduşeni
s. Corten (rl Taraclia)
s. Pelenia (rl Drochia)
s.Merenii-Noi (rl Anenii-Noi)
s. Pîrjolteni (rl Călăraşi)
s. Slobozia (rl Ştefan Vodă)
Sect. Buiucani (mun. Chişinău)
or. Ungheni
or. Hînceşti
or. Sîngera
s. Zorile (rl Orhei)
s. Tîrnova (rl Donduşeni)
mun. Bălţi
Or. Ocniţa
Or. Vadul lui Vodă
s. Recea (rl Rîşcani)
s. Pelenia (rl Drochia)
s. Tvardiţa (rl Taraclia)
s. Romăneşti (rl Străşeni)
s. Cîşla (rl Teleneşti)
s. Scăieni (rl Donduşeni)
Or. Orhei, satele Pîrliţa (rl Făleşti),
Pîrjota (rl Rîşcani), Cetireni
(rl Ungheni), Stolniceni (rl
Nisporeni), Pohrebeni (rl Orhei),
Mihălăşeni (rl Ocniţa), Negrea (rl
Hînceşti), Petrunea (rl Glodeni),
Ucrainca (rl Căuşeni)
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I
II
III
I
II
III

50,0
45,0
40,0
50,0
15,0
10,0

Diplome de menţiune

III

3,0

II
III
I
II
III
II
III
Diplome de
menţiune

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
15,0
10,0

II
III
II
III
II
III
III
II
III
I
II
II
III
III
III

45,0
40,0
30,0
25,0
15,0
10,0
40,0
30,0
25,0
20,0
15,0
15,0
10,0
10,0
10,0

Diplome de menţiune
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2009

I

Premii nu se atribuie

II

or. Anenii-Noi
or. Sîngerei
or. Glodeni

60,0
60,0
60,0

III

s. Teţcani (rl Briceni)
s. Oxentia (rl Dubăsari)
s. Brăviceni (rl Orhei)
s. Porumbeni (rl Cimişlia)
s. Pocrovca (rl Donduşeni)

40,0
40,0
40,0
20,0
20,0

Or. Floreşti, or. Ceadîr-Lunga,
com. Cotiujenii-Mari (rl
Şoldăneşti), s. Sadovoe (mun.
Bălţi)

Începînd cu anul 2009 Concursul se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul
aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.678
din 6 iunie 2008, care stabileşte modul de
organizare a Concursului naţional, condiţiile de participare, criteriile de evaluare a
localităţilor participante la concurs şi de
asemenea a învingătorilor.
Astfel, la Concurs poate participa orice
localitate care obţine în anul în curs rezultate deosebite la realizarea activităţilor de
modernizare şi amenajare a localităţilor.
Obiectivele concursului:
a. conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
b. renovarea, construcţia şi restaurarea obiectelor publice, de locuit şi
de producere;
c. amenajarea teritoriului în conformitate cu planurile de urbanism şi
dezvoltare a localităţii;
d. curăţirea fîntînilor şi izvoarelor,
modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
e. amenajarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru depozitarea
deşeurilor menajere;

Diplome de menţiune

f. restaurarea şi punerea în valoare
a monumentelor istorice şi ale naturii;
g. amenajarea intrărilor în unităţile
administrativ-teritoriale;
h. implementarea bunelor practici
de întreţinere în stare salubră a localităţilor.
Divizarea localităţilor pe grupuri.
Grupul I – municipii şi localităţi urbane cu
o populaţie de peste 20 mii locuitori.
Grupul II – localităţi urbane cu o populaţie
de pînă la 20 mii locuitori.
Grupul III – localităţi rurale.
Premierea învingătorilor.
Grupul I – 1 localitate – 100 mii lei.
Grupul II – 2 localităţi – a cîte 60 mii lei
pentru fiecare localitate.
Grupul III – 3 localităţi – a cîte 40 mii lei
pentru fiecare localitate.
Cheltuielile suportate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt
acoperite din conturile Fondului Ecologic Naţional şi Fondului Ecologic Local.
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Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor (în formulă succintă)
Nr
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Criteriul.
Existenţa şi realizarea planului urbanistic general şi de dezvoltare a localităţii.
Mijloacele financiare investite în anul în curs în domeniul protecţiei mediului şi
amenajării teritoriului.
Implementarea proiectelor de modernizare, renovare, construcţie şi reconstrucţie a
obiectelor publice.
Aspectele generale ale localităţii (caselor, străzilor, obiectelor publice).
Starea reţelelor edilitare (alimentarea cu apă şi canalizare, staţii de epurare, reţele de
gaz, termoficare.)
Salubrizarea localităţilor (starea actuală, colectarea şi evacuarea deşeurilor, activitatea
serviciului de gospodărire comunală).
Spaţiile verzi şi bazinele acvatice (% de înrădăcinare a arborilor, gradul de acoperire a
localităţii cu spaţii verzi).
Starea şi funcţionarea obiectelor de menire social-culturală în anul în curs.
Amenajarea cimitirelor şi a locaşurilor de cult în anul în curs.

Probleme vechi, acţiuni noi.
Vorbind despre cea mai modernă, mai
salubră şi mai amenajată localitate, consiliilor autorităţilor publice locale le revine
obligativitatea de manifestare în organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare a localităţilor, de a introduce modificări în infrastructura localităţii,

de a căuta mijloace financiare, în special,
pentru soluţionarea problemelor ce ţin de
aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei şi gestionării corecte a deşeurilor.
8

Numărul de
puncte.
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10

La etapa actuală este important ca
autorităţile publice locale şi agenţii economici în perioada de organizare şi desfăşurare a Concursului să implementeze acţiuni de eficienţă energetică, de reducere
a emisiilor de gaze, să încurajeze dezvoltarea tehnologică, să creeze condiţii necesare pentru valorificarea pe scară largă a
surselor regenerabile de energie, să creeze
noi locuri de muncă etc.
Pe parcursul organizării şi desfăşurării
acţiunii naţionale s-au evidenţiat şi unele
activităţi, care sunt practicate în zonele
rurale, nefiind caracteristice criteriilor de
evaluare a localităţilor pentru Concursul
Naţional.
O localitate modernă, salubră şi amenajată nu trebuie să aibă surse cu poluări
intensive, inclusiv, şi de la depozitarea incorectă a deşeurilor, de la diferite depozite
cu chimicale, cu Poluanţi Organici Persistenţi (POP), de la arderea diferitor tipuri de
deşeuri, etc.
Datele demonstrează, că în mediu, la distanţa de 5 m de la depozitele de chimicale,
concentraţiile de DDT şi HCH (două pesticide

clororganice din clasa POPs) la adîncimea
de pînă la un metru se găsesc depăşiri de
5-10 ori a CMA. La distanţa de 100 m de la
depozit aceste substanţe mai sînt depistate
în concentraţii ce depăşesc de 2-8 ori limitele
admisibile la toate adîncimile analizate.
Poluarea localităţilor provenită de la
mirosurile dezagreabile şi suspensiile antrenate de vînt este destul de evidenţă în
zonele gunoiştilor neautorizate şi a depozitelor demolate.
Pe teritoriul Ţării sunt foarte multe localităţi care nu dispun de gunoişti autorizate, iar deşeurile animaliere şi alte surse
de poluare pătrund în apele subterane cu
diferite ingrediente nocive.
O atare situaţie confirmă necesitatea
acţiunilor de salubrizare petrecute în perioada bilunarelor, cu toate că în multe localităţi sînt neefective şi necesită aplicarea
unor măsuri urgente, specifice, adecvate
fiecărui caz în parte, de reducere/eliminare
a răspîndirii substanţelor nocive în mediu.
În soluţionarea acestei probleme un rol
important revine autorităţilor publice locale de ambele niveluri, agenţilor economici, organelor de protecţie a mediului din
teritoriu, populaţiei.
Pînă la soluţionarea definitivă, în localităţile afectate, se propun următoarele
măsuri de reducere a impactului asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei:
a. informarea permanentă a populaţiei despre pericolul legat de fostele depozite de chimicale, marcarea şi plasarea de panouri informaţionale corespunzătoare în locurile
poluate;
b. inventarierea şi ţinerea la evidenţă a tuturor locurilor contaminate, gropilor de gunoi, care emit
poluări în aerul atmosferic;
c. excluderea păscutului animalelor şi păsărilor domestice în locurile poluate;

d. elaborarea proiectelor de remediere, înverzire a zonelor contaminate, atragerea suportului
financiar de la donatori, fonduri
ecologice, mobilizarea resurselor
din bugetele locale pentru soluţionarea problemei depozitelor
abandonate şi distruse, măsurilor
de educaţie şi conştientizare, etc.
Stop arderii resturilor vegetale.
O altă problemă care caracterizează
negativ imaginea localităţii este arderea
deşeurilor vegetale. În urma recoltării culturilor păioase unii agenţi economici, persoane fizice practică arderea resturilor vegetale ca metodă de igienă a solului.
Este cunoscut, că în urma arderii acestora, cel mai mult este afectat stratul de
sol fertil, unde arde substanţa organică, se
distruge microflora şi insectele folositoare,
iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată.

Deşi agenţii economici, populaţia este
avertizată despre neadmiterea arderii paielor, miriştii, frunzelor, precum şi despre
impactul adus mediului înconjurător, se
continuă această practică nocivă.
Conform datelor parvenite de la Agenţiile şi Inspecţiile Ecologice, pe parcursul
9

anului 2009, au fost depistate cazuri de ardere a miriştii şi frunzelor aproape în toate
raioanele.
Organele administraţiei publice locale
şi cele de protecţie a mediului sunt obligate să aplice măsuri adecvate faţă de aceste
persoane.
Arderea resturilor vegetale se interzice
din mai multe cauze:
a. se produce poluarea aerului atmosferic cu substanţe nocive din
fumul rezultat;
b. solul sărăceşte în materie organică, rîmile şi alte vieţuitoare din
microfauna solului sunt distruse;
c. se evaporă apa din stratul superior al solului şi prin crăpăturile
rezultate se pierde şi apa din adîncime;
d. lucrările de arătură se execută
mai greu şi creşte consumul de
combustibil.
Facem apel către organele administraţiei publice locale, conducătorii de unităţi
agricole, populaţie, să renunţe la această
practică dăunătoare, ce are consecinţe
negative asupra mediului înconjurător.
Din aceste considerente, deşeurile vegetale trebuie utilizate ca sursă energetică,
sau redate solului, dar, în nici un caz, nu
arse.
De exemplu, paiele prezintă o sursă
energetică cu un potenţial înalt de energie
şi sunt neutre la emisiile gazelor cu efect
de seră. Paiele utilizate în calitate de combustibil conţin:
Apa – 14-20%
Carbon – 50%
Hidrogen – 6%
Oxigen – 42%
Azot, sulf şi metale în cantităţi mici.
În prezent ţara noastră dispune de resurse considerabile de paie colectate, atît
de la culturile păioase, cît şi de la rapiţă.
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Anual se produc cca 1 mln. tone de paie
de grîu, dintre care 600 mii tone pot fi folosite în scopuri energetice. Utilizarea unei
cantităţi de 600 mii tone de paie presupune implementarea unor termocentrale cu
capacitatea energetică de 770 MW.
O tonă de paie în echivalent energetic
substituie:
- 550 kg de cărbune
- 350 m3 de gaze naturale.
O tonă de paie = 35 USD
- 550kg cărbune = 101 USD
- 350 m3 de gaze naturale= 60 USD
Căldura inferioară de ardere:
Paie – 14,400 kg/kg
Cărbune – 22,563 kg/kg
350 m3 gaze naturale – 35,000 kg/m3
Arderea rămăşiţelor de plante, precum
şi colectarea totală a acestora de pe terenurile arate sunt contraindicate. Echilibrul
biologic al solului nu se poate menţine
fără prezenţa materiei organice, fără adăugarea noilor cantităţi de resturi vegetale
şi fără aplicarea îngrăşămintelor organice
şi chimice.
Pe parcursul desfăşurării Concursului
Naţional s-au depistat primării conducătorii cărora sunt indiferenţi de soarta acestor
localităţi, şi nu în ultimul rînd, sub aspect
ecologic.
Autorităţile publice locale trebuie să
înţeleagă, că dezvoltarea localităţilor cu o
infrastructură bine gîndită, prezintă viitorul nostru, păstrarea satelor şi populaţiei,
în caz contrar, aceste localităţi vor fi sortite dispariţiei. Dacă vom investi în mediul
nostru, vom avea beneficii multiple şi vom
lăsa o lume mai bună pentru generaţiile
următoare.

SĂPTĂMÎNA APELOR CURATE –
„APA IZVORUL VIEŢII”
La 22.12.1992, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la mediul înconjurător de la Rio de Janeiro, a fost adoptată
hotărîrea prin care, 22 martie este declarată „Ziua mondială a apei”. Aceasta a devenit un prilej propice pentru identificarea
anuală a unor probleme majore ce ţin de
calitatea apei, pentru unirea eforturilor
comune întru găsirea soluţiilor, precum şi
stabilirea paşilor concreţi de acţiune, etc.
În scopul ameliorării calităţii apei potabile în ţară, asigurării unui mediu înconjurător sănătos şi respectării tradiţiilor populare, a fost semnat Decretul prezidenţial
nr. 1809-III privind desfăşurarea Săptămînii apei curate „Apa – izvorul vieţii”, prin
care autorităţile publice centrale şi locale
au fost obligate:
a. să elaboreze şi să aplice planuri
de acţiuni privind curăţirea fîntînilor, izvoarelor, a rîurilor mici şi a
altor surse de apă potabilă din localităţi;
b. să organizeze acţiuni de amenajare a teritoriului din jurul surselor
de apă potabilă.
Protecţia resurselor acvatice.
Protecţia resurselor acvatice este una
din priorităţile cheie stabilite de actele legislative şi politicile de mediu elaborate şi implementate în Republica Moldova. Scopul
prezentei publicaţii este de a informa autorităţile publice locale, ONG-urile, populaţia
despre starea actuală a fîntînilor şi izvoarelor,
surselor de poluare, precum şi despre efectele negative asupra sănătăţii populaţiei.
Actualmente în Republica Moldova
sunt înregistrate cca 4888 fîntîni arteziene,
166 542 fîntîni de mină şi peste 7000 iz-

voare, sunt atestate 27 tipuri de ape minerale, fiind prospectate 47 resurse de apă de
masă, curative de masă, precum şi cu calităţi balneologice. Un interes deosebit îl au
apele cu conţinut de iod, brom, sulfuroase
şi sazamurile din sudul ţării care se utilizează în tratamentul sanatorial. La nordul ţării
sunt prospectate ape naturale cu radon.
Întru executarea Decretului Preşedintelui R.Moldova nr. 1809-III din 12 mai 2004
privind desfăşurarea Săptămînii apei curate „Apa – izvorul vieţii”, organele de protecţie a mediului au participat la elaborarea şi realizarea de către organele administraţiei publice locale a planurilor de acţiuni
concrete pentru fiecare localitate privitor
la amenajarea fîntînilor şi izvoarelor. Ca
rezultat s-au obţinut unele succese apreci-

abile. În primul an au fost reparate capital,
curăţate sau reamenajate 77 014 de fîntîni, 2
382 izvoare, lichidate 2 095 gunoişti spontane. În 2005 au fost curăţate alte 1 700 fîntîni,
iar în cel de-al treilea an, numărul fîntînilor
amenajate şi curăţate a atins deja cifra de
peste 70,0 mii.
În perioada de primăvară a anilor 20082009, cu contribuţia organelor administra11

ţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de
învăţămînt şi agenţilor economici, au fost
amenajate 25144 fîntîni şi 1435 izvoare.
Actualmente, aproape toate fîntînile şi
izvoarele de la drumurile şi traseele naţionale au fost reparate capital, transformîndu-se
în adevărate obiecte de artă. Numai pe parcursul anilor 2008-2009 au fost construite şi
amenajate 44 fîntîni şi izvoare. Au contribuit la restaurarea acestor obiecte conducerea
ţării, deputaţii în Parlament, conducătorii
autorităţilor centrale, consiliile raionale şi
municipale, primăriile localităţilor rurale,
mulţi oameni de afaceri. Exemplul lor este
de urmat şi necesită de a fi conrinuat şi pe
viitor, avînd ca scop asigurarea cu apă potabilă a obiectelor de menire social-culturală, de învăţămînt, spitale, etc.
Realizarea obiectivelor preconizate.
Republica Moldova s-a angajat să atingă pîna in anul 2015 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. În acest scop, Guvernul a aprobat un şir de măsuri care se
referă la lărgirea accesului la apă potabilă
şi majorarea ponderii populaţiei cu acces
la salubrizare de la 41,7% în 2002 pînă la
51,3% în 2010 şi 71,8% in 2015.
In scopul realizării obiectivelor preconizate, Ministerul Mediului, în 2008-2009
a alocat din Fondul Ecologic Naţional 67,4
milioane lei pentru renovarea şi restabilirea sistemelor de aprovizionare cu apă si
canalizare, în total, fiind implementate 47
proiecte. În Strategia de aprovizionare cu
apă şi canalizare a populaţiei R. Moldova,
aprobată prin hotarîre de Guvern, se prevede asigurarea etapizată a localităţilor
cu servicii de aprovizionare cu apă si canalizare; reducerea bolilor asociate cu apa;
asigurarea accesului la informaţiile despre
calitatea apei potabile.
Oraşul Orhei şi cîteva sate din preajmă
se alimentează cu apă potabilă de la izvo12

rul Jeloboc. Acesta curge spre Răut de la
poalele unei stînci şi are un debit de peste
5400 m3 în 24 de ore. La amenajarea Monumentului naturii, luat sub protecţia statului, şi-a adus contribuţia şi Ministerul Mediului, care a alocat prin intermediul Fondului Ecologic Naţional 500 mii lei. Captarea apei nu necesită cheltuieli energetice,
deoarece apa curge dintr-un lac subteran
sub presiune înaltă. Oraşul utilizează doar
60 % din această apă, aşa că surplusul ei ar
putea fi utilizat pentru aprovizionarea unui
şir de localităţi din raion, care în prezent încearcă să construiască sisteme autonome
şi să foreze fîntîni arteziene, consumînd,
astfel, rezervele de apă din stratul acvifer
al scoarţei terestre.
Apa ca resursă naturală este extrem
de importantă pentru economia şi sfera
sociala la nivel naţional, regional si internaţional. Este, în acelaşi timp, şi o resursă
regenerabilă, fiind supusă unui proces de
reîmprospătare.
Managementul efectiv al resurselor acvatice la etapa actuală este calea de succes
pentru generaţiile viitoare si poartă un caracter strategic în securitatea ecologică a
ţării.
Atît existenţa noastră, cît si activităţile
economice sunt dependente de această
resursă inegalabilă.

Astăzi, mai mult ca oricînd, cantitatea
şi calitatea apei dulci de pe pămînt sunt
ameninţate. De exemplu:
a. mai puţin de 1% din resursele
acvatice ale planetei sunt disponibile pentru consumul uman;
b. mai mult de 1,2 miliarde de oameni nu au acces la o sursă sigură
de apă potabilă;
c. aproape jumătate din populaţia
globului se confruntă cu insuficienţa sau cu calitatea proastă a apei
potabile;
d. în Africa oamenii pierd mai mult
de şase ore pe zi în căutarea apei;
e. în Polonia numai 5% din apa
rîurilor este bună de băut, în timp
ce 75% este prea poluată, chiar şi
pentru uz industrial;
f. în Beijing, capitala Chinei, o treime din fîntîni au secat;
g. una din cinci persoane de pe
glob nu are acces la apă potabilă,
ceea ce ar însemna în total circa
1 miliard de oameni;
h. două din şase persoane trăiesc
în condiţii improprii de igienă,
ceea ce s-ar traduce în 2,6 miliarde
de oameni, 3900 de copii decedează zilnic din cauza bolilor provocate de apa infectată pe care o
consumă.
Apa şi sănătatea.
Conform datelor OMS şi UNICEF din
anul 2005, anual în lume au loc 4 miliarde de cazuri de boli diareice acute, dintre
care 88 la sută sunt provocate de consumul unei ape potabile de proastă calitate
şi de lipsa unor condiţii sanitare adecvate.
Din cauza acestor maladii infecţioase în
fiecare an îşi pierd viaţa circa 1,8 milioane
de oameni, preponderent copii cu vîrsta

de pînă la 5 ani. Specialiştii OMS şi UNICEF
atenţionează, că aplicarea unor tehnologii
simple şi necostisitoare de tratare a apei în
condiţii casnice poate salva mii de vieţi, în
special în regiunile unde populaţia nu are
acces la surse sigure de apă potabilă
Acest şir îl putem continua la nesfîrşit,
căci întreaga Planetă, inclusiv şi populaţia
din ţara noastră, se confruntă cu mari probleme ce ţin de cantitatea şi calitatea apei
potabile.
În urma investigaţiilor de laborator s-a
constatat, că în 80 la sută din cazuri apa
din pînza freatică, de unde se alimentează
fîntînile şi izvoarele, este extrem de poluată cu nitraţi şi nitriţi, compuşi ai metalelor
grele, are un grad de mineralizare excesivă
sau un conţinut înalt de fluor ce nu corespunde cerinţelor ecologice şi normelor sanitare.
Organele competente în domeniu,
agenţii economici conştientizează situaţia
creată în care se află sursele de apă, dar acţiuni practice din partea acestora nu se întreprind. Mai ales în ultimii ani se observă
o adevărată ofensivă a ignoranţei şi nepăsării, atît a autorităţilor publice locale, cît şi
a agenţilor economici deţinători ai obiectivelor acvatice.
Mai bine de jumătate din populaţia rurală bea apă din fîntîni. Apa în 93,3% din
fîntîni nu corespunde cerinţelor igienice
după indicatorii sanitaro-chimici, iar în
63,3% - după indicatorii microbiologici. .
Unele fîntîni nu sunt amenajate conform cerinţelor sanitare în vigoare. Lipseşte acoperişul şi brîul betonat, nu au găleţi,
nu se respectă distanţa de la sursele de poluare. Mai mult, nici populaţia în mare parte nu conştientizează efectele negative pe
care le are apa potabilă de proastă calitate
asupra sănătăţii, provocate în majoritatea
cazurilor în rezultatul activităţii umane.
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Ce putem face?


Fiecare dintre noi, indiferent de mijloacele materiale şi financiare de care
dispunem, indiferent de vîrstă, poate aduce o contribuţie considerabilă. Deseori
o singură frază, un singur cuvînt poate aduce beneficii mult mai mari decît orice
alte contribuţii. Noi trebuie să le comunicăm prietenilor, rudelor, colegilor despre
adevăratele probleme ale societăţii umane, este datoria noastră să facem tot ce
ne stă în puteri pentru a proteja Aurul albastru al Pămîntului.



În ceea ce priveşte apa, consumăm mai mult decît este necesar. Supraexploatarea are un impact foarte grav asupra calităţii şi cantităţii resurselor rămase
de apă, precum şi asupra ecosistemelor care depind de acestea. Trebuie să reducem cererea, să minimizăm cantitatea de apă captată şi să creştem eficienţa
utilizării acesteia. Este important ca în toate sectoarele, inclusiv şi în agricultură,
apa să fie tarifată în funcţie de volumul consumat.



Trebuie soluţionată problema pierderilor din sistemele publice de alimentare cu apă. Pentru utilizarea surselor de apă trebuie pusă în aplicare o monitorizare adecvată şi un sistem de amenzi sau penalităţi corespunzătoare pentru
utilizarea incorectă a apei.



Autorităţile trebuie să creeze stimulente pentru utilizarea la scară mai largă
a surselor alternative de apă, precum apa reziduală tratată, apa menajeră şi apa
pluvială “recoltată”, pentru a contribui la reducerea stresului hidric.



În zilele noastre este important ca liderii de business, autorităţile publice de
ambele niveluri să investească în natură, aceasta fiind, în opinia noastră, cea mai
bună metodă de promovare a viitorului sănătos din punct de vedere economic.

Printre cele mai frecvente surse de poluare a apei potabile din fîntînile din spaţiul rural se numără: apele menajere vărsate haotic la suprafaţa solului, veceurile
şi lotrinele neizolate pentru acumularea
apelor reziduale, deşeurile organice de la
grajduri, gunoiştile neautorizate.
Cu regret, deseori aceste surse de poluare sunt amplasate în nemijlocită apropiere de fîntînile şi/sau izvoarele din care se
alimentează populaţia.
Mai mult decît atît, autorităţile publice
locale nu ţin la evidenţă factorii care poluează pînza freatică şi nu iau măsuri eficiente de lichidare a lor, iar populaţia în mare
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parte nu sesizează interdependenţa directă între sursele de poluare şi calitatea apei
pe care o consumă zilnic. Ca urmare, este
afectată starea sănătăţii populaţiei, cei
mai vulnerabili fiind copiii şi persoanele în
etate. În consecinţă, creşte incidenţa unor
asemenea maladii ca hepatita virală A, dizenteria, bolile diareice acute, salmoneloza,
holera, tuberculoza ş.a. Păstrarea unui mediu curat şi sănătos este responsabilitatea
fiecăruia. În acest context, realizarea măsurilor de protecţie a surselor de apă potabilă nu ţine numai de organele competente
în domeniu, dar şi de comunitate în întregime.

"RÎU CURAT DE LA SAT LA SAT".
Acţiune – concurs de nivel naţional
Cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor, la 22
martie 2008, Ministerul Mediului a lansat
Acţiunea naţională „Rîu curat de la sat la
sat”, care se desfăşoară acum al treilea an în
perioada 22 martie – 5 iunie. Acţiunea include activităţi de curăţire a cursurilor de apă
ce formează reţeaua hidrografică, precum
şi amenajarea zonelor de protecţie a lor.
Reţeaua hidrografică a ţării.
Reţeaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată de 3 621 rîuri şi rîuleţe (inclusiv, 7 cu lungimea de peste 100
km, şi 247 – cu peste 10 km), 4 126 lacuri
naturale şi bazine artificiale de apă cu o suprafaţă de 40 878 ha.
Fluviul Nistru, bazinul hidrografic al căruia constituie 57 % din teritoriul ţării, cu
debitul anual de circa 10 km3, marchează
pe o porţiune de 630 km frontiera dintre
Republica Moldova şi Ucraina.

Rîul Prut, bazinul căruia constituie 24 %
din teritoriu, cu debitul anual de circa 2,4
km3, pe o porţiune de 695 km marchează
hotarul între Republica Moldova şi România.
Cele mai mari lacuri naturale sunt
Costeşti-Stînca – pe rîul Prut (735 mln.
m3) şi Dubăsari – pe fluviul Nistru (277,4
mln.m3).

Caracteristicile de bază ale principalelor cursuri de apă din Republica Moldova.
Fluviul,
Rîul.

Lungimea, km.

Suprafaţa bazinului
hidrografic, km2.

Scurgerea medie
anuală, mln.m3.

Debitul mediu,
m3/s.

1352 (657)**
976 (695)**
2857 (<1)**

721000 (19070)**
27500 (7990)**
817000 (8350)**

10700
2906
203000

330
92
6500

Răut

286

7760

313

9,9

Bâc

155

2150

91,3

2,9

Botna

152

1540

33,6

1,1

Ichel

101

814

20,5

0,7

Cubolta

100

947

61,0

1,6

Ialpug*

142 (135)**

3180 (3165)**

91,2

2,9

Cogâlnic*

243 (125)**

3910 (1030)**

59,1

1,9

Căinari

113

835

46,8

1,4

Ciuhur

97

724

21,8

0,7

Cahul*

39

605

9,2

0,3

Nistru*
Prut*
Dunărea*

* ape transfrontiere.
** între paranteze este prezentată lungimea şi, respectiv, suprafaţa bazinului hidrografic pe teritoriul
Republicii Moldova.
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Pe parcursul desfăşurării acţiunii „Rîu
curat de la sat la sat” s-a efectuat monitorizarea rîurilor amplasate pe teritoriul fiecărei unităţi teritorial - administrative.
În funcţie de lungimea albiei, curenţii de
apă se împart în:
a. pîraie – pînă la 10 km;
b. rîuleţe şi rîuri mici – de la 10 la
100 km;
Unitatea teritorialadministrativă.
Raionul Căuşeni
Municipiul Chişinău
Raionul Comrat
Raionul Făleşti

Raionul Orhei
Raionul Străşeni
Raionul Ungheni

c. rîuri mijlocii – de la 100 km la
200 km;
d. rîuri mari – peste 200 km. (art. 5
al Legii nr. 440-XIII din 27.04.1995
privind zonele şi fîşiile de protecţie
a apelor rîurilor şi bazinelor de apă)
După densitatea numărului de rîuri cu
scurgeri pe teritoriul unei unităţi teritorialadministrative (mai mult de 10) sunt şapte
raioane:

Denumirea rîuleţelor, rîurilor.
Botna, Ciaga, Nistru, Lunga, Ciocana, Valea Ursoaicei, Căinari, Baccialia,
Tănătari, Larga.
Nistru, Truşeni, Bîc, Ghidighici, Durleşti, Işnovăţ, Costiujeni, Ciocana 1,
Ciocana 2, Bălţata, Ichel, Holbocica, Valea Gîştelor, Ţîganca.
Ialpug, Catlabug, Ialpugel, Lunguţa, Cahul, Musa, Cişmea, Avdarminca,
Flămînda, Salcia Mare, Stratan, Lunga, Oban, Sari-Iar, Butaman, Aidar.
Răuţel, Camenca, Obreja, Gîrlişoara, Şovăţul de jos, Şovăţul Mic, Şovăţul
Mare, Ciulucul Mic, Ciulucul de mijloc, Ciulucul Mare, Lucaceni, Gîrla
Mare.
Răut, Cogîlnic, Vatici, Draghinici, Valea Bolohanului, Valea Peresecinei,
Cula, Ivancioc, Sîrbinica, Step-Soci, Andreevca, Mafţa, Ivanos.
Bîc, Bîcovăţ, Işnovăţ, Ichel, Taghil, Tocili, Fundatura, Iacovei, Limbar, Valea
Ciobanului, Lacurilor.
Cula, Delia, Vladnic, Flămînda, Băileşti, Varşavca, Brătuleanca, Boldureşti,
Gîrla Mare, Gîrla Mică.

Total,
rîuri.
10
13
16
12

13
11
10

Notă: În 13 raioane densitatea numărului de rîuleţe constituie 5, în celelalte 10 raioane numărul acestora este de la 6 pînă la 9 rîuleţe.

Acţiunea – concurs „Rîu curat de la sat
la sat”.
Acţiunile întreprinse pe parcursul anilor
2008-2009 s-au soldat cu rezultate remarcabile: mai multe porţiuni de rîuri au fost
curăţate totalmente, s-au creat condiţii
favorabile pentru dezvoltarea diversităţii
hidro-biologice. Mai curate au devenit malurile rîurilor, lacurilor, a început restabilirea
fîşiilor de protecţie de-a lungul cursurilor
de apă curgătoare. În total au fost curăţate
rîuri (a. 2008) cu o lungime de cca 4 mii km
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din cele 16 mii, care constituie reţeaua hidrografică a ţării
Acţiunea „Rîu curat de la sat la sat” a
fost relansată şi în acest an de Ziua Mondială a Apelor, avînd aceleaşi obiective: lichidarea completă a factorilor de poluare,
restabilirea tuturor izvoarelor şi a fîşiilor de
protecţie a apelor în teritoriile intravilane
şi extravilane ale localităţilor. Un exemplu
bun de urmat este al primăriilor din mun.
Bălţi, raioanele Criuleni, Străşeni, Donduşeni, Floreşti şi altele, care s-au implicat activ în desfăşurarea acestei acţiuni.
Totodată, monitorizarea calităţii obiectivelor acvatice a demonstrat că pentru lichidarea tuturor focarelor poluante ale apelor
curgătoare din ţară este necesar de o perioadă de timp mai îndelungată.
Probleme şi soluţii.
Analizînd situaţia la zi, precum şi rezultatele activităţii din cadrul acestei acţiuni, s-a
constatat, că rîuleţele mici au devenit cele
mai expuse poluării. Pe lîngă deşeurile menajere din oraşe şi sate, situate în apropierea rîuleţelor, cele mai dăunătoare mediului
sunt considerate deşeurile periculoase deversate de la activităţile economice, de la
deşeurile petroliere (păcură, motorină, ulei
de motor, detergenţi, pesticide, îngrăşăminte chimice, deşeuri animaliere, etc.). Deversarea deşeurilor respective în apele rîuleţelor are efecte grave asupra mediului, mai
ales că această situaţie nu a fost tratată cu
seriozitate o perioadă îndelungată de timp.
Studiile efectuate de către Inspectoratul Ecologic de Stat demonstrează că pe
rîurile Bîc, Ichel, Chirghiş-Chitai şi altele,
precum şi în localităţile riverane acestora,
activează agenţi economici, care în rezultatul desfăşurării activităţilor economice,
aruncă deşeuri de producţie şi evacuează
noxe în apele acestor rîuleţe. Problema cea
mai gravă ce rezultă din această situaţie o

reprezintă impactul deşeurilor menţionate
asupra mediului şi, respectiv, asupra faunei
acestor obiective acvatice. E de ştiut, că un
singur litru de ulei de motor deversat în apă
contaminează un milion de litri de apă, reducînd oxigenarea pentru vegetaţie şi animalele sălbatice.
De asemenea s-a constatat, că produsele petroliere (prin vărsarea lor în sistemul de
canalizare de la staţii PECO şi, inclusiv, de la
spălătorii auto), sau borhota de la fabricile
de vinuri produc perturbări ale procesului
de maturizare a icrelor, al sistemului nervos,
respirator şi digestiv al peştilor.
Îmbunătăţirea calităţii rîurilor poate fi
realizată în baza unui management adecvat al deşeurilor. Din aceste considerente
organele de protecţie a mediului au propus
această acţiune concretă pentru curăţirea
cursurilor de apă şi colectarea deşeurilor de
pe malurile rîurilor din ţară.
Reţeaua hidrografică poate fi păstrată
în stare curată prin realizarea următoarelor activităţi:
a. sesizarea organelor teritoriale ale
mediului de către populaţie în cazul în care se observă nereguli, cum
ar fi deversări periculoase în apele
rîurilor;
b. crearea şi facilitarea serviciilor de
colectare şi îndepărtare a deşeurilor în toate localităţile riverane;
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c. apelarea la sursele de finanţare
pentru construcţia staţiilor de epurare şi reabilitare a reţelelor de canalizare;
d. construcţia şi amenajarea gunoiştilor conform prevederilor standardelor europene.
Important este ca toată lumea să conştientizeze şi să ajute pe orice cale la îmbunătăţirea situaţiei (calităţii) cursurilor de apă.
O iniţiativă de succes în această direcţie aparţine ONG-urilor şi administraţiilor
publice locale în vederea creării Consiliului
Bazinal Cubolta, care include reprezentanţi
ai consiliilor raionale Drochia şi Sîngerei, directori de şcoli, reprezentanţi ai organelor
teritoriale de mediu, ONG-uri, REC Moldova
şi altele.
Scopul creării acestui Consiliu este de a
identifica toate sursele de poluare şi toţi factorii de degradare a rîului Cubolta. În acest
sens s-a elaborat un Plan de Management
al rîului privind starea ecologică a acestuia,
s-au determinat metodele de soluţionare
a problemelor identificate şi proiectele de
reabilitare ecologică a rîului Cubolta, s-a
petrecut primul festival ecologic „Rîului Cubolta – apă vie” şi alte acţiuni.
Menţionăm că şi patrulele verzi, asistate
de profesori şi reprezentanţi ai ONG-urilor
create în şcoli, efectuează monitorizări biologice respective. Aceste patrule participă
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la implementarea proiectelor de reabilitare
ecologică a rîului.
O asemenea practică este de dorit de a fi
susţinută şi implementată de către administraţiile publice locale şi pentru alte rîuri, cum
ar fi: Bîc, Ichel, Răut, etc. Astfel, după efectuarea unor investigaţii pe teren s-a constatat
că rîurile nominalizate se confruntă cu mai
multe probleme ecologice, cele mai importante, fiind: poluarea cu ape reziduale de la
staţiile de epurare, scurgerile de la uzinele
prelucrătoare a substanţelor poluante, deşeurile menajere, CET-urile, etc.
De exemplu, starea sanitaro-ecologică a rîului Bîc este catastrofală, fiind supus
unei poluări fără precedent. Malurile rîului,
şi mai cu seamă afluenţii lui, sunt împînzite
cu deşeuri de diferită natură. Concentraţiile
de poluanţi depăşesc de 10-20 ori normele sanitare, fiind nimicită toată ihtiofauna.
Menţionăm, că rîul Bîc este cel de-al II-lea
ca mărime afluent al fluviului Nistru. Lungimea rîului este de 155 km, iar suprafaţa de
recepţie constituie 2040 km2. În bazin există 7 lacuri de acumulare mari şi 108 iazuri.
În acest context, este necesar ca autorităţile publice locale să elaboreze în comun un
plan de management adecvat, care ar permite doar scurgerea apelor epurate.
Cu regret, încă există oameni care percep rîurile ca nişte sisteme de canalizare.
Deşi s-au iniţiat mai multe campanii de
conştientizare a populaţiei în această privinţă, aceştia n-au înţeles că apa este resursa cea mai importantă pe care trebuie să o
protejăm.
Desfăşurarea Acţiunii – concurs la un
nou nivel.
Ministerul Mediului prin ordinul nr. 10
din 11.03.2009 a aprobat Regulamentul de
desfăşurare a Acţiunii – concurs „Rîu curat
de la sat la sat”, prin care se stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi totalizare a

acţiunii – concurs, condiţiile de participare,
criteriile de evaluare şi de desemnare a învingătorilor.
Pentru familiarizarea autorităţilor publice locale, persoanelor fizice şi juridice,
ONG-urilor, etc. propunem unele prevederi
din regulamentul nominalizat după cum
urmează:
a. la Acţiunea – concurs poate participa orice localitate care a obţinut
rezultatele deosebite la curăţarea
cursurilor de apă din teritoriul subordonat;
b. coordonarea activităţilor în cadrul
Acţiunii – concurs este asigurată de
către subdiviziunile teritoriale ale
Inspectoratului Ecologic de Stat;

c. Acţiunea – concurs include activităţi de curăţire a cursurilor de
apă, izvoarelor, cişmelelor şi altor
corpuri de apă ce formează reţeaua
hidrografică din intra şi extravilanul
localităţilor, precum şi amenajarea
zonelor de protecţie a lor.
În dependenţă de lungimea cursurilor
de apă localităţile pot participa la Acţiunea
– concurs în trei grupe:
Grupa

Lungimea cursului de
apă, km.

I

15 şi mai mult.

II

10-15

III

1-10

Localităţile se evaluează după următoarele criterii:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criteriile de evaluare.
Lungimea cursului de rîu curăţat (l. totală / l. curăţată)
Lichidarea gunoiştilor din zona aferentă cursului de apă
Curăţarea, amenajarea şi plantarea arborilor şi arbuştilor în fîşiile de protecţie
ale cursurilor de apă
Curăţarea şi amenajarea izvoarelor ce alimentează cursurile de apă din
localitate
Instalarea avertismentelor de interdicţie a depozitării deşeurilor
Repartizarea sectoarelor cursurilor de apă pentru supravegherea permanentă
şi numirea persoanelor responsabile de starea apelor curgătoare
Instalarea indicatoarelor la poduri şi podeţe

Numărul de puncte.
0–5
0–5
0–5
0–5
Da – 1; Nu – 0
Da – 1; Nu – 0
Da – 1; Nu - 0

Notă: La criteriile 1 – 4 numărul de puncte va fi stabilit în dependenţă de volumul lucrărilor efectuate.

Rezultatele concursului sunt evaluate
în două etape – la nivel local şi naţional:
a. la prima etapă totalurile sunt
efectuate de comisia raională (municipală), constituită prin decizia
Consiliului raional (municipal).
După examinarea şi aprobarea totalurilor, materialele respective pot
fi prezentate Ministerului Mediului
pînă la 1 iulie a anului în curs.
b. materialele prezentate la etapa
a doua sunt supuse examinării de

către Grupul de lucru, care se va
deplasa în teritoriu pentru constatarea rezultatelor acţiunii. În baza
rezultatelor evaluării, Grupul de
lucru adoptă decizia finală privind
învingătorii în Acţiunea – concurs
pînă la data de 1 august al anului
în curs. Premiile sunt acordate din
sursele Fondului Ecologic Naţional,
în baza deciziei Consiliului de Administrare a FEN.
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Mărimea premiilor băneşti pentru învingători în Acţiunea – concurs se stabileşte după
cum urmează:
Grupul I

Locuri atribuite.
Locul I – cîte 1 localitate din fiecare grup
Locul II – cîte 2 localităţi din fiecare grup
Locul III – cîte 3 localităţi din fiecare grup

Grupul II
Lungimea cursului de apă curăţat.
15 km şi mai mult.
10 – 15 km
30,000 lei
20,000 lei
25,000 lei
15,000 lei
20,000 lei
10,000 lei

Grupul III
1 – 10 km
10,000 lei
7,500 lei
5,000 lei

Notă: În raioanele, unde nici una din localităţi nu s-a încadrat în exigenţele prevăzute de regulament,
se acordă un premiu de încurajare în mărime de 5000 lei unei localităţi cu cele mai bune rezultate
înregistrate.

În ediţiile anterioare ale Acţiunii – concurs au participat toate unităţile teritorial administrative din ţară, activitatea acestora
fiind coordonată de către subdiviziunile teritoriale de mediu.
Premierea participanţilor.
Conform ordinelor Ministerului Mediului
nr. 37 din 29.09.2008 şi nr. 37 din 18.09.2009
„Cu privire la premierea participanţilor la
Unitatea teritorialadministrativă.
Bălţi
Cantemir
Călăraşi
Criuleni
Donduşeni
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Ocniţa
Ştefan-Vodă
Ungheni

Localitatea şi anul.
or. Bălţi (2008)
or. Bălţi (2009)
s. Ciobolaccia (2009)
s. Hogineşti (2009)
s. Hruşova (2008)
s. Bălăbăneşti (2009)
s. Rediu Mare (2008)
s. Crişcăuţi (2009)
s. Izvoare (2008)
s. Glingeni (2009)
s. Bahrineşti (2009)
s. Cobani (2009)
s. Grinăuţi (2008)
s. Gîrbova (20099
s. Răscăeţi (2008)
s. Manoileşti (2009)

Actualmente, în ţară se finalizează lucrările efectuate în cadrul Acţiunii – concurs
„Rîu curat de la sat la sat”, rezultatele cărora vor fi prezentate publicului pe parcursul
anului 2010.
Suntem tentaţi să credem, că iniţiativa
lansată de Ministerul Mediului va deveni
cu timpul o tradiţie, care se va înrădăcina
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acţiunea „Rîu curat de la sat la sat” au fost
menţionate 110 localităţi, care au obţinut
cele mai performante rezultate din cadrul
acţiunii nominalizate. Alocările financiare
pentru premiere au fost efectuate din Fondul Ecologic Naţional, constituind 912,0 mii
lei pentru ambele acţiuni.
Prezentăm localităţile cărora li s-a acordat primul loc în Acţiunea – concurs „Rîu
curat de la sat la sat”.
Suma,
(lei).
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

în conştiinţa populaţiei şi va aduce, an de
an, efecte pozitive în îmbunătăţirea calităţii
apelor curgătoare. Suntem recunoscători
persoanelor care s-au implicat în acţiunea
„Rîu curat de la sat la sat”, îndeosebi instituţiilor de învăţămînt în lupta pentru un
mediu înconjurător mai curat.

„UN AER CURAT PENTRU TOŢI”
Acţiunea „Un aer curat pentru toţi”
este susţinută de Ministerul Mediului, organizată şi desfăşurată în cadrul Săptămînii
Mobilităţii Europene şi are ca scop sensibilizarea autorităţilor publice locale şi a populaţiei cu privire la unele aspecte ale poluării aerului atmosferic cu substanţe nocive,
care în ultimii ani au atins nivele critice cu
consecinţe grave sub aspect economic, social şi ecologic, încît sunt necesare măsuri
urgente de prevenire şi diminuare.
Calitatea aerului.
Aerul atmosferic, component important al mediului prin calitatea sa are o semnificaţie deosebită pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru existenţa faunei şi
florei.
La moment cantitatea de poluanţi ce
revine pe fiecare cap de locuitor constituie
circa 80 kg/locuitor/an.
Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze este
poluarea intensivă a aerului atmosferic în
rezultatul creşterii rapide a numărului unităţilor de transport.
Emisiile în sectorul transport în anul 2009
au constituit 176 323,21 tone, sau cu 17 323
tone mai mult faţă de anul precedent. Ponderea emisiilor de la transportul auto constituie 163 739,11 tone, cu 4 739,11 tone mai
mult faţă de anul precedent.
Calitatea aerului atmosferic în ţară poate fi ameliorată dacă se vor lua în vedere
următoarele:
a. autorităţile publice centrale şi
locale, persoanele fizice şi juridice
trebuie să-şi exercite responsabil
atribuţiile pe care le au la aplicarea
legilor şi respectarea acestora;
b. protecţia aerului atmosferic este
o obligaţiune a tuturor actorilor

sociali, care organizează şi desfăşoară activităţi, şi în primul rînd,
a celor care desfăşoară activităţi
economice producătoare de produse şi substanţe nocive, inclusiv
a celor care utilizează mijloace de
transport. Autorităţile publice de
ambele niveluri sunt obligate să
susţină orice iniţiativă referitor la
diminuarea poluării aerului atmosferic cu substanţe nocive;
c. în toate activităţile economice,
inclusiv şi în transport, să se acorde prioritate problemelor de protecţie a mediului;
d. introducerea instrumentelor
economice, financiare şi juridice
care stimulează aplicarea tehnologiilor performante, nonpoluante
şi, după caz, să stimuleze persoanele fizice şi juridice de a procura
autovehicule ecologic pure, să se
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aplice efectiv principiul „poluatorul plăteşte”, care va conduce sigur
la rezultate pozitive.
Schimbarea climei.
Utilizarea pe scară largă a petrolului,
cărbunelui, gazului natural cauzează eliberarea în atmosferă cantităţi enorme de
bioxid de carbon (CO2) – unul din gazele
principale cu efect de seră. Problema este
agravată de defrişarea arborilor, pădurile
fiind captatori naturali de CO2. Alt gaz cu
efect de seră este metanul (CH4). Aproximativ ¼ din emisiile de CH4 sunt atribuite
activităţii de creştere a animalelor domestice, metanul rezultînd în urma procedeului de prelucrare – rugumare a mîncării şi
din dejecţii. Pentru Moldova, schimbarea
climei se manifestă prin modificarea regimului de precipitaţii, rezultînd în ploi
torenţiale şi secete de lungă durată, inundaţii şi alunecări de teren, alte dezastre
naturale. Acestea, la rîndul său, afectează
dezvoltarea agriculturii, infrastructura de
transport, precum şi cea energetică şi de
comunicaţii, şi nu în ultimul rînd, sănătatea populaţiei.
În viaţa noastră cotidiană, fiecare din
noi contribuie cîte puţin la schimbarea
climei. Iată cele mai importante surse care
duc la schimbarea climei şi ce se poate
face pentru a reduce impactul acestora
asupra climei:
a. Electricitatea este sursa principală de energie în zonele urbane.
Producerea energiei electrice se
bazează pe utilizarea petrolului şi
în special a cărbunelui, rezultînd în
producerea unor cantităţi enorme
de gaze cu efect de seră şi a altor
poluanţi. Reducerea consumului
de energie electrică ar reduce impactul negativ şi acest lucru poate fi atins prin scoaterea din priză
a aparatelor casnice în perioada
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neutilizării lor, stingerea luminii în
încăperile nefolosite, folosirea becurilor economice sau a energiei
solare.
b. Mijloacele de transport şi echipamentele agricole lucrează pe
bază de combustibil. Utilizarea
transportului public şi reducerea,
pe cît e posibil, a utilizării transportului personal, - la moment este
cea mai viabilă soluţie.
c. Folosim zilnic foarte multă hîrtie
la serviciu şi acasă. Reducerea volumului şi reciclarea hîrtiei ar putea salva pădurile, atît de necesare
pentru un aer mai curat.
d. Zilnic generăm cantităţi enorme
de deşeuri. Gunoiştile, unde se adună deşeurile, deseori sunt supuse
combustiei involuntare. În rezultat
sunt generate cantităţi enorme de
gaze cu efect de seră. Responsabilitatea pentru stingerea gunoiştilor
o poartă autorităţile respective.
Însă fiecare cetăţean poate reduce
cantitatea de deşeuri generate.
e. Arderea deşeurilor vegetale
(frunze, paie, etc.) sunt o sursă de
poluanţi toxici şi gaze cu efect de
seră. În loc de a fi arse, deşeurile
vegetale pot fi îngropate şi ca rezultat se transformă în humus.
f. Deşeurile animaliere pot deveni
un îngrăşămînt bogat în minerale,
dacă nu sunt aruncate aleatoriu,
dar sunt compostate. În Moldova există instalaţii tehnice în baza
cărora prin fermentarea deşeurilor
animaliere se produce gaz metan,
care ulterior este transformat în
energie electrică. Produsele organice după fermentare devin îngrăşămînt organic ce poate fi folosit
cu succes în scopuri agricole.

Iniţiative europene.
Fără îndoială, este important de a susţine şi implementa experienţa acumulată în
statele comunitare, iniţiativele europene
în domeniul protecţiei mediului, inclusiv
aerului atmosferic, cum ar fi:
a. „Mediul înconjurător pentru
Europa”, care prevede necesitatea
unei colaborări mai strînse a ţărilor europene în vederea combaterii poluării tranfrontaliere a mediului;
b.
„Mediul şi sănătatea” – o
acţiune de amploare, care a devenit consacrată la nivel european.
Creşterea nivelului de dezvoltare
economică şi social-culturală la nivel local, naţional şi regional pune
accentul pe îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi calităţii factorilor
de mediu. În acest scop se propun
următoarele soluţii:
1. integrarea cerinţelor de sănătate şi mediu în reformele politice şi
economice;
2. perfecţionarea structurii organizatorice a administrării sănătăţii în
relaţie cu mediul, modificarea bazei legislative şi normative în acest
domeniu, evaluarea impactului
asupra factorilor de mediu, a calităţii aerului atmosferic şi schimbărilor climatice asupra sănătăţii
populaţiei;
3. implementarea sistemelor de
management sanitar şi ecologic la
întreprinderi şi asigurarea controlului intern, etc.;
4. crearea bazei pentru asigurarea ocrotirii sănătăţii populaţiei
în relaţie cu mediul, asigurarea
populaţiei cu apă şi alimente de
bună calitate, protecţia sanitară a
bazinelor de apă, a solului, managementul substanţelor toxice, deşeurilor, asigurarea radioprotecţi-

ei, supravegherea permanentă a
calităţii aerului atmosferic;
5. definirea problemelor medicale
şi ecologice prioritare şi identificarea proiectelor urgente în cele mai
vulnerabile zone cu aspect igienic.
Sănătatea populaţiei fără protecţia aerului atmosferic este imposibilă. Organele
de mediu şi sănătate au nevoie de o colaborare mai fructuoasă, iar responsabilii de
activităţile economice, care afectează mediul, ca agricultura, industria prelucrătoare
şi transportul să fie mai solidari în acţiunile
de diminuare a poluării, atît la nivel local cît
şi naţional. Pentru aceasta este necesar ca
toţi membrii societăţii să fie responsabili de
starea mediului şi de sănătate, să se asigure
o colaborare srtînsă şi avantajoasă cu autorităţile publice locale şi ONG-urile, care vor
valorifica sensibilizarea opiniei publice, vor
stimula participarea publicului în rezolvarea problemelor de sănătate şi mediu.
c. „Săptămîna Mobilităţii Europene”, cu genericul „Aer curat
pentru toţi”. Această acţiune fost
generată de situaţia alarmantă
creată de poluarea intensă a aerului atmosferic din centrele urbane
de mijloacele de transport auto.
Fiind concentrate, în majoritate,
în oraşe, ele degajă peste 90% din
volumul sumar de poluanţi în aerul atmosferic şi circa 120 de substanţe diverse cu efect nociv. Toate
acestea ne fac să găsim şi să propunem căi eficiente de diminuare
a impactului negativ al transportului auto asupra mediului.
Ediţia a 8-a a „Săptămînii Mobilităţii
Europene” se va desfăşura în Republica
Moldova în perioada 16-22 septembrie,
2010 cu acelaşi generic „Un aer curat pentru toţi”, la care sunt invitate să participe
prin organizarea de activităţi dedicate
promovării mobilităţii durabile comunităţile locale din republică.
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Susţinerea iniţiativei Uniunii Europene prevede:
 deplasarea în oraş fără propriul automobil;
 utilizarea la maximum a transportului public de pasageri;
 crearea zonelor pietonale;
 crearea posibilităţilor de practicare a ciclismului şi altele.
„În oraş fără automobilul meu”.

O acţiune importantă la nivel comunitar din cadrul „Săptămînii Mobilităţii Europene”, care se desfăşoară al zecelea an
este „În oraş fără automobilul mei”. Această
acţiune a fost lansată la 4 februarie 2000
în Bruxelles de către dna Margot Walstrom,
comisar european pentru ecologie. Obiectivul principal al acestei iniţiative cere ca
populaţia şi autorităţile publice locale,
agenţii economici să conştientizeze impactul negativ pe care îl au vehiculele asupra calităţii vieţii şi mediului înconjurător,
încercîndu-se de a identifica metode creative de contracarare a acestor efecte.
Conform ordinului Ministerului Mediului nr. 119 din 03 iunie, 2002 „Cu privire la
dezvoltarea colaborării în cadrul iniţiativei
Comisiei Europene „În oraş fără automobilul meu” a fost creat un grup de lucru,
care a organizat la 22 septembrie, 2002
prima acţiune cu acest generic la care au
aderat municipiile Chişinău şi Bălţi, oraşele
Orhei, Ungheni şi Cahul, semnînd Cartea
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Iniţiativei. Acest document reprezintă un
complex de măsuri pe care fiecare organ
administrativ trebuie să-l supună unei
analize, reieşind din condiţiile locale. Actualmente, practic toate centrele raionale
au aderat la iniţiativa UE şi au semnat Carta
Iniţiativei.
Promovarea schimbărilor în utilizarea
mai eficientă a mijloacelor de transport,
diminuarea poluării aerului atmosferic cu
substanţe nocive şi participarea la aceasta a populaţiei, deţinătorilor transportului
auto – sunt cuvîntele-cheie pentru dezvoltarea şi susţinerea unui transport ecologic,

dezvoltarea strategiei pentru o nouă cultură, europeană a utilizării automobilelor
ecologice. Participarea activă constă nu
numai în a atrage cît mai mulţi participanţi,
dar şi de a propaga necesitatea procurării
de noi modele de automobile cu efecte
ecologice pe o durată lungă.
Acţiuni de diminuare a poluării.
În cadrul „Săptămînii Mobilităţii Europene” (16-22 septembrie, 2002-2009)
în ţară s-au desfăşurat acţiunile „Un aer
curat pentru toţi” la care au participat

zeci de mii de cetăţeni, ONG-uri, elevi din
instituţiile de învăţămînt etc. Pe parcursul
desfăşurării acţiunilor au fost înaintate
propuneri de ordin organizatoric şi tehnic
în vederea diminuării poluării aerului atmosferic cu emisii nocive de la sursele de
poluare, crearea condiţiilor pentru un aer
mai curat, şi anume:
a. integrarea cerinţelor ecologice în
politica transporturilor, dezvoltarea lui pe baza următoarelor principii: protecţia mediului, prevenirea
poluării şi poluatorul plăteşte;
b. implementarea standardelor
internaţionale: EURO-1, EURO-2,
EURO-3 şi EURO-4;
c. stimularea dezvoltării transportului public în detrimentul celui
privat (reducerea unităţilor de maxi-taxi);
d. promovarea importului în ţară a
autovehiculelor nonpoluante, vîrsta cărora să nu depăşească cinci
ani;

e. îmbunătăţirea calităţii drumurilor;
f. interzicerea exploatării autovehiculelor vechi care au o vîrstă sporită şi nu corespund cerinţelor tehnice şi ecologice şi implementarea
Programului „Rabla”, care este
practicată în Uniunea Europeană;
g. instituirea testării ecologice
obligatorii a autovehiculelor cu
perceperea plăţilor pentru emisiile
de CO2;
h. crearea străzilor pietonale, inclusiv pe bulevardul Ştefan cel Mare
în zilele de odihnă;
i. amenajarea pistelor pentru ciclişti;
j. declararea zilei de 22 septembrie
(prin Hotărîre de Guvern) – o zi
fără utilizarea automobilului personal în localitatea de reşedinţă,
conform practicelor acumulate în
statele UE, etc.

Invitaţie – 2010
Organele de protecţie a mediului invită, marţi, 22 septembrie, 2010,
orice instituţie publică culturală, de învăţămînt, economică sau de utilitate publică, cetăţenii de rînd să renunţe o zi la maşina personală şi să
utilizeze bicicleta ca mijloc inteligent, alternativ de deplasare utilitară şi
turistică.
Manifestarea „Săptămînii Mobilităţii Europene” lansează un îndemn, atît pentru autorităţi, cît şi pentru cetăţeni, să folosească în viaţa
cotidiană mijloace de transport nonpoluant pentru reducerea emisiilor
toxice de dioxid de carbon şi alţi ingredienţi nocivi. Această manifestare este dedicată, în fond, sănătăţii oamenilor. Renunţarea la confortul
autoturismului personal poate fi privită ca un sacrificiu, dar în cele din
urmă, prin reducerea nivelului emisiilor de dioxid de carbon, de fapt ne
asigurăm că în viitor copii noştri se vor bucura de un mediu sănătos sau
mai puţin poluant.
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„UN ARBORE PENTRU DĂINUIREA NOASTRĂ”

Avînd în vedere situaţia ecologică alarmantă din republică, starea fondului forestier, tăierile masive şi ilegale de arbori din
păduri, fîşii de protecţie, de pe marginea
drumurilor şi din parcuri, în scopul asigurării
drepturilor şi obligaţiunilor constituţionale
ale cetăţenilor privind protecţia mediului
înconjurător la 13 februarie 1995 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova se
instituie Ziua Naţională de Înverzire a Plaiu-

lui „Un arbore pentru dăinuirea noastră”.
Al cincisprezecelea an în ţară, în prima zi
de sîmbăta a lunii aprilie, serviciile desconcentrate în teritoriu ale Ministerului Mediului în comun cu autorităţile locale, instituţiile de învăţămînt, ONG-uri, organizează şi
participă nemijlocit la plantarea arborilor,
arbuştilor şi îngrijirea spaţiilor verzi. Manifestaţia în cauză prevede, de rînd cu activităţile de plantare propriu-zise a arborilor şi
arbuştilor, restabilirea spaţiilor verzi, amenajarea şi salubrizarea localităţilor, iniţierea
activităţilor de curăţire şi restabilire a fîşiilor
de protecţie a rîurilor.
De exemplu, pe parcursul desfăşurării
acţiunii (2001-2010) au fost plantaţi peste
7,0 mln arbori şi arbuşti, efectuate lucrări de
extindere a fondului forestier pe o suprafaţă de 57,7 mii ha, lucrări de plantare în fondul forestier - 8,6 mii ha. O informaţie mai
concretă se reflectă mai jos.

Plantarea arborilor şi arbuştilor pe teritoriul ţării
în perioada anilor 2001-2010.
Lucrările
Întreprinse

2001
953

2002
1050

2003
998

Plantarea în fondul
forestier , (ha)
Extinderea
suprafeţelor
10
7388 7587
împădurite, (ha)
Plantarea în
scuare, parcuri,
terenuri adiacente 1013,2 1145,5 894,5
caselor de locuit,
grădiniţelor,
şcolilor şi altor
instituţii, (mii
unităţi)
Plantarea de-a
11,5
26,8
20,0
lungul traseelor,
(mii unităţi)
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2004
977

2005
982

Anul
2006
913

2007
1026

2008
976

2009
759

2010
163

Total
8797

7500

7532

7510

7550

7932

4670

259

57938

857,3

857,3

631,8

570,7

531,0

403,0

322,3 7074,6

45,4

19,8

23,9

93,1

52,0

21,4

21,6

335,5

La 17 aprilie curent, în toate localităţile
din ţară, s-au desfăşurat lucrări de înverzire
a Plaiului natal, rezultatele fiind destul de
îmbucurătoare. Au fost regenerate 231,9
ha de păduri şi plantate peste 18,2 ha de
fîşii forestiere de protecţie a solului şi bazinelor acvatice gestionate de primării, plantaţi peste 322 mii arbori şi arbuşti, inclusiv
21,6 mii pe marginea şoselelor naţionale.
De menţionat, că pe parcursul ultimilor
zece ani s-a reuşit restabilirea unor suprafeţe mari de plantaţii forestiere, inclusiv pe
terenuri degradate.
Cu regret, neglijenţa unor locuitori face
ca unii din aceşti puieţi să nu ajungă la
maturitate. E păcat, deoarece toţi cei ce
au participat la această acţiune au făcut-o
pentru binele nostru, al tuturor, şi plantăm
arbori nu pentru ca să-i distrugă cineva, ci
pentru dăinuirea noastră.
Pădurea – plămînii planetei.
În cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a
Plaiului s-au întreprins acţiuni concrete şi
în vederea extinderii suprafeţelor împădurite. Pe parcursul a zece ani au fost plantate
8 797 ha în fondul forestier, s-au efectuat
lucrări de plantare pe terenurile impracticabile pentru agricultură pe o suprafaţă
de 57 938 ha. Pentru realizarea funcţiilor
ecoprotective ale pădurilor este necesar
ca gradul de împădurire pe ţară să depăşească 15%.

Republica Moldova încearcă să introducă noi concepte de management pentru a
creşte eficienţa utilizării arealurilor forestiere şi să asigure stabilitatea acestui sistem
complex.
Suport financiar.
Un suport financiar în organizarea şi
desfăşurarea acţiunii a fost acordat de către Fondul Ecologic Naţional, care a achitat
cheltuielile proiectelor de înverzire pe parcursul a .15 ani în sumă de peste 40,5 mln.
lei, inclusiv 5,2 mln. lei pentru anul 2009.
Mai jos sunt reflectate alocaţiile financiare
din Fondul Ecologic Naţional:
Anul
2005
2006
2007
2008
2009

Numărul de
proiecte
47
59
74
52
19

Suma alocată
4278854
9167988
13086837
8700974
5214353

Pe parcursul organizării şi desfăşurării
bilunarului de primăvară şi reieşind din eficacitatea acestor plantări, au parvenit propuneri din partea participanţilor, ca această acţiune să se desfăşoare în două etape:
prima, în ultima săptămînă a lunii noiembrie a anului în curs şi a doua, după cum
este stabilit în Decret. O atare modificare
va contribui pozitiv la ridicarea gradului de
înrădăcinare a puieţilor către perioada de
primăvară, eficacitatea de prindere a lor va
spori esenţial.
Această completare este necesară din
considerentele, că primăvara, în majoritatea cazurilor, este secetoasă şi în acest caz
un procent sporit (peste 50) se usucă.
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EXPERIENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE
PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR
LA NIVEL DE COMUNITATE
Problema gestionării corecte a deşeurilor
este o prioritate în activitatea autorităţilor
publice locale.
În această direcţie s-ă manifestat, obţinînd o experienţă de urmat, primăria or.
Făleşti. În anul 2007, pentru prima dată în
oraşul Făleşti, a fost implementat un proiect de stabilire a managementului adecvat
al deşeurilor menajere solide (DMS), care
a pus accentul pe colectarea selectivă a
fracţiilor reciclabile – sticlă, hîrtie şi plastic.
Acest proiect a creat o bază bună pentru
extinderea colectării separate a DMS în tot
restul raionului.
Proiect finanţat de Comisia Europeană
Prin Programul de Vecinătate RomâniaRepublica Moldova.
S-a iniţiat un proiect pilot „Stabilirea
managementului adecvat al deşeurilor
menajere solide în oraşul Făleşti” pentru
promovarea serviciilor de colectare separată în localităţile din raza de 10-15 km de la
depozit. Prin intermediul acestui proiect s-a
propus îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti.
Deja doi ani, Consiliul raional în parteneriat cu Consiliul judeţean Iaşi (România),
asociaţia Obştească „Cutezătorul” ,Centrul
Regional de Mediu din Moldova, Fundaţia
Corona din Iaşi implementează proiectul
„Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti”,
fiind o continuare a proiectului anterior implementat. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul de Vecinătate
România – Republica Moldova.
Ţinînd cont de obiectivele Programului
Naţional de valorificare a deşeurilor menajere solide, administraţiile publice locale au
creat condiţii pentru colectarea separată a
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fracţiunilor reciclabile şi amenajarea unor
platforme suplimentare şi dotarea acestora
cu containere speciale.
În cadrul proiectului a fost reconstruit
depozitul central din s. Călugăr, au fost asfaltaţi 500 metri de drum, în varianta albă
– 300 metri de drum. Pentru colectarea şi
selectarea deşeurilor în or. Făleşti au fost
construite 30 de platforme, confecţionate
120 containere, iar pentru transportarea
deşeurilor la depozitul central a fost procurat un automobil.
Pentru primăriile comunelor Risipeni,
Scumpia, Făleştii Noi, Călugăr, Sărata Veche
şi altele s-au construit 50 platforme şi se
confecţionează 200 de containere pentru
colectarea deşeurilor. În raion au fost lichidate peste 20 de gunoişti neautorizate, fiind evacuate peste 70 tone de deşeuri, iar
pe terenurile eliberate au fost plantaţi puieţi de arbori şi arbuşti.
Colectarea separată a DMS în oraşul Făleşti a redus volumul deşeurilor transportate la gunoiştea autorizată. Aceiaşi situaţie
are loc şi în alte localităţi unde este implementat acest proiect.
Odată cu implementarea proiectului s-a
redus poluarea aerului atmosferic, solului,
a apelor subterane şi a celor de suprafaţă.
Localităţile au devenit mai curate.

E de menţionat faptul, că proiectul prevede şi crearea serviciilor de colectare şi
transportare a deşeurilor din localităţile rurale la gunoiştile amenajate.
Astfel, proiectul lansat este un prim pas
în adaptarea Programului Naţional de Valorificare a Deşeurilor la Concepţia privind
Salubrizarea Localităţilor în Republica Moldova.
În acest context, Consiliul Raional în cooperare cu partenerii proiectului a desfăşurat o campanie de informare a populaţiei în
domeniul de referinţă. Au fost organizate şi
desfăşurate 67 de seminare informative la
care au participat peste 1350 de beneficiari.
Proiectul este în valoare de 282 173 Euro
şi va fi implementat de Consiliul Raional
Făleşti timp de 24 de luni în parteneriat cu
Consiliul judeţului Iaşi.
Ţinînd cont de faptul, că în ţară există
peste 3000 de gunoişti şi situaţia în toate raioanele este similară celei din raionul
Făleşti, realizarea unui asemenea proiect în
alte regiuni ale ţării este vitală.
Proiect finanţat de Comunitatea europeană (s. Sireţ, rl Străşeni).

Primăria s. Sireţi, rl Străşeni, în parteneriat cu Consiliul comunal Tuluceşti, judeţul
Galaţi şi Consiliul comunal Stănileşti, judeţul Vaslui, România a organizat la 15 aprilie
2010 Conferinţa de finalizare a proiectului
„Colaborare transfrontalieră pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în s. Sireţi”,
care a fost finanţat de Uniunea Europeană
în cadrul Programului de Vecinătate Ro-

mânia – Republica Moldova, 2004-2006,
implementat în perioada 17.12.2008 –
30.04.2010. Din bugetul total al proiectului,
225 de mii de euro sunt bani alocaţi de uniunea europeană, iar 10% reprezintă contribuţia locală.
În cadrul acestui proiect a fost creat serviciul de salubrizare dotat cu toate cele necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiunile sale.
În procesul de implementare a proiectului
a fost aprobat Regulamentul privind modul
de colectare, transportare şi depozitare a
deşeurilor menajere, stradale şi industriale,
au fost calculate şi aprobate tarifele pentru
populaţie, agenţi economici şi instituţii publice, pentru serviciile de salubrizare. Oficiul
de lucru este dotat cu calculator şi imprimantă, telefon şi material necesar. Au fost
angajate în serviciu 5 persoane.
Obiectivele proiectului.
a. îmbunătăţirea stării mediului ambiant al Satului;
b. scăderea indicilor de morbiditate a
populaţiei;
c. implementarea standardelor europene de protecţie a mediului;
d. conştientizarea populaţiei referitor
la poluarea mediului şi modalităţile de
prevenire;
e. lichidarea gunoiştilor ca focare de
impact asupra sănătăţii locuitorilor;
f. ameliorarea aspectului estetic al
localităţilor.
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Ce s-a realizat în cadrul proiectului?
a. a fost creat serviciul de salubrizare;
b. gunoiştile neautorizate au fost lichidate;
c. s-au realizat activităţi de informare
a populaţiei;
d. s-au semnat contractelor de prestare a serviciilor de salubrizare şi altele.
În domeniul colectării deşeurilor s-au
implementat următoarele metode:
a. colectarea „de la poartă la poartă”;
b. colectarea prin puncte (platforme)
de prelucrare;
c. combinarea primelor două.
Deşeurile sunt colectate de la populaţie prin 2 metode:
a. conform graficului de colectare;
b. la cererea locuitorilor.
Colectarea selectivă a deşeurilor se realizează prin următoarele metode:
a. colectarea selectivă a deşeurilor la
sursa de poluare;
b. selectarea deşeurilor la gunoiştea
autorizată;
c. selectarea deşeurilor la staţia de
sortare.
Locuitorii din Sireţi sunt foarte mulţumiţi
de rezultatele proiectului. La doar trei săptămîni de cînd primăria a început să distribuie
cele 1200 de pubele, peste 600 de oameni
le-au instalat deja în curţile caselor. Reprezentanţii delegaţiei Comisiei Europene în
Moldova, care au supravegheat proiectul se
declară la fel mulţumiţi ca şi autorităţile locale. Ei au menţionat, că în prezent se lucrează
la un nou proiect asemănător în valoare de
300 mii de Euro care vizează alte două localităţi rurale din Republica Moldova.
Managementul deşeurilor menajere
în or. Leova.
Primăria or. Leova, rl Leova.
În anul 2006, la iniţiativa Consiliului raio30

nal şi primăriei or. Leova a fost implementat
proiectul „Managementul Deşeurilor menajere în oraşul Leova”, finanţat de Comisia
Uniunii Europene în cadrul Programului
TACIS Cites Awards Scheme 2006-128-461,
cofinanţat de fundaţia Soros – Moldova,
Fondul Ecologic Naţional şi realizat împreună cu Institutul de Cercetări şi Consultanţă
în Management Business Consulting Institute.
Obiectivele generale ale Proiectului.
a. îmbunătăţirea stării mediului ambiant
în oraş şi localităţile învecinate;
b. lichidarea gunoiştilor ca focare de impact asupra sănătăţii locuitorilor;
c. îmbunătăţirea calităţii resurselor naturale: apei potabile, aerului, solului;
d. ameliorarea aspectului estetic al
oraşului;
e. utilizarea eficientă a materialelor reciclabile.

Obiectivul specific al Proiectului constă
în implementarea standardelor europene
de protecţie a mediului în or. Leova prin
crearea unui nou sistem de management al
deşeurilor.
În cadrul realizării Proiectului a fost elaborat şi aprobat Regulamentul privind modul de colectare, transportare şi depozitare
a deşeurilor menajere, stradale şi industriale din oraşul Leova.
Scopul organizării serviciului de salubrizare în or. Leova.
a. colectarea selectivă a deşeurilor
menajere stradale şi industriale;
b. diminuarea cantitativă a deşeurilor;
c. scăderea costurilor de colectare,
transportare şi depozitare a deşeurilor;
d. conservarea şi protejarea resurselor naturale;
e. depozitarea corespunzătoare a
deşeurilor colectate.

Serviciul de colectare a deşeurilor menajere, stradale şi industriale este asigurat de
autoritatea administraţiei publice locale, de
către Întreprinderea Municipală „Direcţia
de Producţie a Gospodăriei Comunal-Locative.
În cadrul implementării Proiectului
s-au obţinut următoarele rezultate:
a. informarea populaţiei despre starea mediului din localitate şi aplicarea metodelor de gestionare a deşeurilor; Elaborarea unor baze de date
privind volumul şi starea tehnică a
rampelor de depozitare a deşeurilor;
b. Adoptarea cadrului regulator şi a
mecanismelor financiar-economice
de funcţionare a serviciului de salubrizare;
c.Restructurarea întreprinderii specializate în domeniul colectării,
transportării şi prelucrării deşeurilor
şi crearea a cel puţin 6 locuri noi de
muncă;
d. Desfăşurarea a 4 seminare şi ateliere de lucru în domeniul organizării
managementului deşeurilor;
e. Instalarea a 250 de containere
pentru colectarea selectivă a deşeurilor, achiziţionarea unui taxator-excavator pentru încărcarea gunoiului
de grajd;
f. Amenajarea a 35 platforme de precolectare a deşeurilor cu containere

speciale şi un teren pentru depozitarea temporară a deşeurilor reciclabile;
g. Amenajarea unei gunoişti tip;
h. Reconstrucţia staţiei orăşeneşti de
epurare a apelor reziduale.
Pe parcursul anului 2009 s-au colectat: 5
tone – masă plastică, 3 tone – sticlă, 1 tonă
– hîrtie, etc.
Toţi aceşti indicatori au ca efect prevenirea şi diminuarea poluării solului, apelor de
suprafaţă şi freatice, altor componente ale
mediului înconjurător, ameliorarea stării sanitaro-epidemiologice a localităţii.
Concluzie. Întrucît în prezent în ţară nu
este implementat conform unui act normativ sistemul de colectare selectivă, cantităţile de deşeuri reciclabile colectate şi valorificate sunt scăzute, nefiind supuse unui
monitoring contorizat. Pe parcursul anului
2009 au fost reciclate doar 29,9 mii tone de
deşeuri industriale.

Î.M. „AVE Ungheni” SRL.
În oraşul Ungheni activează o singură
întreprindere Î.M. „AVE Ungheni” SRL, care
prestează servicii de colectare separată a
deşeurilor (carton, PET-uri, plastic).
Fondatorii acestei asociaţii:
a. primăria or. Ungheni, întreprinderea Î.M. „Salubritate – Ungheni” SRL;
b. „AVE ENERGIE AG OBEROSTERREICH UMWELT” GmbH (companie austriacă).
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În anul 2009, Î.M. „AVE Ungheni” SRL în or.
Ungheni a construit 42 de puncte fixe şi 8
provizorii de colectare a deşeurilor conform
normelor ecologice în vigoare, dotate cu
containere cu un volum de 1,1 m3 pentru
hîrtie şi carton, PET-uri şi deşeuri menajere. În total întreprinderea dispune de 400
containere (tomberoane) cu un volum de
1,1 m3, 2500 pubele cu volum de 240 litri.
Containerele au culori diferite, în funcţie de
felul deşeurilor colectate. Începînd cu anul
2010 întreprinderea dată a iniţiat colectarea organizată a deşeurilor din comuna Zagorancea. Pînă la moment întreprinderea
deserveşte 300 agenţi economici, are 4000
contracte cu persoane fizice din blocurile cu
multe nivele şi 2800 contracte cu populaţia
din sectorul privat din or. Ungheni.
Î.M. „AVE Ungheni” SRL dispune de 5 autospeciale-compactoare, 2 autospecialemăturătoare şi un încărcător.
În perioada de activitate, fondatorul întreprinderii „AVE ENERGIE AG OBEROSTERREICH UMWELT” GmbH a investit circa 600
mii Euro în Î.M. „AVE Ungheni” SRL.

Rezultatele activităţii.
Pe parcursul anului 2009 întreprinderea
a colectat:
- 6 mii tone deşeuri menajere; 200 tone carton;
- 30 tone polietilenă; - 15 tone PET-uri;
- 300 tone moluz.
Poligonul de deşeuri. Suprafaţa poligonului constituie 8,5 ha, dispune de un
proiect de execuţie care trebuie reactuali32

zat conform cerinţelor ecologice şi standardelor actuale. Actualmente, se efectuează
studiul de fezabilitate privind reconstrucţia
poligonului, se duc lucrări de îngrădire a
poligonului cu un gard cu lungimea de 400
metri şi înălţimea de 4 metri, dintre care 2
metri din plasă metalică şi 2 metri din plasă
de polimer. Pentru aceste lucrări sunt planificaţi peste 230 mii lei.
Compania austriacă „AVE ENERGIE AG
OBEROSTERREICH UMWELT” GmbH şi întreprinderea municipală „Salubritate Ungheni”
SRL şi-au conjugat eforturile pentru ca Unghenii să devină cu adevărat un oraş modern, demn de urmat şi exemplu în ceea ce
priveşte curăţenia.
După o perioadă de mai multe luni de la
implementarea proiectului autorităţile localităţilor recunosc, că la etapa iniţială nu le-a
fost deloc uşor să înveţe locatarii oraşului să
separe deşeurile menajere, să le depoziteze
în tomberoane. Acest succes a fost realizat
în rezultatul educaţiei populaţiei, începînd
de la cei mai mici – grădiniţe şi şcoli.
Experienţa autorităţilor publice locale
nominalizate mai sus este de urmat.
Totodată, trebuie să recunoaştem faptul,
că în Republica Moldova s-au făcut foarte
puţine lucruri bune cu privire la gestionarea
deşeurilor.
Este binevenit să arătăm că în unele localităţi din ţară s-au făcut primii paşi spre Uniunea Europeană în aceşti ani, fiindcă nu ar fi
nici corect şi nici etic din partea autorităţilor
centrale de mediu, de a spune că nu s-a făcut
nimic în conlucrare cu autorităţile publice locale.

COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR MENAJERE
ŞI VALORIFICAREA ACESTORA.
(DIN EXPERIENŢA FIRMEI „ABS” SRL)
Conform datelor statistice, în ultimii ani,
formarea deşeurilor în ţară este în creştere.
Dacă în anul 2001 volumul total de deşeuri menajere solide constituia 6,0 mln m3,
atunci la finele anului 2009 acest volum a
constituit 45 mln m3.
Anual la depozite sunt transportate 1,52,0 mln. tone deşeuri menajere solide. Fiecare cetăţean generează anual circa 450 kg
de deşeuri menajere, cantitate care plasează ţara printre ultimele locuri în UE. Rata
zilnică medie de generare a deşeurilor variază de la 0,25 kg/zi, în zona rurală, pînă la
1,1-1,9 kg/zi în municipiile Bălţi şi Chişinău.
Pentru atingerea ţintelor de colectare
este important, ca în aceste acţiuni să fie
atraşi agenţii economici cu experienţă în
domeniul colectării şi valorificării deşeurilor. Ca pildă, pot servi firmele SA „Reparaţii Auto” (s. Peresecina, rl Orhei), „ABS” SRL
(s. Peresecina), Î.I. „Roşca şi Co” (or. Bălţi),
„Cooperativa „Polivtor” (or. Bălţi) şi altele.

Astfel, firma SRL „ABS” din s. Peresecina,
rl Orhei a fost înfiinţată în anul 2005 şi şi-a
asumat responsabilitatea colectării şi reciclării deşeurilor din masă plastică. Prin acţiunile de ecologizare pe care le desfăşoară
firma SRL „ABS” au fost colectate pe parcursul anilor 2008-2009 peste 3,0 mii tone de
deşeuri (PET-uri), care au fost reciclate.
Această întreprindere a încheiat contracte de achiziţionare a incipientelor de
plastic cu 21 gospodării locativ-comunale,
agenţi economici, dar şi persoane fizice
din diferite raioane ale ţării. Plasticul este
transformat în materie primă, cumpărată
apoi de producătorii de peliculă pentru
sere. Întreprinderile dlui G. Caraman prelucrează anual circa 2000 tone de PET-uri.
Menţionăm, că această întreprindere,
prin intermediul Fondului Ecologic Naţional a construit şi a dat în exploatare o staţie
de epurare, care prelucrează zilnic 180 m3
de ape reziduale. La staţie sunt conectate
toate instituţiile publice
din localitate. Procesul
tehnologic de prelucrare
a PET-urilor este conceput în aşa mod, încît 70%
din apa consumată este
reutilizată în cadrul procesului tehnologic.
Actualmente, firma
SRL „ABS” promovează
un proiect de sortare a
deşeurilor de masă plastică conform practicii internaţionale.
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PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU
Protecţia factorilor de mediu (aer, apă,
sol, floră-faună) poate fi asigurată prin respectarea cerinţelor prevăzute în actele legislative şi normative în vigoare, realizarea
cărora necesită acţiuni concrete la diferite
niveluri de administrare în conlucrare cu
organele de protecţie a mediului.
Întru soluţionarea problemelor se propun următoarele acţiuni prioritare:
Protecţia aerului atmosferic.
1. Inventarierea surselor fixe de poluare,
înzestrarea, în primul rînd, a obiectelor
cu poluare intensivă cu echipament
(utilaj) performant, tehnologii nonpoluante de protecţie a aerului atmosferic;
2. Utilizarea la nivel naţional şi local a surselor de energie regenerabilă (eoliană, solară şi a biomasei) şi cofinanţarea acestor
activităţi din fondurile ecologice;
3. Asigurarea dezvoltării durabile a transportului prin desfăşurarea următoarelor
activităţi:
a. Integrarea cerinţelor ecologice
în politica transporturilor, dezvoltarea lui pe baza următoarelor principii: protecţia mediului, prevenirea
poluării şi poluatorul plăteşte;
b. Implementarea standardelor internaţionale: EURO – 2, EURO – 3,
EURO – 4;
c. Stimularea dezvoltării transportului public în detrimentul celui
individual (privat);
d. Instituirea testării ecologice
obligatorii a autovehiculelor cu
perceperea plăţilor pentru emisiile
de CO2;
e. Interzicerea utilizării de către persoanele fizice şi juridice în calitate
de combustibil solid a anvelopelor
uzate de la unităţile de transport;
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f. Reducerea treptată a vîrstei de
import a autovehiculelor de la 7
ani la 5 ani;
g. Reconstrucţia autostrăzilor şi
construcţia şoselei de centură în
jurul mun. Chişinău şi altele;
h. Optimizarea parcărilor auto în
oraşele mari prin etajare;
i. Dezvoltarea reţelelor electrice
de transport public în localităţile
urbane;
j. Substituirea combustibililor fosili
cu gaze naturale şi gaz lichefiant.
Elaborarea unui Program Naţional
„Casa Ecologică”, care va fi finanţat din
diferite fonduri, proiecte de înlocuire sau
de completare a sistemelor casnice de încălzire cu sistema care utilizează energia
solară, geotermică şi eoliană, ori alte sisteme, care conduc la îmbunătăţirea calităţii
aerului atmosferic. Un asemenea program
poate fi elaborat la nivel local, prin care, în
primul rînd, pot fi asigurate unităţile locative, obiectele de menire social-culturală,
etc. Reducerea gradului de poluare este
semnificativă.
Protecţia resurselor acvatice.
Pentru întreţinerea şi protecţia resurselor de apă potabilă (fîntîni şi izvoare) se
propun următoarele recomandări:
 Amenajarea unei zone de protecţie în
jurul sursei de apă de nu mai puţin de 25
de metri. Cu alte cuvinte, fîntîna trebuie
amplasată cît mai departe de toaletă,
gropi de gunoi, locurile de depozitare a
deşeurilor organice (composturi), latrine, grajduri sau alte surse de poluare.
 Interzicerea în zona sanitară a deversării apelor menajere, spălatul rufelor şi
automobilelor, adăpatul vitelor, depozitarea deşeurilor, etc. Pentru aceste acti-










vităţi să se prevadă un loc special la o
distanţă de cel puţin 15 m de la fîntînă.
Sădirea pe teritoriile aferente surselor
de apă a unor arbori sau/şi arbuşti, care
reprezintă nişte filtre naturale.
Betonarea suprafeţei solului în jurul fîntînii pe o rază de cel puţin 2 m, asigurînd
o înclinaţie de 0,1 m de la fîntînă spre
părţile laterale.
La fundul fîntînii sau camerei de colectare a apei trebuie să se facă un filtru din
nisip sau din prundiş cu grosimea stratului de 20-30 cm.
Construirea capacului şi acoperişului de
protecţie.
Pentru scoaterea apei din fîntînă să se
folosească găleata, pompa manuală sau
electrică.
Curăţarea şi dezinfectarea fîntînilor şi a
camerelor de colectare a cişmelelor cel
puţin o dată pe an cu soluţie de clor (100150 g de clor activ la un m3 de apă).

Dacă veţi lua aceste măsuri, calitatea
apei din fîntîna dumneavoastră, precum şi
starea sănătăţii, fără îndoială, se vor îmbunătăţi considerabil.
Pentru soluţionarea problemei de asigurare cu apă sunt necesare următoarele:
a. existenţa surselor adecvate şi sigure de apă;
b. existenţa unui sistem de salubrizare conform standardelor care să
asigure protecţia corespunzătoare

sănătăţii populaţiei şi mediului;
c. protecţia eficientă a surselor de
apă potabilă şi a ecosistemelor aferente faţă de factorii de poluare;
d. existenţa unor sisteme eficiente
de monitorizare şi testare regulată a
calităţii apei potabile;
e. elaborarea de către autorităţile
publice locale a propriilor strategii de dezvoltare şi modernizare
a infrastructurii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi canalizare,
amenajarea fîntînilor şi izvoarelor;
f. reducerea consumului de apă în
anumite procese tehnologice.
Prevenirea formării deşeurilor.
Căile de soluţionare a problemei prezintă o muncă grea care presupune
un efort şi realizarea unui set de acţiuni organizatorice şi practice, cum
ar fi:
a. crearea la nivel local, regional,
naţional a unor servicii, societăţi
(companii), care se vor ocupa cu
gestionarea deşeurilor, colectarea şi
valorificarea acestora;
b. colectarea deşeurilor de ambalaje, fiindcă acestea prezintă primul
grup de deşeuri prevăzut de legislaţia europeană. Anume acest grup
de deşeuri provoacă o serie întreagă de probleme, de dificultăţi, de
neînţelegeri, care apar la diferite
niveluri;
c. gestionarea ecologică a anvelopelor uzate. În acest domeniu se
cere de a avea o legislaţie cu privire la anvelopele uzate, precum şi o
societate, care şi-ar asuma responsabilitatea de colectare a anvelopelor uzate şi reciclarea acestora, nu
prin incinerare, dar prin alte metode
utilizate în ţările europene. Această
activitate necesită de a fi încurajată;
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d. gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Acest
gen de activitate nu este practicat
în ţară. Este necesar de a prevedea
prin lege autorizarea întreprinderilor specializate care pun pe piaţă
echipamente electronice şi electrocasnice cu responsabilităţi de colectare;
e. implicare a firmelor, societăţilor
serioase, care au o capacitate financiară mare şi care ar putea să formeze o reţea de colectare şi de valorificare a deşeurilor la nivel local,
regional, naţional;
f. implicarea în programul de educaţie şi conştientizare a asociaţiilor,
organizaţiilor nonguvernamentale, a societăţii civile, care derulează
programe educaţionale de informare şi conştientizare a consumatorilor
finali pentru actul de depunere selectivă a deşeurilor şi realizării etapei privind activitatea de colectare
şi valorificare a deşeurilor de ambalaj. Aceste organizaţii să elaboreze
şi deruleze programe educaţionale
împreună cu primăriile şi şcolile din
localităţi pentru a implementa procesul de depunere selectivă a deşeurilor;
g. promovarea de către primării, societăţi a unor programe de management a colectării selective, care să
faciliteze participarea populaţiei la
depozitarea voluntară a deşeurilor
în containere la punctele de colectare, la un sistem de colectare prin
utilizarea de saci de precolectare şi
un sistem de valorificare dezvoltat
pe platforme de colectare şi centre
de achiziţie. Prin aceste acţiuni primăria, societatea vor contribui astfel la implementarea unui program
educaţional de informare şi conştientizare a populaţiei în privinţa
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gestionării şi reciclării deşeurilor de
ambalaje, atrăgînd, în acelaşi timp,
atenţia asupra consecinţelor lipsei
de acţiune, care are un impact negativ asupra mediului, în special, şi
al vieţii, în general;
h. interzicerea totală a fabricării, comercializării şi utilizării pungilor de
unică folosinţă din plastic subţire.
Raportul realizat de către programul
pentru mediu al ONU propune tocmai acest obiectiv, adică interzicerea
globală a fabricării şi utilizării pungilor de plastic. Raportul ONU acreditează ideea ca cea mai bună soluţie
este înlocuirea integrală a pungilor
din plastic cu pungi confecţionate
din hîrtie sau din alte materiale degradabile;
i. determinarea locului din zona
mun. Chişinău, proiectările şi amplasarea unui depozit regional de
deşeuri de mari dimensiuni care va
acoperi necesităţile de depozitare a
peste 800,0 mii de locuitori;
j. închiderea depozitelor, gunoiştilor
neconforme care poluează mediul;
k. revizuirea legislaţiei privind deşeurile şi corelarea prevederilor legislaţiei naţionale cu cele din Directiva
2002/96/CE privind deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice şi
introducerea prevederilor prin care
Agenţiile /Inspecţiile Ecologice, organele de poliţie vor putea sancţiona atît agenţii economici, cît şi
persoanele fizice, dacă acestea nu-şi
respectă obligaţiunile prevăzute de
lege, inclusiv ce ţin de aruncarea deşeurilor în locurile publice şi turistice;
l. organizarea anuală la nivel naţional şi local a acţiunii „Gala excelenţei de mediu”, care ar efectua
premierea persoanelor juridice şi
fizice, ce au obţinut rezultate îmbu-

curătoare în domeniul gestionării
deşeurilor, precum şi implementării
proiectelor realizate cu succes în beneficiul naturii;
m. efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru colectarea selectivă a deşeurilor tip hîrtie / carton în mun. Chişinău şi Bălţi, care necesită a fi aprobat
de către consiliile municipale;
n. elaborarea şi aprobarea de către
Guvern a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor pe parcursul anilor 2010-2020 şi a schemei obiectivelor publice locale stabilite în acest
plan;
o. organizarea seminarelor de educaţie a populaţiei privind colectarea
selectivă a deşeurilor;
p. stimularea economico-financiară
a activităţii de gestionare şi valorificare a deşeurilor, care provoacă
poluări a factorilor de mediu.
Arderea deschisă a deşeurilor – pericol pentru mediu şi sănătate.
În ultimul timp în teritoriu se depistează
tot mai multe cazuri noi de emisii de dioxine şi furani, poluări cu particule, hidrocarburi aromatice, policiclice, compuşi organici volatili, monoxid de carbon şi altele
de la arderea necontrolată (deschisă) a deşeurilor. Arderea deschisă a deşeurilor prezintă un pericol pentru sănătate şi mediu.
Depozitul de deşeuri menajere solide din
or.Bălţi funcţionează din anii 80 ai sec.XX şi

a fost construit fără respectarea cerinţelor
privind protecţia mediului. Această gunoişte fumegă în continuu. Operatorii explică
frecvenţa incendiilor de la autoincendierea deşeurilor, cu toate că este recunoscut
faptul, că în multe cazuri incendiile sunt
provocate de operatorii gunoiştii pentru
a reduce volumul de deşeuri. Aceste arderi sînt generate şi de agenţii economici,
amplasaţi în afara localităţilor, pe traseele
naţionale sau locale, care fiind situaţi la o
distanţă mare de locurile de colectare cen-

tralizată a deşeurilor soluţionează astfel
problema lor.
Spre regret, această practică are loc şi în
mun. Chişinău la agenţi economici mici şi
chiar la unele instituţii de învăţămînt din
sectoarele oraşului.
Pentru reducerea sau stoparea arderii gunoiştilor există soluţii şi prevederi în
legislaţie şi acte normative. Gestionarea
eficientă a gunoiştilor trebuie să includă
minimum:
 interzicerea tuturor formelor de ardere
necontrolată;
 inspectarea şi controlul deşeurilor evacuate, evidenţa lor;
 buna compactare şi acoperirea zilnică
cu un strat de sol;
 interzicerea sau reducerea accesului public;
 buna securitate şi pază a terenului;
 conlucrarea eficientă a tuturor structurilor de control de stat şi a administraţiei
publice locale.
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Agenţi economici
care se ocupă cu gestionarea deşeurilor
Localitatea şi adresa
juridică.

Denumirea agentului
economic.

Genul de activitate.

Municipiul Chişinău
str. Mateevici, 2

SA „Metalferos”

str. I. Creangă, 53/1 ap.
138
str. 27 Martie 1918, nr. 14

ÎI „Ursachi Trous”

str. V. Micle, 2B
str. Pădurii, 6/2
s. Dobruja,
str. Decebal, 15
str. Uzinelor, 9/3
str. Titulescu, 14
str. Munceşti, 623

SA „Liga 2”
SRL”Uniplast”
ÎM”Moldcarton”

str. Transnistria, 20

SA „Fabrica de sticlă”

str. Tighina, 49/2

ÎI „Salcioara Vascan”

str. Uzinelor, 201

str. G. Botanică, 9

ÎM
„Glass
Container
Company”
SA „Combinatul articole de
carton”
SRL „ABS”

bd. Decebal, 99

SA „Sigma”

str. Meşterul Manole, 9

SRL „Vaniş Prim”

str. Petricani, 86

SA „Incomaş”

str. N. Milescu Spătaru,
75

SRL” UISPAC”

str. Transnistria, 16
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ÎM „Regia Autosalubritate”

SRL „Simco-Euro”
SRL „Romir”
SRL”Atarac Plus”

Colectarea, păstrarea, comercializarea şi
exportul deşeurilor din metale feroase şi
neferoase, de baterii auto uzate.
Colectarea, prelucrarea şi comercializarea
deşeurilor din polietilenă (PET).
Asanarea şi eliminarea deşeurilor
menajere solide, salubrizare şi activităţi
similare.
Colectarea, brichetarea manufacturii.
Producerea articolelor din polietilenă.
Achiziţionarea, prelucrarea maculaturii
şi producerea articolelor din carton.
Achiziţionarea maculaturii.
Colectarea acumulatoarelor.
Achiziţionarea, prelucrarea maculaturii
şi producerea hîrtiei igienice.
Colectarea sticlei şi producerea vaselor
din sticlă.
Colectarea, prelucrarea maculaturii şi
producerea hîrtiei igienice.
Colectarea
cioburilor
de
sticlă,
producerea vaselor din sticlă.
Achiziţionarea, prelucrarea manufacturii
şi producerea ambalajului din carton.
Colectarea şi prelucrarea deşeurilor de
masă plastică.
Colectarea sticlei PET şi deşeurilor de
masă plastică.
Prelucrarea şi colectarea deşeurilor
galvanice, substanţelor chimice cu
termen expirat şi lămpilor luminiscente
uzate.
Utilizarea deşeurilor din uleiuri industriale
utilizate în producerea betonului.
Colectarea deşeurilor de masă plastică.

str. Mihai Viteazu, 25

str. Decebal, 126
str. Victoriei, 57
str. Corobau, 2
str. Victoriei, 51
str. B. Glavan, 1
str. 31 August, 25
str. Crîlov, 24
stradela B. Glavan
satul Peresecina

s. Peresecina
or. Cahul
or. Cahul
or. Cahul

or. Criuleni
str. M. Eminescu
str. Independenţei, 57
or. Cimişlia

str. M. Eminescu, 8171
str. M. Eminescu, 51
str. Dosoftei, 65
str. Victoriei, 68
str. Sindicatelor, 11

CCP „Adrem”

Colectarea uleiului uzat de automobile
şi arderea în azot pentru încălzirea
încăperilor.

Municipiul Bălţi
„Gospodăria specializată Colectarea şi evacuarea deşeurilor
auto”
menajere.
ÎI „Roşca şi Co”
Achiziţionarea şi producerea articolelor
din plastic.
„Cooperativa Polivtor”
Achiziţionarea şi prelucrarea deşeurilor
din polietilenă.
ÎI „Cobtari şi Co”
Achiziţionarea şi prelucrarea articolelor
din plastic.
SA „Băltimetreut”
Colectarea şi prelucrarea fierului uzat.
ÎI „Coroliuc”
Achiziţionarea şi prelucrarea deşeurilor
din polietilenă.
SRL”Gemicard Com”
Colectarea deşeurilor.
Sa Bălţimet-Rut”
Colectarea metalului uzat.
Raionul Orhei
SA „Reparaţii Auto”
Colectarea, reciclarea recipienţilor din
plastic.
Raionul Cahul
SRL”Trisumg”
Colectarea şinelor auto, plasticului.
SRL „ABS”
Colectarea cartonului, sticlei, plasticului.
ÎI”Irina Mititelu”
Colectarea sticlei.
Gospodăria
Comunală Colectarea sticlei, plasticului.
Cahul
Raionul Criuleni
SRL „Maxipet Lux”
Reciclarea anvelopelor uzate.
Raionul Teleneşti
SRL „Vinatal”
Colectarea separată a deşeurilor.
Raionul Leova
ÎM „Salubr-Leova”
Colectarea separată a deşeurilor.
Raionul Cimişlia
SRL” Cebacom”
Colectarea separată ceramică, masă
plastică, fier uzat, maculatură.
Raionul Căuşeni
ÎI „Alexandru Mezentev”
Colectarea separată a deşeurilor.
Raionul Călăraşi
ÎI „Chistruga Valeriu”
Colectarea metalului uzat.
ÎI „Maria Scurtu”
Colectarea separată a plasticului, hîrtiei.
Raionul Ocniţa
„DAT-5”
Colectarea acumulatoarelor.
SA”Fiteng”
Colectarea metalului uzat.
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str. Prieteniei, 133
str. 31 August
str. S. Lazo, 15
str. 31 August
str. Frunze

or. Donduşeni

or. Rîşcani
str. 31 August, 1991
str. Lacului
Zona economică Liberă

com. Vărzăreşti

or. Străşeni
com. Mileştii Mici

Moldtelecom
Colectarea acumulatoarelor.
Raionul Briceni
PF „Pleşca Octavian”
Colectarea maculaturii şi polietilenei.
„Golavatiuc Iurie” SRL
Colectarea acumulatoarelor.
SA „Metal uzat”
Colectarea metalului uzat.
„Consum COOP Large”
Acumularea maculaturii.
Raionul Edineţ
DPCL Edineţ
Colectarea şi transportarea deşeurilor.
GLC Cupcini
Colectarea şi transportarea deşeurilor.
GLC Brătuşeni
Colectarea şi transportarea deşeurilor.
Raionul Donduşeni
ÎM „Apă-Canal Donduşeni”
Colectarea şi transportarea deşeurilor la
rampă.
Raionul Rîşcani
SA „Metalferos”
Colectarea metalului.
Raionul Floreşti
SRL „Toric Promet”
Colectarea metalului uzat”.
Raionul Ungheni
ÎM „AVE Ungheni”
Colectarea separată a cartonului,
ambalajului PET.
SRL „Scopas”
Colectarea deşeurilor textile.
Raionul Nisporeni
SA „Nis Struguraş”
Colectarea sticlei.
SA „Tirex-Petrol”
Colectarea şi transportarea uleiului.
ÎI „Ion Cheibaş”
Colectarea anvelopelor.
PF „Igor Şalpuc”
Colectarea acumulatoarelor uzate.
ÎI „Dumbravă Mihai”
Colectarea metalului uzat.
Spitalul raional
Colectarea şi neutralizarea seringilor.
Raionul Străşeni
SRL „Anvi-Prim”
Colectarea metalului uzat.
Raionul Ialoveni
SRL „Telux-Garant”
Prelucrarea moluzei.
Raionul Taraclia
SRL „Relaint-Prim”
Colectarea metalului uzat.
OOO „Vitali Cocev”
Colectarea metalului uzat.
Raionul Comrat
ÎI „Gîsa Petru”
Colectarea metalului uzat.

Notă: Raioanele care nu sunt incluse în prezenta listă dispun doar de Gospodării Comunale-Loctive,
care sunt specializate în domeniul utilizării şi transportării deşeurilor.
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ÎNCĂ O DATĂ DESPRE SALUBRIZAREA
EFECTIVĂ A LOCALITĂŢILOR PE SCURT
Acţiuni şi măsuri – VS – auto-  Implementarea tarifelor diferenţiate pentru acordarea serviciilor
rităţi publice locale, agenţi ecode salubrizare, conform tipului
nomici, cetăţeni.

de deşeuri şi toxicităţii acestora.
 Identificarea sistemului cel mai
efectiv de colectare a deşeurilor:
saci din polietilenă sau hîrtie,
containere de colectare separată, sortarea vizuală şi altele (orice sistem de colectare trebuie să
îmbine trei condiţii: beneficiul
economic, calitatea serviciilor
acordate consumatorilor şi condiţii optime de lucru).
 Controlul şi evidenţa activităţii
serviciilor de salubrizare.
 Reducerea progresivă a tuturor  Informarea periodică a organelor de specialitate despre rezultipurilor de deşeuri.
tatele activităţilor de salubriza Colectarea, selectarea, reciclare.
rea şi valorificarea deşeurilor în
detrimentul depozitării lor.
 Crearea industriilor locale de reciclare a deşeurilor.
 Crearea în cadrul administraţiei
publice locale a serviciilor de salubrizare-tip, înzestrarea tehnică şi cu personal necesar a acestora.
 Practicarea contractelor de salubrizare cu toţi agenţii economici
şi gospodăriile particulare din
localitate.
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REALIZAREA MĂSURILOR DE SALUBRIZARE ŞI AMENAJARE
A LOCALITĂŢILOR. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE, ONG-LOR,
PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE
Conform Indicaţiei Guvernului nr. 1469350/3 din 04.03.2010 şi întru asigurarea
eficientă a acţiunilor de plantare a arborilor şi arbuştilor, activităţilor de salubrizare
şi amenajare a localităţilor din ţară, atît în
perioada campaniei de primăvară, cît şi pe
parcursul întregului an se impune consolidarea eforturilor tuturor Autorităţilor Publice Centrale de specialitate, Autorităţilor
Publice locale de ambele niveluri, ONG-lor,
agenţilor economici şi societăţii civile şi o
colaborare constructivă pentru executarea
atribuţiilor şi competenţelor ce le revin.
În acest context se evidenţiază ca priorităţi următoarele atribuţii ale organelor şi
instituţiilor menţionate, cum ar fi:
1. Ministerul Mediului, îşi realizează
atribuţiile prin intermediul Inspectoratului Ecologic de Stat şi Agenţiile/Inspecţiile
Ecologice desconcentrate în teritoriu.
Dintre acestea evidenţiem:
- participarea la elaborarea şi implementarea planurilor de acţiuni locale şi programelor de salubrizare şi amenajare a
localităţilor, obiectelor acvatice şi cursurilor de apă, plantare a arborilor şi arbuştilor, extindere a suprafeţelor împădurite,
- exercitarea controlului şi supravegherea respectării cerinţelor şi normativelor ecologice de protecţie a mediului,
respectării de către persoanele fizice şi
juridice a legislaţiei privind gestionarea
deşeurilor, aplicării normelor şi respectării prevederilor legale de depozitare şi
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valorificare a deşeurilor de producţie şi
menajere,
- acordarea asistenţei consultative Organelor Administraţiei Publice Locale,
agenţilor economici, ONG-lor, persoanelor fizice în privinţa gestionării deşeurilor conform cerinţelor, selectării terenurilor pentru construirea depozitelor
de deşeuri, expertizării şi avizării proiectelor,
- aplicarea sancţiunilor administrative
persoanelor contraveniente conform
competenţei stabilite prin Codul Contravenţional, (art. 405).
- exercitarea controlului şi evaluarea, în
comun cu Ministerul Sănătăţii (serviciile
teritoriale specializate), a situaţiei ecologice în localităţile ţării din punct de
vedere al gestionării deşeurilor şi informarea populaţiei despre acţiunile întreprinse.
Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Hotărîrea Guvernului nr. 77 din
30.01.2004 cu privire la aprobarea
structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat, Legea nr.
1347 din 09.10.1997 privind deşeurile
de producţie şi menajere.
2. Ministerul Sănătăţii îşi realizează
atribuţiile sale prin intermediul Centrului
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină
Preventivă cu Centrele de Medicină Preventivă municipale şi raionale ( servicii
specializate de sănătate).

Dintre acestea evidenţiem:
- supravegherea de stat a sănătăţii publice prin prisma acţiunilor de control a
măsurilor de igienă şi salubrizare a localităţilor, promovarea sănătăţii în relaţie
cu mediul înconjurător, informarea şi
educarea populaţiei pentru sănătate;
- supravegherea sanitaro-epidemiologică a formării, transportării, depozitării,
prelucrării, neutralizării, utilizării, înhumării şi distrugerii deşeurilor şi luarea
deciziilor de prevenire a încălcărilor legislaţiei sanitare;
- coordonarea deciziilor privind delimitarea terenurilor pentru depozitarea şi
neutralizarea deşeurilor;
- coordonarea, expertizarea şi eliberarea
avizelor privind admisibilitatea şi condiţiile sanitaro-epidemiologice la documentaţia de proiect pentru construcţia
sau reconstrucţia întreprinderilor şi altor obiecte generatoare de deşeuri.
Legea nr. 10 din 03.02.2010 privind
supravegherea de stat a sănătăţii publice, legea nr.1347 din 09.10.1997 privind
deşeurile de producţie şi menajere.
3. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale are ca atribuţii prioritare
elaborarea şi implementarea politicii de
stat în domeniul salubrizării localităţilor,
prevăzute în Legea şi Programul Naţional de salubrizare a localităţilor, schema
generală de amplasare a rampelor de depozitare a deşeurilor solide menajere şi de
producţie (în curs de elaborare).
Hotărîrea Guvernului nr. 486 din
02.05.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova.
4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor are ca atribuţii:

- amenajarea împrejurimilor şi pasajelor
drumurilor, fîşiilor de protecţie a traseelor naţionale, căilor ferate (evacuarea
deşeurilor, plantarea arborilor),
- menţinerea in ordine a terenurilor din
subordine, efectuarea lucrărilor silvice.
Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Codul Silvic, nr. 887 din 21.06.1996.
5. Ministerul Afacerilor Interne îşi realizează atribuţiile prin intermediul Comisariatelor de poliţie municipale şi raţionale
dintre care menţionăm următoarele:
- menţinerea ordinii publice şi asigurarea
securităţii publice,
- acordarea de ajutor autorităţilor administraţiei publice în vederea exercitării
atribuţiilor stabilite prin lege.
Organele de poliţie din teritoriu sunt
abilitate cu atribuţii de curmare a contravenţiilor administrative şi participare la
prevenirea, combaterea, descoperirea şi
investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor comise.
Legea nr. 416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie, Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27.11.2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
6. Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” prin intermediul Întreprinderilor
din subordine asigură cu material săditor
Organele Administraţiei Publice Locale
pentru plantarea de arbori şi arbuşti pe
terenurile eliberate de deşeurile evacuate
în locurile autorizate, amenajarea silvică a
localităţilor, obiectelor acvatice şi cursurilor de apă , crearea parcurilor, scuarelor şi
fîşiilor de protecţie a drumurilor locale.
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Indicaţia Guvernului nr.1469-350-3
din04.03.2010.
7. Autorităţile Administraţiei Publice
Locale îşi realizează atribuţiile prin intermediul structurilor locale administrative
în vederea asigurării executării în teritoriile
din subordine a legislaţiei privind gestionarea deşeurilor.
OAPL, din acţiunile lor:
- efectuează coordonarea şi reglementarea economico-organizatorică a activităţilor persoanelor fizice şi juridice
aflate in teritoriile din subordine în domeniul gestionării deşeurilor, depistării
şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic,
- efectuează evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrării deşeurilor pe teritoriul din subordine,
- organizează colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere,
- iau măsurile necesare pentru lichidarea
gunoiştilor neautorizate şi necontrolate,
- întocmesc şi ţin registrele locurilor de
depozitare a deşeurilor,
- adoptă, de comun acord cu autorităţile
teritoriale pentru protecţia mediului şi
sănătate, decizii privind atribuirea terenurilor pentru depozitarea deşeurilor
şi construcţia (extinderea ) obiectelor
destinate prelucrării şi neutralizării deşeurilor, efectuează controlul asupra
distrugerii deşeurilor şi reparării prejudiciilor cauzate mediului de la poluarea
cu deşeuri de producţie şi menajere,
- informează populaţia asupra situaţiei privind gestionarea deşeurilor, antrenînd-o la colectarea deşeurilor inofensive şi a materiilor prime secundare.
Legea nr. 1347 din 09.10.1997 privind
deşeurile de producţie şi menajere, Le44

gea nr.1515-XII din 16.06.1993 privind
protecţia mediului înconjurător, Legea
nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
8. Organizaţiile neguvernamentale
pot contribui la realizarea măsurilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor prin:
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de reducere a deşeurilor şi depozitare
conform normelor şi cerinţelor ecologice (de evacuare şi transportare în locurile autorizate),
- organizarea de expediţii ecologice cu implicarea populaţiei,
- participarea la crearea unui sistem flexibil
de educaţie şi instruire ecologică.
Statutul organizaţiilor neguvernamentale de mediu.
9. Persoanele juridice (agenţii economici). Ca beneficiari de resurse naturale şi
potenţiali generatori de deşeuri, persoanele juridice sunt obligate:
- să ţină în permanenţă evidenţa deşeurilor de producţie, să efectueze identificarea, sortarea, ambalarea lor, transportarea şi depozitarea la poligoanele special
amenajate,
- să retehnologizeze procesele de producţie în vederea minimalizării formării
deşeurilor,
- să elaboreze şi să implementeze măsuri
de sănătate publică orientate spre prevenirea şi lichidarea poluării mediului
înconjurător,
- să utilizeze deşeurile cu riscuri ecologice minime,
- să efectueze controlul de laborator al
calităţii mediului în spaţiile de depozitare şi păstrare provizorie a deşeurilor,

- să repare integral prejudiciul cauzat mediului, sănătăţii şi bunurilor populaţiei în
cazurile încălcării legislaţiei în domeniul
gestionării deşeurilor,
- să informeze operativ autorităţile teritoriale pentru protecţia civilă şi situaţii excepţionale, mediu şi sănătate, precum şi
autorităţile administraţiei publice locale
despre apariţia cazurilor de avarie legate de poluarea mediului cu deşeuri periculoase şi măsurile întreprinse.
Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător, Legea nr. 1347 09.10.1997 privind deşeurile de producţie şi menajerie, Legea nr.10
03.02.2010 privind supravegherea de
stat a sănătăţii publice.
10. Persoanele fizice (societatea civilă).
Conform obligaţiunilor stabilite prin actele
legislative, persoanele fizice:
- respectă normativele şi limitele de depozitare a deşeurilor provenite din sectorul privat,
- colectează şi transportă deşeurile la
rampele de depozitare a deşeurilor autorizate,
- iau parte la promovarea măsurilor de
sănătate publică,
- respectă regimul de protecţie a obiectelor acvatice şi cursurilor de apă, integritatea spaţiilor verzi ale localităţilor,
- participă la amenajarea fîntînilor şi izvoarelor şi salubrizarea terenurilor, preîntîmpină poluarea teritoriului unde locuiesc,
- recuperează pagubele pricinuite mediului.

Pentru nerespectarea prevederilor legale şi încălcarea regulilor de gestionare
a deşeurilor persoanele considerate contraveniente se sancţionează contravenţional conform art.154 Cod contravenţional,
după cum urmează:
- nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere
şi altă natură se sancţionează cu amendă
de la 20 la 40 unităţi convenţionale (400800 lei), aplicată persoanei fizice sau cu
munca neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore; cu amenda
de la 200 la 300 unităţi convenţionale
(4000-6000 lei), aplicată persoanei juridice, iar în cazul cînd aceasta a creat
pericol de poluare a mediului, amenzile
sunt majorate respectiv, pentru persoanele fizice de la 40 la 80 u.c (800-1600
lei), iar pentru persoanele juridice de la
300 la 400 u.c. (6000-8000 lei),
- depozitarea arbitrară sau în locuri interzise se sancţionează cu amendă de la 30
la 50 u.c. (600-1000 lei), aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în
folosul comunităţii de pînă la 60 ore; cu
amendă de la 200 la 300 u.c. (4000-6000
lei), aplicată persoanei juridice,
- neasigurarea colectării şi evacuării deşeurilor, admiterea stocării deşeurilor
de orice provenienţă, precum şi neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate se
sancţionează cu amendă de la 50 la 100
u.c.(1000-2000 lei), aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere.
Cod Contravenţional, nr. 218
din 24.10.2008
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COMPORTAMENT ECOLOGIC (FOTO)
Fîntîni din sec. XVI-XIX.

Fîntînă medievală din preajma schitului
de sus al mănăstirii Dobruşa
Сurăţarea unei fîntîni cu scripete
în satul Ivancea, Orhei, fotografie din 1960

Fîntînă cu coarbă.

Fîntînă la traseu.
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Sfinţirea fîntînii.

COMPORTAMENT ECOLOGIC (FOTO)
Fîntîni din sec. XX-XXI.
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ACŢIUNI DE PROTECŢIE A MEDIULUI (FOTO)
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ACŢIUNI DE PROTECŢIE A MEDIULUI (FOTO)
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