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Notă informativă 

 privind desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor 

(22 martie – 22 mai 2012) 

 

 

Pentru desfăşurarea eficientă a acţiunii de salubrizare şi amenajare a 

localităţilor, numită şi Bilunarul ecologic de primăvară, organizat în cadrul 

Concursului Naţional „Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate”, care 

a fost instituit în baza Hotărârii Guvernului nr.678 din 06 iunie 2008, Inspectoratul 

Ecologic de Stat a elaborat Dispoziţia nr.4-d din 12.03.2012 cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor şi a 

pus-o pe rol începând cu 22 martie . 

Activităţile de salubrizare şi amenajare a localităţilor au fost anticipate de 

efectuarea unui şir de măsuri organizatorice.  

Subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului au participat la pregătirea 

Dispoziţiilor Consiliilor municipale şi raionale privind instituirea Comisiilor de 

lucru, la elaborarea planurilor locale de acţiuni şi de informare a populaţiei. 

În perioada desfăşurării acţiunilor de salubrizare, după o inspectare extinsă în 

teritoriu, inspectorii de mediu  au încheiat 1204 (2011 - 1153) procese – verbale cu 

privire la contravenţii persoanelor fizice, juridice şi cu funcţii de răspundere, care 

au admis încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor. Această atitudine a permis 

şi concretizarea volumelor de lucru pentru realizare.  

Vinovaţii de încălcări au fost sancţionaţi dur. Suma amenzilor aplicate în 

această perioadă constituie 387 900 lei (2011 – 350 190), din care au fost achitate 

153 200 (152 320) lei.  

Odată cu aplicarea sancţiunilor au fost întocmite şi 860 (2011 - 904) acte de 

control cu prescrierea indicaţiilor obligatorii în vederea lichidării în termeni 

restrânşi a gunoiştilor depistate. 

La nivel naţional au fost depistate 4198 (5207) gunoişti stihiinice, care ocupau 

o suprafaţă de 427,99 ha, din acestea - 3238 (4243) gunoişti, cu suprafaţa de 

318,57 ha au fost lichidate pe parcursul campaniei. Activităţile de lichidare a 
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gunoiştilor depistate continuă şi acum sub supravegherea inspectorilor de mediu 

din teritoriu, care strădui ca acestea să fie lichidate prin reducere şi nu prin 

înhumare în locurile unde s-au format şi au fost depistate.   

Se stăruie ca autorităţile publice locale să acorde o atenţie deosebită colectării 

separate a deşeurilor menajere solide şi transmiterii acestora pentru valorificare 

agenţilor economici autorizaţi.   

Un criteriu de apreciere deosebit a activităţilor  de lichidare a gunoiştilor 

stihiinice este suprafaţa eliberată de deşeuri. Astfel, suprafaţa terenurilor 

salubrizate constituie: în spaţii verzi – 2950,91 ha, în fâşii forestiere de protecţie – 

251,41 ha, pe terenuri agricole, păşuni – 9,91 ha, pe terenuri publice – 911,9 ha, pe 

terenuri neproductive (rîpi) – 5,9 ha şi pe drumuri locale şi naţionale – 98,8 km.     

Totodată au fost întreprinse măsuri de amenajare a 720 (743) depozite de 

deşeuri menajere solide pe o suprafaţă de 804,79 ha lucrări care se datorează 

efortului primăriilor. 

Menţionăm că activităţile de salubrizare s-au petrecut concomitent cu 

acţiunile concursului „Rîu curat de l a sat la sat” care au fortificat efectul de 

ecologizare a Ţării. 

Bilunarul ecologic de primăvară este partea iniţială a Concursului Naţional 

„Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate” care va finaliza în luna 

septembrie, aşa că mai avem timp să reparăm scăpările şi să ne concentrăm pe 

acţiuni concrete. 

 

Anexă: Rezultate cu privire la salubrizarea localităţilor    
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