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Programul orientativ 

de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea şi 

amenajarea localităţilor şi a Acţiunii   "Rîu curat de la sat la sat"   

care vor avea loc în perioada 

22 martie – 22 mai, 2016 

 

 
Nr. Măsuri şi activităţi Responsabili de realizare Termeni de realizare 

 

1. Lansarea mesajelor cu privire la 

salubrizarea localităţilor în mass-

media. 

Formarea comisiilor raionale şi 

locale, întocmirea planurilor de 

măsuri / acţiuni concrete.    

Autorităţile administraţiei 

publice locale 

 

Pînă la 25  martie, 2016 

2. Repartizarea teritoriilor şi întărirea 

acestora după instituţii, agenţi 

economici şi cetăţeni cu stabilirea 

sarcinilor de întreţinere în ordinea 

cuvenită a acestora. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 

organizaţii, instituţii, agenţi 

economici 

pînă la 8 aprilie, 2016  

3. Desfăşurarea unor conferinţe de presă 

de către subdiviziunile IES în vederea 

mobilizării populaţiei şi participării la 

activităţile de salubrizare a 

localităţilor 

AE şi IE, 

Inspectoratul Ecologic de 

Stat 

28-30 martie, 2016 

4. Organizarea desfăşurării Campaniei 

de primăvară de salubrizare şi 

amenajare a localităţilor, 

împrejurimilor şi pasajelor din 

preajma drumurilor, traseelor 

naţionale şi a căilor ferate, zonelor de 

protecţie a resurselor acvatice. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale,  

Ministerul Afacerilor Interne 

(subdiviziunile teritoriale),  

Ministerul Sănătăţi 

(instituţiile locale),  

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

(structurile teritoriale), 

agenţi economici. 

 

22 martie- 22 mai, 2016 

5. Lichidarea tuturor gunoiştilor 

neautorizate, recultivarea terenurilor 

eliberate de deşeuri. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 

agenţi economici. 

 

22 martie- 22 mai, 2016 

6. Amenajarea depozitelor (gunoiştilor) 

urbane şi rurale existente conform 

cerinţelor sanitare şi ecologice. 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale, 

agenţii economici. 

 

În perioada Campaniei, 

cu prelungire pe 

parcursul anului. 

7 Desfăşurarea Acţiunii “Rîu curat de la 

sat la sat” (22 martie – 22 mai, 2016), 

Autorităţile administraţiei 

publice locale 

În perioada Campaniei 

cu prelungire pe 



Săptămînii apei curate “Apa – izvorul 

vieţii” (prima saptamînă a lunii 

iunie), amenajarea fîntînilor şi 

izvoarelor, a rîurilor mici şi altor 

surse de apă potabilă din localităţi   

Ministerul Sănătăţi 

(instituţiile medicale locale),  

agenţii economici, Agenţiile 

şi Inspecţiile Ecologice. 

parcursul anului. 

8. Salubrizarea şi amenajarea cimitirelor Autorităţile administraţiei 

publice locale, cetăţenii 

pînă la 1 mai, 2016 

9. Stabilirea Zilelor sanitare în localităţi, 

inclusiv  asigurarea colectivelor de 

muncă şi cetăţenilor cu transport 

pentru evacuarea deşeurilor şi 

gunoiului de grajd în locurile 

stabilite.  

Organizarea colectării separate a 

deşeurilor reciclabile (sticlă, plastic, 

maculatură şi carton, fier uzat, 

peliculă) şi transmiterea acestora 

firmelor autorizate.  

Autorităţile administraţiei 

publice locale,  

agenţii economici. 

 

În perioada Campaniei, 

cu prelungire pe 

parcursul anului. 

10. Desfăşurarea  lucrărilor de curăţare şi 

amenajare a terenurilor spaţiilor verzi 

regenerare a fondului forestier şi altor 

terenuri împădurite, plantare de 

primăvară a arborilor şi arbuştilor 

 

Autorităţile administraţiei 

publice locale cu serviciile 

specializate, 

Agenţia Moldsilva, ONG-uri 

 

aprilie – mai, 2016 

11. Amenajarea locurilor de distrugere a 

cadavrelor de animale (gropile 

Beckari) 

Autorităţile administraţiei 

publice locale,  

Serviciul Sanitar-veterinar. 

Aprilie-mai, 2016 

12. Reflectarea activităţilor întreprinse în 

mass-media centrală şi locală. 

Petrecerea orelor ecologice în 

instituţiile de învăţămînt 

 

Agenţiile şi Inspecţiile 

Ecologice, Secţia sinteze 

informaţionale 

Pe parcursul Campaniei  

 

13. Totalizarea rezultatelor Campaniei de 

primăvară de salubrizare a teritoriului 

la nivel de localitate şi raion,  a 

acţiunii „Rîu curat de la sat la sat” şi 

prezentarea informaţiei către 

Inspectoratul Ecologic de Stat. 

Agenţiile şi Inspecţiile 

Ecologice  

Pînă la 04 iunie, 2016 

 


