
 
Program de Granturi Mici 
Mediu, adaptare la schimbările climatice și 
ecosisteme 

ASOCIAȚIA BĂȘTINAȘILOR DIN MÎNDREȘTI 
PROIECTUL ”FACEM SATUL MAI CURAT!” 

 

La marginea satului Mîndrești este amplasată o așa numită gunoiște autorizată, neîngrădită, iar 
oamenii care duc gunoiul cu căruțele sau cu sacii, preferă să îl arunce practic pe marginea 
drumului, neîndrăznind, să meargă la locul predestinat aruncării gunoiului propriu-zis.  

Cei mai mulți însă, bătrâni sau persoane care nu au transport, aruncă gunoiul chiar după poartă, în 
drum sau pe câmpuri, râpa satului sau practică arderea acestuia, fapt ce are consecințe foarte 
grave pentru sănătatea și bunăstarea locuitorii comunității. Substanțele nocive din deșeuri, fiind 
spălate de ploi, ajung în fântânile oamenilor, în apa potabilă ce o consumă zilnic.  

În majoritatea din cele 278 de fântâni de pe teritoriul comunei sunt depășiți de aproximativ 3-4 ori 
indicii bacteriologici și chimici, conform probelor preluate pentru analiză de către Centrul de 
Sănătate Publică Călărași.  

Luând în considerare că Primăria  dispune de tehnică specializată comunală, deja este posibilă 

înființarea serviciului de colectare a deșeurilor de la populație.  

Proiectul își propune să îmbunătățească starea mediului înconjurător și nivelul de trai al populației 

din comună prin crearea și dezvoltarea unui serviciu de salubrizare comunitar în satele Mîndrești și 
Codru. 

Acest lucru se va realiza prin: 

▪ activități de educație și mobilizare a cetățenilor în ceea ce privește managementul integrat 
al deșeurilor; 

▪ procurarea tomberoanelor pentru cele 130 de gospodării din comună; 

▪ instituirea unui serviciu comunitar de colectare a deșeurilor. 

 

Amplasarea tomberoanelor la fiecare gospodărie din comună va oferi cetățenilor accesul la 
serviciul de salubrizare, diminuând astfel impactul nociv asupra mediului. Colectarea deșeurilor 

menajere o dată pe săptămână cu ajutorul tractorului pe care îl are în proprietate  administrația 
publică locală, va reduce formarea gunoiștilor neautorizate de pe marginea drumurilor, iar 

organizarea eficientă a serviciului de salubrizare va contribui la mobilizarea comunității, 
menținerea curățeniei pe teritoriul comunei Mîndrești, protejarea mediului ambiant pentru 
viitoarele generații, educarea și responsabilizarea populației întru păstrarea unui mediu curat și 
sănătos. 


