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Introducere
Binecunoscută de întreaga țara, dar mai cu seamă de populația care locuiește în apropierea
Chișinăului, povestea rîului Bîc a devenit mai tristă și mai tristă de la un timp încoace… Pe timpuri
acesta era un rîu frumos, bogat în vietăți acvatice, cu apă cristalină și vie… Astăzi rîul este altul urât, secat, un canal pentru evacuarea apelor uzate, prin care curge apă moartă.
Revitalizarea acestui rîu ar fi posibilă doar prin implementarea și realizarea unor măsuri practice,
organizatorice și educaționale, accent fiind pus pe conștientizare. Anume de la această idee a pornit
campania “Iubește-ți rîul!”, lansată de Centrul Național de Mediu inițial în bazinul rîului Bîc în
anul 2013 implicând în mod special mai mulți tineri din bazinul rîului Bîc în acțiuni publice, în
vederea atragerii atenției factorilor de decizie asupra stării degradante a rîului Bîc și pentru
formarea opiniei publice vis-a-vis de acest subiect.
Astfel la data de 24 martie 2013 a fost organizat Primul Forum al Tinerilor din Bazinul rîului Bîc cu
participarea a circa 450 de persoane, la 27 aprilie 2013 - campania de salubrizare a rîului Bîc cu
participarea a 1000 de persoane, la 29 mai 2013 - flash-mob-ul ecologic în Piața Marii Adunări
Naționale din mun. Chișinău cu participarea a 200 de persoane, pe 7-14 iulie - expediția ecologică a
25 de tineri pe rîul Bîc, și în septembrie 2013 - caravana flash-mob-urilor în centrele raionale din
bazinul rîului Bîc (Călărași, Strășeni, Anenii Noi, Ialoveni și municipiul Chișinău).
Povestea rîului Bîc a fost prezentată și la Primul Forum al Tinerilor din bazinul rîului Bîc, de către
tinerii de la LT ”Principesa Natalia Dadiani”, participanți la acest eveniment. Spectatorii au avut
ocazia să vadă într-o piesă de teatru nașterea rîului, apa căruia era elementul indispensabil vieţii, ce
întreţinea existenţa strămoșilor noștri, dar care cu timpul devine poluat și se transformă în ucigaș
nemilos ce omoară mame, copii, tineri, etc. Mesajul transmis de tineri a fost ”Să salvăm rîul Bîc”,
iar îndemnul „Iubeşte-ţi rîul!” a fost adresat către sutele de tineri prezenți la eveniment, dornici să
soluţioneze problemele grave ale rîului Bîc.
Ulterior, mesajul ” Iubește-ți rîul!” a fost adus și în fața guvernanților și autorităților publice
centrale și locale printr-o serie de flash-mob-uri, organizate la inițiativa tinerilor din bazinul rîului
Bîc și desfășurate în mun. Chișinău, centrele raionale Călărași, Strășeni, Anenii Noi și Ialoveni. Prin
intermediul flash-mob-urilor, participanții au sensibilizat opinia publică privind starea rîului Bîc,
cauzele poluării rîului dar și pericolului care ne paște în cazul în care nu intervenim cu măsuri
concrete de reabilitare a lui. În același timp, s-a atras atenția autorităților locale și centrale asupra
acestor probleme grave, ce cer soluționare.
Mesajul ”Iubește-ți rîul” a fost adus la cunoștința populației din bazin prin intermediul tinerilor,
participanții primei expediții ecologice pe r. Bîc. Astfel, timp de o săptămână, 25 de tineri au mers la
pas de-a lungul rîului Bîc şi au identificat pe traseu locurile cu gunoiști spontane, baraje ilegale sau
alte surse de poluare a rîului. Totodată, ei au identificat locurile, unde lipsesc fâșiile de protecție a
rîului, marcându-le pe hartă, ca ulterior, în cadrul campaniei de plantare a arborilor acestea să fie
restabilite.
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Campaniile de salubrizare cu același slogan în întreg bazinul rîului Bîc, organizate în primăvara și
toamna în 2013 și primăvara în 2014 au adunat toate localitățile situate în bazinul rîului Bîc
(raioanele Călărași, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și municipiul Chișinău).
Îndemnul ”Iubește-ți rîul!” a reușit să adune multă lume bună la prima ediție a festivalului rîului
Bîc unde a fost celebrată pentru prima dată ziua de naștere a acestuia.Oaspeții festivalului rîului Bîc,
s-a prins în horă și au jucat întreaga zi, sub acordurile muzicii bune a ansamblurilor folclorice din
Călărași, Strășeni, Anenii Noi și Ialoveni, dar și de surprizele muzicale oferite cu mult drag de
ansambluri folclorice și artiști de talie națională. Plăcintele, sarmalele, bucatele pregătite la grătar,
vinul de casă, mustul și alte delicii locale nu au lipsit de la iarmarocul gastronomic al festivalului și
au fost savurate cu mare plăcere de toți oaspeții.
Urmare a impactului pozitiv adus în urma organizării campaniei în bazinul r. Bîc precum şi a
interesului sporit manifestat de tineri pentru protecţia resurselor de apă din Moldova, Centrul
Naţional de Mediu a decis continuarea acestei activităţi în întreaga republicii pentru a oferi
oportunitate de implicare tuturor tinerilor din Moldova în acţiuni de protecţie a rîurilor noastre.
Astfel la 10 mai 2014 a fost organizat Festivalul Național Iubește-ți rîul care a reunit tineri din
întreaga țară și care au demonstrat că le pasă de starea rîurilor și că își doresc un viitor mai bun
acasă.
Ulterior, 25 de tineri din întreaga țară ţară, gata să facă faţă noilor provocări în domeniul protecţiei
apelor de suprafaţă au participat în cadrul taberei de vară Iubește-ți rîul! în cadrul căreia au avut
oportunitatea sa-și consolideze cunoștințele teoretice dar și să dezvolte abilități practice în protecția
rîurilor noastre.
Astfel, campania ”Iubește-ți rîul!” ne învăță pe fiecare, de la mic la mare să îndrăgim rîurile
noastre. De aceea ne propunem să extindem această campanie în întreaga țara și să aducem acest
mesaj în fiecare localitate din Moldova.
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Primul Forum al Tinerilor din bazinul rîului Bîc
La 24 martie 2013, Centrul Naţional de Mediu cu susţinerea financiară a Ambasadei
Finlandei la Bucureşti şi a fundaţiei americane EcoCatalyst Foundation a organizat la
Chişinău Primul Forum al Tinerilor din Bazinul rîului Bîc, eveniment care a adunat 450
de tineri cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, care îşi fac studiile în cele 98 de localităţi din
bazin (raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău), organe
competente, APL-uri, ONG-uri, artişti și specialişti în domeniul protecţiei mediului.

Scopul organizării Forumului Tinerilor din bazinul rîului Bîc a fost de a mobiliza tinerii,
care sunt viitorii cetăţeni şi factori de decizie ai ţării pentru identificarea soluţiilor de
salvare a rîului Bîc alături de organele competente şi de autorităţile din bazin. De asemenea,
Forumul Tinerilor a oferit oportunitate Centrului Naţional de Mediu de a constitui o
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platformă a tinerilor interesaţi de aspecte de mediu şi de soluţionarea problemelor
devastatoare cu care se confruntă rîul Bîc,
care ulterior s-au implicat şi au devenit
membri activi în cadrul campaniei
„Iubeşte-ţi rîul!” şi rețelei tinerilor
„Iubeşte-ţi rîul!”.
Forumul Tinerilor din bazinul r. Bîc
a durat o zi şi a fost găzduit de
Filarmonica Naţională „Serghei
Lunchevici”, iar agenda acestuia a
fost structurată în două sesiuni
paralele:

➢ Evoluarea colectivelor şcolare în cadrul concursului „Împreună Salvăm rîul
Bîc!”
În cadrul acestei sesiuni, 25 de colective şcolare (circa 350 de participanţi) din localităţile
bazinului r. Bîc (raioanele Călăraşi, Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi şi municipiul Chişinău)
au prezentat cântece, dansuri şi probe de teatru care reflectau problemele cu care se
confruntă rîul Bîc în faţa unui juriu competent constituit din specialişti pe probleme de
mediu, oameni de artă şi ONG-uri de profil. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni a avut
loc şi înmânarea premiilor câştigătorilor la categoriile – Foto şi Video pentru concursul
„Împreună Salvăm rîul Bîc!”,
anunţat de Centrul Naţional de
Mediu în luna ianuarie 2013 și
care s-a bucurat de o
popularitate mare în rândurile
tinerilor. În urma evaluării
lucrărilor juriul a desemnat
câte 3 câştigători şi a acordat
câte 3 menţiuni la fiecare
categorie a concursului.
➢ Discuţii şi dezbateri pe
problemele ce afectează
rîul Bîc
În cadrul acestei sesiuni
au participat circa 100 de
tineri care şi-au exprimat
dezideratul de a interacţiona direct cu factorii de decizie de la Ministerul Mediului,
primăria mun. Chișinău, Inspectoratul Ecologic de Stat, reprezentanţi ai Agenţiei
Ecologice Chişinău, Centrului de Sănătate Publică Municipal, ÎM “Apă - Canal”,
APL-uri din regiune pentru a discuta situaţia devastatoare a rîului Bîc, care afectează
starea sănătăţii a circa unui milion de oameni, care locuiesc în bazinul rîului Bîc.
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La finele sesiunii, toţi cei 450 de tineri au elaborat Rezoluţia Forumului, pe care au
înaintat-o Parlamentului Republicii Moldova, Ministrului Mediului și primarului mun.
Chișinău și prin care au solicitat autorităților sus-menționate să ia sub control protecția
r. Bîc.
Campania de salubrizare în bazinul rîului Bîc cu sloganul „Iubeşte-ţi rîul!”
2013

Prima activitate, care a urmat după Forumul Tinerilor a fost Campania de Salubrizare a
bazinului rîului Bîc. Campania a avut sloganul „Iubeşte-ţi rîul!” și a fost organizată la 27
aprilie 2013. La această acţiune, Centrul Naţional de Mediu în colaborare cu Consiliile
raionale Călăraşi, Străşeni, Ialoveni şi Anenii Noi a reușit să mobilizeze circa 2000 de
persoane pentru a participa la activităţi de salubrizare a întregului bazin.
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Primul flash-mob Ecologic în Piaţa Marii Adunări Naţionale la Chişinău

Următoarea activitate iniţiată de tinerii
ecologiști după organizarea Forumului
Tinerilor din bazinul rîului Bîc la 24
martie 2013 a fost flash-mob-ul
ecologic „Iubește-ți rîul!”. Astfel,
Centrul Național de Mediu împreună
cu un grup de circa 200 de tineri din
raioanele Călărași, Strășeni, Ialoveni,
Anenii Noi și municipiul Chișinău au
organizat Primul Flash-mob Ecologic
cu genericul „Iubește-ți rîul!” în Piața
Marii Adunări Naționale din Chișinău în
fața Guvernului Republicii Moldova.
Prin intermediul acestei acţiuni, tinerii au
atenționat factorii de decizie asupra
cauzelor poluării rîului Bîc dar și a
pericolului ce paște pe toți locuitorii
bazinului rîului dacă acestea rămân
nesoluţionate. În același timp, tinerii au
încercat să arate demnitarilor de stat că
acestor probleme grave care necesită
implicarea lor urgentă.
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Acţiunea a durat 20 de minute și a reflectat cele mai frecvente cazuri de poluare a rîului
în perimetrul municipiului. La finele acțiunii toți cei 200 de tinerii care au participat, s-au
aliniat în aşa fel încât să transmită mesajul:

„♥ r. Bîc”

Expediţia tinerilor pe rîul Bîc „Iubește-ți rîul!”
Expediția ecologică pe rîul Bîc a avut loc în perioada 07-14 iulie 2013, timp în care 25 de
tineri ecologiști din bazinul rîului Bîc împreună cu echipa Centrului Național de Mediu au
mers la pas 155 km de-a lungul rîului pentru a identifica sursele de poluare a acestuia. De
asemenea tinerii au efectuat activități de monitorizare biologică a calității apei, stabilind că
după municipiul Chișinău rîul Bîc este mort. În urma expediției, tinerii au elaborat
Declarația Expediției Tinerilor pe rîul Bîc, care a fost prezentată ulterior Ministerului

Mediului.
Totodată în această perioadă, tinerii au avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai
APL-urilor din bazin și să discute despre problemele identificate pe traseu dar şi despre
metodele de reabilitarea a
rîului Bîc.
Scopul iniţierii acestei
expediții a constat în
crearea şi fortificarea
reţelei tinerilor lideri
ecologişti în Bazinul
rîului Bîc
Ulterior, în septembrie
2013, aproximativ 3000
de
tineri
au
fost
mobilizați
în
cadrul
campaniei de salubrizare cu
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sloganul “Iubește-ți rîul!”, care s-a organizat în întreg bazinul rîului.
Aceste activități au fost organizate în cadrul proiectului “Tinerii în acţiune”, implementat
de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului american prin
prisma Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA din Republica
Moldova.
***
Mini-cronica Expediţiei Tinerilor pe rîul Bîc

Prima zi a expediției a
fost petrecută în satul
Temeleuți, raionul
Călărași. Participanții
au fost transportaţi de la
Chișinău la Temeleuți cu
microbuzul. Acolo au
instalat corturile în
curtea pădurarului,
domnul Ion Cataraga și
apoi au început expediția
cu o excursie la muzeul
satului unde au auzit
legende și povești despre
rîul Bîc. Mai târziu, ghidaţi de către primarul satului și câțiva săteni, tinerii au continuat
expediția la izvorul rîului ,
care se află în Rezervația
Naturală "Plaiul Fagului " .
[ " Unii dintre noi s-au
așteptam la ceva impunător,
o cascadă care curge dintr-o
stânca uriaşă, dar am fost
dezamăgiți când au văzut cât
de puțină apă curge în jos pe
rîu" ] , a declarat un
participant în timpul unui
interviu. Seara, după cină,
participanții au vizionat filmul
"Home" , care a fost proiectat în
curtea pădurarului.
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A doua zi a început în satul
Temeleuți și s-a încheiat în orașul
Călărași. Participanții au mers
aproximativ 20 km. Pe traseu spre
Călăraşi, tinerii au apreciat
calitatea apei în rîu și au ajuns la
concluzia că apa este excelentă ,
găsind 13 de specii de
macronevertebrate. Totodată, ei
s-au întâlnit cu localnici și au
discutat
despre
schimbările
radicale suferite de rîu de-a lungul
anilor. Seara, aceştia au instalat corturile în orașul Călăraşi într-o tabără pentru copii și
au petrecut noaptea acolo.
A treia zi a început în orașul
Călărași și s-a încheiat în
orașul Strășeni. Participanții
au mers aproximativ 30 km.
Tinerii s-au întâlnit cu
primarul și viceprimarul din
orașul
Călărași,
șeful
Inspecției Ecologice Călărași și
șeful Centrului de Sanatate
Publica Călăraşi. Ei au avut o
conversație productivă în timp
ce

autoritățile locale au răspuns la
toate întrebările într-un mod
deschis și transparent, având
o atitudine pozitivă față de
propunerile de îmbunătățire
a stării ecologice a rîului.
Expediția a vizitat, de
asemenea, stația de epurare,
recent construit și au
continuat drumul spre orașul
Strășeni. Ei au apreciat
calitatea apei din orașul
Bucovăţ, iar rezultatele au
indicat „bună” calitatea apei. Ei
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au găsit 8 specii de macronevertebrate acvatice. Seara , expediția s-a oprit în Centrul
Auxiliar pentru copii Strășeni și a petrecut noaptea acolo, instalând de corturile în
pădure.
A patra zi a început în orașul
Strășeni și s-a încheiat în
municipiul Chișinău. Tinerii
s-au întâlnit cu primarul
adjunct al orașului Strășeni
și a avut o conversație foarte
productivă.
Domnul
viceprimar a spus că
primăria este conștientă de
impactul ecologic cauzat de
rampa de deșeuri menajere
solide din orașul Străşeni
asupra rîului, şi că se lucrează
în direcţia soluţionării acestei
probleme. De asemenea, el a menționat că până în luna august 2013, în oraș vor fi
instalate panouri informative cu privire la necesitatea protejării rîului Bîc . În urma
întâlnirii cu primarul adjunct, expediția a mers la stația de pompare a apelor uzate a
orașului Strășeni. Mirosul insuportabil care vine de la stația nu a lăsat loc pentru dubii
că stația nu este funcțională. Următoarea destinație a fost Lacul de acumulare
Ghidighici, care este situat în apropiere de Chișinău și care este loc de acumulare a
apelor uzate din orașul Strășeni, de asemenea, fiind considerat un baraj imens pe rîul
Bîc, cu o capacitate de 40 milioane m3 de apă, din care 13 milioane m3 sunt colmatate.
Ziua s-a încheiat în Chișinău și
participanții au primit cazare în
hotelul " Zarea ".
A cincea zi a început în Chișinău,
unde expediția a organizat o
apreciere a apei, care s-a dovedit
a fi poluată. S-au găsit doar 3
specii de macronevertebrate.
Evaluarea a fost de mare interes
pentru mass-media, care a
reflectat evenimentul. Pe traseu
de-a lungul rîului în Chișinău, au
fost depistate deversări ilegale de
ape uzate de la agenții economici, o
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mulțime de gunoi depozitat pe malurile rîului, spălătorii auto ilegale. Ziua s-a încheiat
cu o masă rotundă în aer liber, unde tinerii s-au întâlnit cu șeful Agenției Ecologice
Chișinău, dl Lilian Popescu, Dna Maria Sandu, reprezentantul Institutului Ecologie şi
Geografie, domnul Andrei Isac, consultant pe probleme de mediu și d-na Diana Conea,
reprezentant al companiei cehe BONCOM care se ocupa și instalare a sistemelor
aprovizionare cu apă şi canalizare
în Moldova.
A șasea zi, expediția a mers în
excursie la stația de epurare
din municipiul Chișinău, unde
au fost informați că stația este
foarte veche, fiind construită în
1966 și care are nevoie de
reparație
și
modernizare
urgentă, în caz contrar nu va
avea capacitatea de a trata apa
în conformitate cu standardele
necesare. În urma acestei
excursii, tinerii au mers la primăria municipiului Chișinău și au avut o întâlnire cu
primarul Dorin Chirtoacă. Tinerii au fost entuziasmați să dea mâna cu primarul ,
oferindu-i o copie a Rezoluţiei Tinerilor din bazinul rîului Bîc, elaborată în cadrul
Forumului Tinerilor din Bazinul rîului Bîc care a avut loc în luna martie 2013 , și un
tricou cu sloganul "Iubește-ți rîul”. Primarul a promis că până la sfârșitul anului vor fi
curățată ţi adâncită o porțiune a rîului Bîc în Chișinău. Întâlnirea cu primarul a fost
urmată de o vizită la
gunoiştea municipală.
Ziua
a
șaptea
a
expediției a început în
satul Chetrosu (Anenii
Noi), loc în care tinerii
au identificat mai multe
surse de poluare. Ei au
evaluat calitatea apei,
dar nu a găsit nici o
formă de viață în rîu
concluzionând că rîul
Bîc este mort în aval de
Chişinău iar apa are un
miros puternic de apă de canalizare. Ei au fost surprinși să întâlnească pe drum fermieri,
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care irigară culturi agricole cu apă direct din rîu. Aproape fiecare sat, care este situat
pe cursul rîului, în raionul Anenii Noi în aval Chișinău are zone mari de teren pe care
sunt cultivate legume şi care necesită o cantitate mare de apă și care, prin intermediul
unor conducte și motoare este pompată direct din rîu. Când expediția a ajuns la orașul
Anenii Noi , au fost instalate două plăcuţe cu inscripția : "Iubeşte-ţi rîul! la podul de
trecere peste rîul Bîc . " Sperăm că cei care trec peste podul vor fi atenţi la acest mesaj și
se vor gândi de două ori
înainte de a arunca
deșeuri în rîul Bîc " ,
au declarat tinerii.
Seara, tinerii instalat
corturile în tabăra
pentru
copii
"
Viişoara " din raionul
Anenii Noi, unde au
rămas peste noapte.
Aici a fost organizat
un flash-mob pentru a
atenţiona copiii care
erau fost cazați în
tabără, cu privire la
starea tragică a rîului.
Copiii au fost foarte
entuziasmaţi și receptivi ,
împărtășind
cu
participanţii
impresii pozitive.
A
opta
zi
a
expediției pe rîul
Bîc a fost ultima zi a
expediției.
Prima
oprire a fost în
satul
Bulboaca,
unde de asemenea a
fost efectuată o
probă a apei. Ca și
în cazul anterior, nu
a găsit nici o viață
în rîu, mirosul fiind
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mai pronunțat, chiar insuportabil. Ei au observat că locuitorii din acest sat utilizare apă
rîu pentru a iriga grădinile lor. De asemenea, au observat conducta de deversare a
apelor reziduale netratate a orașului Anenii Noi direct în rîu, apa având un miros foarte
puternic. Itinerarul a continuat spre satul Calfa, unde au avut o întâlnire cu primarul,
doamna Ludmila Ceaglic, care a s-a arătat bucuroasă să cunoască participanții.
Membrii expediției au avut o discuție foarte interesantă și primarul le-a spus despre
problemele din acest sat și rîu. Nu există un sistem de canalizare centralizat, nici o stație
de epurare a apelor uzate și nici depozit pentru pesticide interzise și învechite, care sunt
păstrate într-o cantitate de aproximativ 6 tone în apropierea rîului. La această întâlnire
a fost prezent şi dl Andrei Isac , specialist în probleme de mediu, care a explicat efectul
negativ al pesticidelor asupra sănătății umane. Ulterior, expediția a mers în satul Gura
Bîcului, destinația finală a expediției. Expediția s-a încheiat la 15 iulie , iar participanții
au fost transportaţi înapoi spre acasă. În fiecare zi au fost elaborate comunicate de presă
de către participanţi care au prezentat impresiile și activitățile expediției. Ulterior, la 17
iulie, membrii expediției s-au reunit la sediul CNM și au elaborat Declarația Tinerilor în
rezultatul Expediției pe rîul Bîc pe care au prezentat-o alături de rezultatele expediției
în cadrul unei conferințe de presă.
Caravana flash-mob-urilor „Iubește-ti rîul!”

O nouă provocare din partea tinerilor în cadrul campaniei a fost organizarea
Caravanei flash-mob-urilor cu genericul „Iubeşte-ţi rîul!” în perioada 20 - 26
septembrie 2013 în raioanele Călărași, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și în municipiul
Chișinău. Aceste acţiuni au mobilizat în total circa 2000 de tineri din raioanele susmenționate. Startul Caravanei s-a dat în orașul Strășeni la data de 21 septembrie, în
piața din fața Consiliului Raional și a adunat elevi din mai multe școli și licee din or.
Strășeni. Următorul flash-mob a avut loc la 23 septembrie în orașul Ialoveni în piața
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din fața Consiliului Raional și a implicat de asemenea cîteva școli din oraș. Al treilea
flash-mob a avut loc la 24
septembrie în municipiul Chișinău
în Piața Marii Adunări Naționale și
a avut cel mai mare număr de
participanți – elevi de la mai multe
licee din capitală. Evenimentul, de
asemenea a fost de interes pentru
reprezentanții mass/media care au
mediatizat pe larg acest eveniment.
Caravana a continuat pe 25
septembrie în orașul Anenii Noi, în
piața din fața Consiliului Raional.
Aceasta s-a finalizat la Călărași pe
data de 26 septembrie 2013 cu un
flash-mob în centrul orașului.
Prin intermediul Caravanei flash-mob-urilor „Iubește-ți rîul!”, participanții au atenţionat
populația dar și factorii de decizie asupra stării dezastruoase a rîului Bîc, dar și au invitat
populația din bazin la Festivalul rîului Bîc care a fost organizat pe data de 29 septembrie
2013 în satul Temeleuți raionul Călărași.
Astfel în fiecare centru raional din bazin prin intermediul fiecărui flash-mob a fost
prezentată de către tineri acțiunea care reflecta nașterea rîului, poluarea, dar și salvarea
lui. La finalul fiecărei flash-mob tinerii se prindeau în hora și dansau, fapt ce simboliza
crearea unei familii mari care ar putea ocroti, proteja și iubi rîul Bîc. La finele fiecărui
flash-mob voluntarii Centrului Național de Mediu au distribuit pliante cu invitație la
festival trecătorilor.
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Festivalul rîului Bîc

Urmând seria acţiunilor menite să reabiliteze r.
Bîc dar și să sporească nivelul de conștientizare
a problemelor grave cu care se confruntă acesta,
Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii
financiare a fundaţiei americane Ecocatalyst
Foundation a organizat Primul Festival al
rîului Bîc cu genericul „Iubeşte-ţi rîul!” în
satul Temeleuți, raionul Călărași.
Evenimentul a adunat circa 1500 de oaspeţi din
întreg bazinul rîului care au celebrat pentru
prima oară împreună ziua rîului Bîc.
Scopul organizarea acestui festival a fost de a
coaliza şi consolida populaţia din bazinul r. Bîc
pentru a crea spiritul de familie în întreg bazinul

rîului Bîc care ar proteja rîul de
poluare.
Pe scena festivalului au evoluat 480
de colective artistice din întreg
bazinul r. Bîc (raioanele Călăraşi,
Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi). În
cadrul festivalului a fost organizat
şi un iarmaroc cu comercializarea
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obiectelor de artizanat,
suvenire și produse
ecologic-pure
recoltate în
localitățile
amplasate în
bazinul r. Bîc. Au
fost organizate o
serie de ateliere
pentru copii (desen
pe pietre în stil
acvatic, concursuri
de desen pe tema
acvatică, facepainting,
confecţionarea obiectelor din lut polimeric). Tinerii pasionaţi de jocuri
radiogoniometrice au avut ocazia să le practice chiar în apropierea orășelului
festivalului. În același timp, cei pasionaţi de cinema au avut ocazia să vizioneze filme
documentare de scuirt metraj despre r. Bîc, realizate de tinerii participanți la Forumul
Tinerilor din Bazinul rîului Bîc din 24 martie 2013.
În orășelul festivalului a fost instalat şi un cort pentru familiarizare cu materiale despre
rîu și efectele poluării asupra sănătății și vieții noastre (fotografii, filme, broșuri,
rapoarte).

Festivalul rîului Bîc”Iubește-ți rîul!” a reușit să adune multă lume bună la prima sa
ediție, unde a fost celebrată pentru prima dată ziua de naștere a acestuia. În 2014
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Centrul Național de Mediu își propune organizarea celei de-a doua ediții a festivalului
la Strășeni.
Filmul despre festival poate fi vizualizat aici:
https://www.youtube.com/watch?v=WXkRPKO2qPM

Festivalul Ecologic Național al Tinerilor „IUBESTE-ŢI RÎUL”- 2014
Dacă în 2013, campania
„Iubește-ți rîul! a fost
lansată de către
Centrul Național de
Mediu doar în
bazinul rîului Bîc și a
implicat, în mod
special tineri din
bazinul rîului Bîc în
acțiuni publice pentru
formarea opiniei
publice vis-a-vis
de subiectul arzător
al rîului Bîc, atunci
în 2014 campania a
fost extinsă la nivel
naţional.
Campania Naţională
„Iubește-ți rîul!” a demarat cu Festivalul Naţional al Tinerilor la 10 mai 2014 în
incinta teatrului „Eugen Ionesco” la Chișinău organizat de Centrul Naţional de Mediu
cu susținerea financiară a Ambasadei SUA la Chișinău și cofinanțat de fundația
americană EcoCatalyst Foundation.
Festivalul tinerilor ecologiști
a adunat împreună cca 400 de
tineri, viitori lideri în sfera
protecției mediului din
întreaga republică, care au
participat, de asemenea, și la
marea finală a concursului
național „Iubește-ți rîul!”,
anunțat de CNM în aprilie
2014.
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Scopul organizării
evenimentului a fost de a
identifica tineri lideri în
domeniul protecţiei
mediului şi formarea
reţeaua naţională a
tinerilor ecologişti
„Iubește-ți rîul!” care
pledează pentru protecţia
rîurilor în ţara noastră.
Concursul a fost divizat
în două categorii - Video
și Divertisment și orientat
spre tinerii din instituțiile de
învățământ preuniversitar din Moldova
cu scopul de a aborda interactiv și
creativ problemele cu care se confruntă
rîurile Moldovei. CNM a distribuit
anunțurile vis-a-vis de organizarea
concursului și festivalului prin
intermediul Direcțiilor Educație din
fiecărui raion din țară, asigurându-se în
acest fel că fiecare instituție va fi
informată și va putea participa.
Pe scena festivalului au fost prezentate 27
de lucrări la categoria “Divertisment”,
iar în urma evaluării juriului,
format din specialiști în domeniul
protecției mediului și oameni de
artă, au fost desemnați 3
câștigători și acordate 3 mențiuni.
Pentru premii la categoria „Video”
au candidat 65de filme, și, de
asemenea, au fost desemnați 3
învingători și acordate 3 mențiuni,
iar filmele câștigătoare au fost
rulate pe scena mare.
Totodată în cadrul festivalului, a
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fost organizat un flash-mob
cu genericul „Iubește-ți
rîul!”, iar toți cei prezenți la
festival, prin intermediul
unui dans, ghidați de o
echipa de dansatori
profesioniști, timp de 10
minute au dansat făcînd un
îndemn față de întreaga
societate să mediteze asupra
stării rîurilor din țară, cât și a
beneficiilor pe care ni le oferă
apa pentru menținerea vieții pe pământ.
La finele evenimentului, reprezentanții rețelei Tinerilor „Iubește-ți rîul!”, au dat citire
Adresării Tinerilor către Preşedintele Parlamentului, Prim-ministru și Ministrul Mediului,
prin care solicită implicarea domniilor lor în soluționarea problemelor cu care se confruntă
rîurile Moldovei.
Filmul despre festivalul tinerilor poate fi vizualizat aici:
https://www.youtube.com/watch?v=hG9cejBnr-4

Tabăra de vara „Iubeşte-ţi rîul!”
Tabăra de vară cu sloganul „Iubește-ți rîul!” a adunat 25 de tineri temerari din întreaga ţară,
gata să facă faţă noilor provocări în
domeniul protecţiei apelor de suprafaţă.
Tabăra a durat o săptămână in perioada
29 iunie -06 iulie 2014. Aceasta a
început în s. Trebujeni, r. Orhei.
Tinerii au fost cazaţi în corturi în
diferite regiuni pitoreşti din ţară,
deplasându-se zilnic spre rîurile Bîc,
Răut şi Tigheci pentru a se
familiarizare direct cu problemele
acestora. De asemenea, tinerii au
beneficiat de instruiri utile pentru
dezvoltarea spiritul civic și de lider,
oportunitate de fi parte a rețelei tinerilor
„Iubește-ți rîul” şi au avut ocazia să
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interacționeze direct cu factori de decizie din țară.
Astfel, participanţii expediţiei s-au deplasat în mai multe localităţi din ţară (Călăraşi,
Străşeni, Iargara, Cantemir, Orhei, Chişinău) interacţionând cu inspectori de mediu,
primari, jurnalişti, activişti în domeniul protecţiei mediului şi cu alte părţi interesate în
vederea soluţionării problemelor apelor de suprafaţă.
De asemenea, tinerii au beneficiat de o serie de instruiri teoretice ce ţin de protecţia apelor
de suprafaţa, legislaţie de mediu, dreptul la un mediu sănătos, documentarea cazurilor de
poluare a mediului, implicarea mass-mediei şi alte elemente menite să dezvolte spiritul de
leadership.
Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului Campania tinerilor „Iubeşte-ţi rîul!”,
implementat de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului
american prin prisma Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA din
Republica Moldova şi cofinanţat de fundaţia americană EcoCatalyst Foundation .
***

Mini-cronica taberei de vară „Iubeşte-ţi rîul!”

Primele 2 nopţi, tabăra a fost campată în Rezervaţia Naturală Temeleuţi de lângă satul
Temeleuţi, r-nul Călăraşi. În această
perioadă tinerii au vizitat staţia de
epurare a oraşului Călăraşi, au
mers într-un raid împreună cu
Inspecţia Ecologică Călăraşi
pentru a depista deversările apelor
uzate de la grajduri şi gospodăriile
particulare în una din localităţile
din regiune.
Următoarele 2 nopţi, tabăra a fost
campată în pădurea de lângă satul
Scoreni, r-nul Străşeni. De aici
tinerii ecologişti s-au deplasat în
Chişinău, unde au învăţat să
întocmească procese verbale
pentru contravenţii de mediu cu
ajutorul reprezentanţilor Agenţiei
Ecologice Chişinău. Iar pe data de 5 iulie, participanţii taberei "Iubeşte-ţi rîul!",
împreună cu membrii Consiliului Tinerilor "Iubeşte-ţi rîul!" şi alţi doritori, au manifestat
împotriva spălării ilegale a transportului auto pe malul rîului Bîc prin intermediul unui
flash-mob organiza în municipiul Chişinău. De asemenea, ei au mers în satul Chetrosu (r22

nul Anenii Noi) pentru a vedea cum se practică irigarea culturilor agricole cu apa poluată
din rîul Bîc, având ocazia să interacţioneze şi cu agricultorii din regiune. Reveniţi în
Străşeni, ei au întreprins o vizită la gunoiştea oraşului Străşeni şi la staţia de pompare
urmată şi de o întâlnire cu
autorităţile locale din or. Străşeni,
unde au pus în discuţie subiecte
legate de aceste surse grave de
poluare a r. Bîc. Iar la finalul
şederii lor în r. Străşeni, tinerii au
organizat o campanie de
salubrizare pe malul rîului Bîc.
Pentru alte 2 nopţi, tabăra a fost
campată în pădurea de lângă
orăşelul Iargara, r-nul Leova. Aici
ei au învăţat să identifice sursele de
poluare în cadrul expediţiei la pas
pe o porţiune a rîului Tigheci.
Expediţia a demarat în orăşelul
Iargara (r-nul Leova) şi finalizânduse în oraşul Cantemir (r-nul Cantemir) cu
un flash-mob pentru prorecţia r. Tigheci. Tinerii au parcurs la pas într-o zi 26 km de-a
lungul rîului Tigheci.
Ultima noapte, tabăra a fost campată în s. Trebujeni, r. Orhei. Aici, tinerii au beneficiat
de excursii la rîul Răut în Parcul Naţional „Orheiul Vechi”.

Rețeaua națională a tinerilor „Iubește-ți rîul!”
Rețeaua națională a tinerilor „Iubește-ți rîul!” reunește circa 400 de tineri care au participat
la o serie de acțiuni civice, organizate în 2012-2014 pentru informarea și conștientizarea
populației despre problemele ce afectează și distrug rîurile Republicii Moldova, cum ar fi:
prima expediție a tinerilor pe rîul Bîc, Forumul Tinerilor din bazinul r. Bîc și Festivalul
Tinerilor ”Iubește-ți rîul!”, o serie de flash-mob-uri și o serie de campanii de salubrizare
ale rîurilor din Moldova, și numeroase activități de monitorizare a calității apelor din rîuri.
Deși e recent creată, rețeaua tinerilor Iubește-ți rîul se dezvoltă și crește cu pași rapizi
pentru a deveni puternică în întreaga țară pentru a stopa fenomenul poluării rîurilor noastre.
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Astfel la începutul
anului 2014, în cadrul
rețelei a fost constituit
Consiliului Tinerilor
în bazinul rîului Bîc.
Consiliul Tinerilor din
Bazinul rîului Bîc este
o
formă
de
reprezentare
şi
abilitare a tinerilor
pentru
asigurarea
participării
lor
la
procesele de adoptare a
deciziilor la nivelul
bazinului
rîului
Bîc,
organizarea de acţiuni pentru tineri şi împreună cu tinerii pentru soluționarea problemelor
de mediu.

De asemenea tinerii din rețea au reușit să aibă câteva întrevederi cu factorii de decizie de
nivel central din țară pentru a le transmite mesajul Iubește-ți rîul!”. Astfel la 18 iulie 2014
circa 30 de tineri din rețea au mers la Parlamentul RM și au distribui tricouri cu mesajul
“Iubește-ți rîul!” alături de Declarația rețelei Tinerilor ”Iubește-ți rîul!”
celor
101 parlamentari veniți la ședință. Prin intermediul acestei acțiuni tinerii au solicitat
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Parlamentului Republicii Moldova să ia sub Control Parlamentar aspectele legate de
protecția și utilizarea rîurilor din Moldova.
De asemenea tinerii din rețeaua „Iubește-ți rîul!” au întreprins o în vizită la Ministerul
Mediului pe data de 22 iulie 2014. Unde au avut o întâlnire cu dna. Ministru a Mediului.
În cadrul vizitei tinerii pus în discuție aspecte ce țin de starea rîurilor din Moldova și
problemele care le afectează. De asemenea, tinerii au prezentat Dnei Ministru Declarația
rețelei Tinerilor ”Iubește-ți rîul!” realizată în cadrul taberei de vară „Iubește-ți rîul!” care
s-a desfășurat în perioada 29 iunie-06 iulie 2014.

Pentru consolidarea și coalizarea rețelei tinerilor „Iubește-ți rîul!”, Centrul Național de
Mediu a prevăzut și a elaborat un instrument online, care va servi drept platformă de
comunicare, informare și schimb de experiență. Aceasta poate fi accesată pe
www.loveyourriver.md
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