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INFO DIGEST CNM
Mediu, adaptări la schimbări climatice și ecosisteme

Granturi mici pentru cauze mari
Centrul Național de Mediu, cu susținerea financiară a
Guvernului Suediei, implementează Programul de Granturi
Mici (PGM) „Mediu, adaptare la schimbările climatice și
ecosisteme”.
Prin intermediul acestuia sunt susținute inițiativele și
acțiunile locale ce contribuie la îmbunătățirea mediului în
zonele sub-bazinelor Bîc, Răut, Larga, Tigheci, Ialpug și
Naslavcea-Vasilcău, astfel, pe termen lung, fiind
îmbunătățite standardele de viață în aceste regiuni.
Perioada de implementare a PGM este ianuarie 2022 –
decembrie 2022. În cadrul programului sunt finanțate 8
proiecte în valoare de la 90 000 până la 180 000 MDL.
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Împreună pentru un mediu curat
AO LINGURENI CU SUFLET MARE
După ce în anul 2019, în satul Lingureni, raionul Cantemir s-a
creat un serviciu de evacuare a deșeurilor menajere la
gunoiștea satului, doar 112 gospodării din 324 au încheiat
contracte cu întreprinderea de salubrizare ”ServcomLingura”. Aceste cifre demonstrează că nu toți cetățenii
conștientizează efectele adverse ale poluării mediului
înconjurător.
Proiectul are scopul de a spori nivelul de conștientizare și a
atrage cetățenii în activitățile de păstrare a unui mediu
curatîn localitate prin dezvoltarea unui serviciu de
management integrat al deșeurilor menajere.

"Un serviciu de
management
integrat al
deșeurilor va ridica
standardele de
viață ale
locuitorilor satului
Lingura."
ȚANȚUC MARIANA
manager de proiect

Pe parcursul lunii februarie, echipa de implementare a
proiectului însoțiți de reprezentanții APL și ai întreprinderii
„Servcom-Lingura” au desfășurat 4 sesiuni de informare cu
localnicii privind activitățile proiectului și efectul poluării
mediului înconjurător, iar în luna martie au lansat un
concurs pentru identificarea celei mai curate străzi din
localitate.
În viitorul apropiat urmează a fi lichidate 4 gunoiști
neautorizate de pe malurile râului Larga. De asemenea,
gospodăriile casnice vor fi dotate cu tomberoane pentru
gunoi. Dezvoltarea serviciului de salubrizare este în
complianță cu stipulările principale ale Planului strategic de
dezvoltare a comunei pentru anii 2020-2024.
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AO EcoSor
Comuna Vasilcău dispune de o groapă de
gunoi aflată la o distanță de 1,5 km de
localitate, însă pe acest teren sunt aruncate
toate tipurile de deșeuri. În prezent se
acumulează cantități mari de deșeuri de
echipamente electrice și electronice, care
fiind aruncate la gunoi împreună cu alte
tipuri de deșeuri aduc o daună gravă
populației. Proiectul urmărește informarea și
instruirea tuturor grupurilor sociale din
Vasilcău pentru conștientizarea necesității
colectării selective a deșeurilor.

Dezvoltarea procesului de gestionare
și colectare a deșeurilor
Astfel echipa de implementare a proiectului a
desfășurat mai multe seminare de instruire
referitoare la colectarea și depozitarea selectivă
a deșeurilor, primul dintre care a avut loc cu
participarea consilierilor locali. De asemenea, la
îndemnul primăriilor au avut loc discuții publice
cu localnicii din Vasilcău și Inundeni.

Un mediu curat începe cu tine!
Au urmat sesiuni de instruire la grădinițele
din satele Vasilcău și Ruslanovca, or
educația ecologică trebuie să înceapă de
la cea mai fragedă vârstă. Când echipa de
implementare le-a demonstrat practic
educatoarelor o posibilitate simplă de
colectare a deșeurilor de baterii și
acumulatoare, lucrătoarele grădinițelor au
și adus primele baterii, pe care le-au plasat
într-un tomberon improvizat.
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AO Din Dragoste
Satul Bulboaca este traversată de râul Bîc
pe o lungime de 3 km, râu care s-a
transformat într-un canal de evacuare a
apelor reziduale și deșeurilor, preluate din
municipiul Chișinău și localitățile situate
în preajma râului.
Din această cauză Centrul localității este
practic nelocuibil, persoanele pur și
simplu ocolesc zona adiacentă râului, iar
o suprafață considerabilă din intravilanul
satului nu poate fi utilizat în interes
public sau introdus în circuitul economic
al localității, fapt ce puternic afectează
atât populația, cât și agenții economici.

Plantăm sălcii
Proiectul urmărește să îmbunătățească
potențialul de adaptare la schimbările
climatice al satelor Bulboaca și Roșcana,
precum și al orașului Anenii Noi prin
desfășurarea activităților educaționale în
domeniul protecției mediului și plantarea a
1400 de arbori pe malul râului Bîc.

Proiectul a demarat cu o lecție deschisă cu
genericul ”De ce avem nevoie de arbori? Și
noi, și râul Bîc?”, în cadrul căruia specialiștii
în domeniu au instruit tinerii de la
Gimnaziul „Anton Guzun” și Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi
despre principiile și modalitățile corecte
de plantare a copacilor. Acest lucru va
asigura o durabilitate viitoarelor activități
de plantare și conservare a biodiversității
luncii râului Bîc.
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Cetățean implicat pentru un râu curat
”Rezultatul pe
care dorim să-l
atingem este o
comunitate activ
implicată în
colectarea unei
cantități cât mai
mare de deșeuri
ce prezintă un risc
sporit pentru apă
și sol.”
Aurelie Bahnaru
manager de proiect

ASOCIAȚIA PENTRU VALORIFICAREA DEȘEURILOR
Proiectul a fost conceput în parteneriat cu Primăria municipiului Strășeni
cu scopul de a derula activități menite să influențeze atitudinea și
comportamentul nesustenabil în rândul populației, în mod special față de
poluarea și contaminarea apelor din râulețele ce traversează localitatea și
care se revarsă în râul Bîc.
În acest sens, echipa de implementare a proiectului organizează o
campanie de informare și colectare a deșeurilor solide din municipiul
Strășeni ce a luat start pe data de 18 martie, cu ocazia Zilei Globale a
Reciclării și se va încheia la 5 iunie, de Ziua Internațională a Mediului.
Participanții eligibili sunt toate instituțiile de învăţământ preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, precum și bibliotecile publice împreună cu abonații săi
din mun. Strășeni, în cooperare cu societatea civilă și autoritățile publice
locale.
Campania prevede elaborarea de materiale video, foto, desene, precum și
activități de divertisment (cântece, teatru, dansuri), ce vor reflecta viziunea
elevilor vis-a-vis de starea râului Bîc. De semenea, va fi organizat un concurs
de colectare a deșeurilor din plastic, hârtie/carton și deşeuri de
echipamente electrice şi electronice.

INFO DIGEST CNM #1

PAGINA 05

Centrul Național de Mediu activează cu cuportul financiar al Suediei.
www.environment.md

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/
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