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De cele mai dese ori cetățenii din zonele rurale ale Republicii Moldova adună deșeurile menajere 
în saci și pungi care mai apoi, după posibilități, le transportă la gunoiște. Gunoiștile amenajate de 

primării sunt situate la o distanță mare de localități, astfel nu toți au posibilitatea să ajungă la ele, 
deșeurile fiind aruncate la întâmplare la marginea satelor, în râpi și chiar în locurile publice. Un 
aspect aparte al problemei deșeurilor îl reprezintă arderea frunzelor uscate toamna. Satele se 
umplu de fum, iar substanțele nocive rezultate din ardere se acumulează în stratul de aer de la 
suprafața solului.  

Serviciul de colectare a deșeurilor este pe cale de a fi instituit în localitățile Cremenciug, Sobari și 
Oclanda, cu toate acestea nici una din instituțiile publice funcționale aici nu dispune de locuri 
special amenajate pentru depozitarea selectivă a deșeurilor. Condițiile actuale provoacă disconfort 
pentru copiii și angajații instituțiilor, pentru toți părinții și locuitorii acestor sate, pentru serviciul 
medico-sanitar și ecologic care țin sub supraveghere aceste localități.   

În cadrul proiectului vor fi amenajate 4 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor la 
grădinița și gimnaziul din satul Cremenciug,  școala primară- grădiniță din satul Sobari și școala 
primară- grădiniță din satul Oclanda, unde vor fi amplasate tomberoane pentru a colecta resturile 

organice, plasticul, sticla și hârtia.  De asemenea, în localitățile Cremenciug și Oclanda vor fi 
instalate platforme de compostare a deșeurilor organice, îngrășămintele naturale obținute fiind 
ulterior folosite în grădinile instituțiilor menționate. 

Proiectul prevede, de asemenea și o amplă campanie de informare și sensibilizare a populației, în 

special a tinerilor, în ceea ce privește gestionarea adecvată a deșeurilor. Echipa de implementare a 
proiectului va instrui membrii grupului de Acțiune „Optăm pentru un viitor sănătos” din satele 
Cremenciug, Oclanda și Sobari referitor la impactul negativ al managementului incorect al 

deșeurilor menajere, implicându-i în activitățile comunitare de gestionare a deșeurilor solide. În 
cadrul activităților planificate vor fi mobilizate încă circa 100 de persoane din diferite grupuri 

vulnerabile, iar grupul de inițiativă va edita și distribui pliante informative despre subiectele 
abordate în proiect. De asemenea, vor fi organizate 4 mese rotunde și discuții publice privind 
implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătățirii dialogului dintre 

tineri, membrii comunității și autoritățile publice, astfel încât să se creeze un context propice în 
care cetățenii să poată influența deciziile și acțiunile autorităților pentru soluționarea problemelor 

de mediu din localități.          


