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Cu o populație de 18 376 de locuitori și peste 5 000 de gospodării, municipiul Strășeni găzduiește un 
poligon de deșeuri cu o suprafață de 4,7 ha (capacitate epuizată), fiind una din multe alte localități din 
țară care se confruntă cu problema poluării rezultate din depozitarea deșeurilor, de cele mai multe ori 

în formă mixtă cu alte deșeuri municipale.  

Deși operatorul municipal de salubritate, reprezentat de Î.M. ”Gospodăria Comunală Străşeni” asigură 

salubrizarea localității, colectarea separată a deșeurilor, inclusiv a celor din plastic, plata pentru acest 
serviciu, nivelul relativ redus de implicare a comunității în prevenirea poluării continuă să influențeze 
negativ starea mediului înconjurător.  

În acest context, nivelul de poluare a apei râului Bîc și a râulețelor ce traversează localitatea a ajuns la 
o limită critică. Din cauza deversării de deșeuri solide și lichide, acestea de multe ori se înfundă, 

blocând canalele de scurge și ca rezultat provocând inundarea mai multor locuințe din apropiere. Nu în 
ultimul rând, o problemă majoră este și calitatea apei, care potrivit celor mai recente date publicate de 
S. A. Apa-Canal este unul de nivelul V poluare, fiind improprie pentru consum.  

Proiectul a fost conceput în parteneriat cu Primăria municipiului Strășeni cu scopul de a derula în 
localitate activități menite să influențeze atitudinea și comportamentul nesustenabil în rândul 

populației și pentru a redresa una din cele mai grave probleme de mediu din localitate – poluarea și 
contaminarea apelor din râulețele ce traversează localitatea și care se revarsă în râul Bîc.  

În acest sens echipa de implementare urmărește nemijlocit salubrizarea unei porțiuni a râulețului și a 

zonei din imediata apropiere prin implicarea unui număr cât mai mare de persoane în activități de 
salubrizare.  

Rezultatul principal urmărit este sensibilizarea populației și colectarea unei cantități cât mai mare de 

deșeuri ce prezintă un risc sporit pentru apă și sol. Aceste activități vor fi suplinite prin desfășurarea 
activităților de excavare a unei porțiuni din râuleț, care ca finalitate, vor soluționa problema înfundării 

canalului blocat la moment cu nămol și deșeuri.  

În paralel cu activitățile de salubrizare și excavare, proiectul include și o componentă de infrastructură, 
cu posibilitatea de a achiziționa 10 plase pentru colectarea separată a plasticului și care vor fi 

amplasate în zone pilot din localitate, cu un flux sporit al populației. Nu în ultimul rând, se va contribui 
direct la majorarea cantității de plastic deviat de la gropile de gunoi și transportate de operatorul 

municipal de salubritate la un operator autorizat pentru reciclare.  

De asemenea, va fi organizată o campanie de informare și colectare a deșeurilor reciclabile cu scopul 
de a educa un comportament eco-responsabil în rândul tinerilor. În cadrul acestei campanii se vor 

organiza ore de educație ecologică, expoziții de desen, spoturi video, competiții. Campania se va 
finaliza cu Forumul Tinerilor din Bazinul râului Bîc, în cadrul căruia tinerii vor prezenta lucrări cu 

conținut video, foto şi divertisment (cântece, scenete şi dansuri), reflectând viziunea lor vis-a-vis de 
starea râului Bîc. Cei mai activi tineri, vor fi premiați. 


