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1. Ședința Consiliului Director al asociației 

 

Pe parcursul anului 2017 au avut loc 2 ședințe ale Consiliului Director al Asociației Obștești 

„Centrul Național de Mediu”.  

Prima ședință a Consiliului Director a avut loc în luna martie.  

Agenda întrunirii a cuprins subiecte ca:  

- Raportul de activitate pentru anul 2016 

- Propuneri de proiecte pentru 2017 

- Colaborări și alte inițiative relevante pentru anul de lucru. 

Au fost luate următoarele decizii: 

- Implicare în inițiativa de protecție a rîurilor mici lansată de Ministerul Mediului pentru 

2017; 

- Explorarea unor noi oportunități de fund-raising care ar oferi un plus valoare activităților 

implementate de CNM și astfel, ar permite accesarea unor noi surse de finațare; 

- Aprobarea campaniei de promovare a detergenților ecologici ca campanie publică de 

ordin prioritar pentru anul 2017. 

Cea de-a doua întrunire a membrilor Consiliului Director a avut loc în decembrie. Au fost 

discutate succesele obținute pe parcursul anului 2017, provocările depășite și cele care încă 

urmează a fi rezolvate. De asemenea, a fost aprobat planul de lucru al organizației pentru anul 

2018, inclusiv propunerea spre finanțare depusă la EcoCatalyst Foundation, partenerul nostru de 

încredere de mai mulți ani.  

 

2. Managementul inteligent al deșeurilor în țările Parteneriatului Estic 

Proiectul a fost implementat cu parteneri din Georgia și Ucraina, datorită susținerii 

secretariatului Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, finanțat de Uniunea 

Europeană și National Endovment for Democracy. Scopul proiectului a fost reducerea impactului 

negativ al gospodăriilor asupra mediului prin intermediul creșterii capacităților părților implicate 

în domeniul managementului deșeurilor.  

Una din activitățile din proiect consta în elaborarea unui ghid despre managementul deșeurilor 

pentru comunități. Ghidul a fost o comasare a diferitor practici și sfaturi pentru îmbunătățirea 
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situației din cele 3 țări implicate în proces. Spre deosebire de partenerii din Georgia și Ucraina, 

Centrul Național de Mediu a distribuit acest ghid exclusiv în format electronic. 

A fost efectuat un sondaj on-line pentru a afla opinia publicului referitor la modalitatea optimă 

de gestiune a deșeurilor în capitală. Circa 1500 de persoane au fost implicate, răspunzînd la un 

șir de întrebări. Sondajul online conținea doar 6 întrebări: ne interesa unde duc pungile cu deșeuri 

locuitorii capitalei și cîte tomberoane preferă să vadă la platforma de acumulare a deșeurilor, 

consideră ei oare că colectarea separată a deșeurilor la sursă este o practică bună și dacă ei chiar 

separă deșeurile din propria gospodărie. Rezultatele au fost prezentate atît în cadrul training-

urilor organizate ulterior, cît și la masa rotundă organizată pe final de proiect. 

În cadrul acestui proiect a fost petrecută o serie de training-uri pentru liderii ACC-urilor, APLP-

urilor și CCL-urilor din capitală cu scopul de a le crește capacitățile vis-a-vis de noua legislație 

în domeniul deșeurilor. Drept rezultat, în 5 seminare petrecute în diferite sectoare are capitalei, 

au participat circa 130 de persoane. Participanții au fost informați despre articolele noii legi a 

deșeurilor care se referă la activitatea lor zilnică în mod direct, dar și despre modul în care 

municipalitatea va organiza colectarea și reciclarea deșeurilor în următoarea perioadă. Interesul 

participanților a fost concentrat, în special, asupra responsabilizării locătarilor la colectarea 

separată a deșeurilor, precum și la posibilitatea de amenajare a platformelor de colectare în 

preajma blocurilor de locuit care încă mai colectează deșeurile în ghenele de gunoi sau au o 

platformă cu un singur tip de tomberoane. La evenimente a participat și un reprezentant al 

Direcției locativ-comunale și amenajare a Primăriei mun.Chișinău, care a avut menirea de a 

răspunde în direct la întrebările participanților legate de amenajarea platformelor, închiderea 

ghenelor de gunoi, precum și alte neclarități apărute pe parcursul activității. 

Proiect-pilot 

În urma discuțiilor cu Direcția locativ-comunală și amenejare a Primăriei mun.Chișinău, a fost 

luată decizia de a implementa un proiect-pilot pentru a introduce o nouă modalitate de colectare 

separată a deșeurilor și de a informa populația despre aceste schimbări. A fost selectată o arie de 

intervenție. În sectorul Buiucani al capitalei vor fi amenajate platforme noi de colectare a 

deșeurilor și va fi testată colectarea în 3 fracții: deșeuri biodegradabile, deșeuri reciclabile și 

sticlă. Rolul nostru este să distribuim această informație și să informăm populația din zonă 
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despre schimbările ce intervin în gestionarea deșeurilor în sectorul selectat. Tomberoanele vor fi 

marcate corespunzător cu ilustrarea deșeurilor care urmează să ajungă în fiecare dintre ele. 

Populația din zonă va fi informată și prin intermediul posterelor despre așteptările pe care le are 

municipalitatea față de gestionarea deșeurilor la sursă, iar posterele vor fi distribuite pe panourile 

informaționale din împrejurimi. Tot în această zonă se găsesc și cîteva școli. Pe teritoriul 

acestora vor fi instalate tomberoane grupate pentru colectarea deșeurilor reciclabile precum 

sticla, plasticul și hîrtia. Pentru a explica elevilor despre beneficiile colectării separate a 

deșeurilor și de a-i informa despre facilitățile care vor apărea în zonă în scurt timp, Centrul 

Național de Mediu a desfășurat o lecție deschisă cu participarea a circa 350 de elevi din clasele 

superioare din Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, pentru a discuta cu ei despre managementul 

deșeurilor în capitală. După lecția desfășurată urmează să urmărim cît de grijulii vor fi tinerii să 

gestioneze deșeurile sale și cît de eficient vor lucra la colectarea deșeurilor pe fracții în școala 

lor.  

 

Pe final de proiect, a fost organizată o masă rotundă pentru membrii Grupului de lucru 3 al 

Platformei Naționale a Parteneriatului Estic. Grupul de lucru 3 din care fac parte ONG-uri din 

domeniul protecției mediului și securității energetice s-a întrunit pentru a forma o opinie vis-a-

vis de problema incinerării deșeurilor. S-au discutat aspecte politice și legislative ale gestionării 

deșeurilor în context național și internațional, acele mecanisme și reglementări, precum și 

responsabilități pe care le impune noua lege. A fost discutat și proiectul de parteneriat între 

compania „ABS” SRL și Primăria mun.Chișinău, care acum asigură sortarea unei părți a 

deșeurilor menajere acumulate în raza municipiului, rezultatele acestei activități și planurile de 

dezvoltare în continuare. În cadrul dezbaterilor care s-au desfășurat pe acest subiect, au fost 

expuse mai multe puncte de vedere, atît referitor la capitolul incinerare și co-incinerare a 

deșeurilor, cât și la capitolul privind colectarea separată a deșeurilor în localități, educarea 

populației, valorificarea potențialului energetic al deșeurilor în contextul țării. 

În concluzie, s-a convenit că în următoarea perioadă va fi elaborată o notă de poziție a societății 

civile de mediu referitor la propunerea de modificare a Legii deșeurilor în vederea reintroducerii 

aspectelor incinerarea şi co-incinerarea deşeurilor, precum şi crearea platformei pentru 

asigurarea funcţionalităţii legii. Nota de poziție va fi expediată factorilor de decizie din 
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Parlament și Guvern.

  

 

3. Creșterea capacităților grupurilor țintă pentru implementarea managementului 

integrat al resurselor de apă în Republica Moldova (bazinul râului Raut) 

Scopul principal al proiectului a fost consolidarea capacităților actorilor-cheie din bazinul râului 

Răut de a participa eficient la managementul integrat al resurselor de apă. Acest proiect a fost 

implementat cu sprijinul Agenției de Dezvoltare a Austriei; a început la 1 mai și a fost terminat 

în prima parte a lunii noiembrie. 

Un plan de acțiuni spre implementare în bazinul r.Răut a fost elaborat și aprobat pentru realizare 

în următorii 2 ani de către membrii comitetului sub-bazin al râului Raut. Planul conține un 

complex de acțiuni orientate spre restabilirea fîșiilor de protecție a rîului, reducerea impactului 

întreprinderilor industriale asupra rîului, rezolvarea problemelor construcțiilor ilicite pe cursul 

rîului etc. 

Conform ultimelor noastre investigații, principala sursă de poluare a râului Raut este deversarea 

necontrolată a apei uzate direct în râu, fără nici o prelucrare în prealabil sau cu un nivel scăzut de 

epurare. Programul de creștere a capacităților a presupus un seminar de o zi pentru companiile 

industriale care produc ape uzate poluate specific (vinării, producători de lactate și cărnuri, 

restaurant etc.). Scopul acestui program a fost de a aduce cerințele regulamentelor de rigoare mai 

aproape de punerea în aplicare și de a informa poluatorii industriali cu privire la impactul lor 

asupra mediului și la soluțiile de reducere a acestei presiuni asupra mediului.  
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La seminar au participat aproximativ 30 de participanți: reprezentanți ai industriei de vinificație, 

restaurante și industria textilă, experți ai Inspectoratului Ecologic de Stat, Institutului de Ecologie 

și Geografie, operatori de apă și canalizare, societatea civilă și specialiști de profil. Evenimentul 

s-a axat pe următoarele subiecte: normele parametrilor chimici, care trebuie respectate de 

entitățile economice atunci când deversează ape reziduale în sistemul de canalizare centralizat 

și/sau în corpurile de apă; de ce este important să respectăm parametrii regulamentului; 

principiul funcționării stațiilor de epurare a apelor uzate municipale; consecințele nerespectării 

legislației de mediu; experiența internațională privind tratarea prealabilă a apelor reziduale; 

tipurile de tehnologii de tratare a apelor reziduale aprobate în Republica Moldova. În cadrul 

reuniunii au fost făcute câteva comentarii importante: ar trebui să existe o clasificare a tipurilor 

de activități, deoarece nu toate entitățile economice au aceeași activitate și produc apă similar 

poluată. Concluzia evenimentului a fost de a organiza mai multe seminare pe această temă și de a 

face acest lucru separat pentru diferite ramuri economice, cum ar fi producția de carne, industria 

jurnalului, industria textilă etc. 

Campania de plantare 

 

  

 

În vederea reabilitării unei porțiuni a râului care este puternic afectată de oameni și animale 

domestice, la începutul lunii noiembrie a fost organizată o campanie de plantare. Comitetul de 

sub-bazin al r.Răut a hotărât că cel mai potrivit segment al râului pentru campania de plantare ar 

fi într-un loc în care traficul este intens și că trec mulți călători și ar putea vedea un exemplu bun 

de a avea grijă de râu. A fost selectată o porțiune a râului dintre satul Mitoc și orașul Orhei, o 

secțiune de aproximativ 2 km lungime pe ambele maluri ale rîului. Aproximativ 2300 de tineri de 
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salcie au fost plantați cu participarea a 

aproximativ 260 de voluntari. Participanții au 

fost din liceele locale, susținuți de echipa Gas 

Natural Fenosa din municipiul Chișinău, 

reprezentanții primăriei Orhei și întreprinderea 

industrială Orhei-Vit din or. Orhei. Șeful 

Agenției Austriece de Dezvoltare din Moldova a 

participat și el la campania de plantare. 

Pentru a proteja copacii proaspăt plantați, administrația fermelor locale (din or. Orhei și satul 

Mitoc) au fost informate despre activitatea de plantare, despre sectoarele delimitate pentru 

adăparea animalelor și despre necesitatea de a ține animalele departe de puieți, până când copacii 

vor crește mai măricei.                         

Monitorizarea biologică a calității apei rîului 

 

Grupurile de elevi și profesori care au participat 

anul trecut la programul de consolidare a 

capacităților au continuat să-și îmbunătățească 

abilitățile în monitorizarea calității apei și în 

această toamnă. 

Echipele au completat chestionarele cu 

informații despre locul unde a fost colectată proba, despre caracteristicile fluviului și au verificat 

lista cu macronevertebratele detectate. Conform formulei din tabel, au obținut un scor și au făcut 

concluzii asupra calității apei. 
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Opt locații au fost vizitate pentru a verifica calitatea apei: satul Rediul Mare din raionul 

Dondușeni, satul Pelinia din raionul Drochia, municipiul Bălți, satul Mărculești din raionul 

Floresti, orașul Singerei (situat pe râul Ciuluc, un afluent important al râului Raut), satul 

Căzănești în raionul Telenești, Orhei și satul Ustia în raionul Criuleni. Activitățile au fost 

organizate în luna octombrie. Ținând cont de rezultatele testelor anterioare, participanții au avut 

ocazia să le compare și să încerce să afle motivele pentru schimbări intervenite în această 

perioadă. Rezultatele monitorizării arată că, de-a lungul întregului râu, calitatea apei se menține 

în jurul calității satisfăcătoare (din 4 categorii disponibile: excelent, bun, satisfăcător și rău). 

În mai multe locuri, reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat au fost invitați să 

prezinte, în paralel, metoda utilizată pentru monitorizarea chimică a calității apei, iar activitatea a 

fost foarte apreciată de participanți. Au fost testați parametri ca oxigenul dizolvat, pH-ul, nitrații 

și nivelul fosforului.  
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Această performanță comună a creat legături 

strânse între societatea civilă și o autoritate de mediu competentă responsabilă de monitorizarea 

calității mediului în țară, cum ar fi Serviciul Hidrometeo de Stat. Monitorizarea calității apei este 

o componentă a Regulamentului privind monitorizarea și demonstrarea calității apelor de 

suprafață și subterane (Hotărârea Guvernului nr.932 din 20.11.13), care menționează importanța 

acestei activități pentru gestionarea durabilă și exploatarea resurselor de apă. 

Ca urmare, din 8 localități au fost implicate 12 școli și circa 155 de elevi. 

 

Campanie de informare despre detergenții ecologici 

 

Presiunea chimică asupra calității apei din râuri în Moldova este foarte ridicată, datorită faptului 

că o mulțime de așezări nu dispun de stații de tratare a apelor reziduale sau că aceste instalații 

lucrează la un nivel scăzut de eficiență. Pentru a informa populația din bazinul râului Raut despre 

dezavantajele utilizării detergenților clasici, nu numai pentru mediu, ci și pentru sănătatea lor, au 

fost organizate 3 zile de informare. 

Campania de informare a fost deschisă la Bălți, pe 

data de 14 iulie. Locul ales pentru activitățile în 

aer liber a fost aproape de locurile vizitate intens, 

cum ar fi piețele și clădirile comerciale, ceea ce a 

asigurat o mare parte a vizitatorilor. Pe standuri au 

fost expuse exemplele de detergenți și ingrediente 

folosite în acest scop, literatură științifică despre 

detergenții ecologici și impactul acestora. De 

asemenea, în apropiere, câțiva producători de detergenți ecologici care au fost găsiți pe piața 
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locală și-au prezentat produsele în cadrul campaniei. Unul dintre scopurile principale ale zilei de 

informare a fost să convingă vizitatorii că detergenții pe care îi folosesc în fiecare zi sunt 

periculoși pentru mediul înconjurător și că ar trebui să aibă grijă de această problemă, deoarece 

mâncarea și apa pe care le beau vin din același mediu . În acest sens, a fost pregătită o broșură 

informativă care conține informații relevante despre detergenți și ușor de înțeles schema 

raportului dintre apa pe care o bem și tipul de detergent pe care îl folosim. Chiar acolo a fost 

posibil să se testeze modul în care funcționează  detergentul de spălat vase și sticlă: prepararea 

soluției de curățare și a demonstrației au fost făcute în fața vizitatorilor, folosind ingrediente 

simple, cum ar fi oțet, bicarbonat de sodiu și peroxid de hidrogen. Interesul față de detergenții 

ecologici a fost foarte ridicat, vizitatorii au avut șansa de a compara soluțiile obișnuite de 

curățare și alternativele ecologice, precum și prețurile, care sunt mai mult sau mai puțin identice. 

În municipiul Bălți a fost organizat un concurs 

pentru vizitatori, iar câștigătorii au primit niște 

eco-detergenți cadou. Pentru copiii care s-au 

alăturat acestei activități, a fost organizat un 

concurs creativ: au pictat pe asfalt versiunea 

lor despre râul poluat și toate sursele de 

poluare pe care le cunosc. 

Similar acestei activități, a fost petrecută încă o 

zi de informare deja în octombrie în mun.Orhei. Interesul față de campanie a fost la fel de aprins 

ca și la Bălți, ceea ce demonstrează că oamenii deja sunt pregătiți pentru a accepta produse noi în 

activitatea lor de zi cu zi, fără frică că vor avea rezultate mai precare, ci cu încrederea că astfel își 

protejează sănătatea și mediul înconjurător. 

 

O altă zi de informare a fost organizată la Universitatea 

de Stat din Balti "Alecu Russo" pe data de 17 octombrie. 

Ideea principală a evenimentului a fost o discuție 

profesională cu studenții Facultății de științe reale, 

economice și de mediu despre proprietățile detergenților 

clasici și a eco-alternativelor, despre impactul asupra 

mediului al utilizării zilnice a acestor substanțe și, de 
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asemenea, asupra legislației care ar trebui să protejeze piața locală de substanțele chimice ieftine 

și extrem de periculoase care urmează să fie vândute fără control și să încurajeze importul și 

producția locală de detergenți ecologici. 

Aproximativ 40 de specialiști viitori s-au alăturat conversației. În timpul conversației a fost 

efectuată o testare rapidă a apei. Au fost pregătite circa 2000 de broșuri de informare în limbile 

română și rusă, tipărite și distribuite în cadrul zilelor de informare. De asemenea, pentru a 

menține subiectul permanent în vizor, a fost creată o nouă rubrică pe site-ul 

www.environment.md, unde este actualizată permanent o listă de detergenți ce pot fi fabricați 

acasă. Datorită interesului deosebit față de acest subiect, Centrul Național de Mediu a decis să 

continuie abordarea de info-day și în alte regiuni ale republicii, unde evenimentele vor fi 

organizate cu sprijinul consiliilor bazinelor hidrografice respective. 
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4. Susținerea activității comitetelor sub-bazinale 

 

Pe parcursul anului au fost organizate mai multe ședințe ordinare ale comitetelor de sub-bazin al 

rîurilor, întemeierea cărora a fost facilitată de Centrul Național de Mediu pe parcursul a ultimii 4 

ani. 

Membrii comitetului de sub-bazin al r.Larga s-au întrunit pe data de 8 august. Aici s-au 

înregistrat succese la capitolul de planificare și proiectare a sistemului de aprovizionare cu apă și 

canalizare a cîtorva localități din bazin. S-au discutat opțiunile disponibile de finanțare și 

modalitatea în care comitetul ar putea facilita procesul de obținere a investițiilor. Un alt subiect 

de discuție au fost vinăriile din zonă și lipsa stațiilor de pre-epurare la aceste entități economice. 

S-a menționat, de asemenea, lipsa datelor privind calitatea apei din rîu, ceea ce ar fi un 

instrument incontestabil de presiune asupra companiilor care nu respectă legislația în vigoare. 

 

Comitetul de sub-bazin al r.Bîc a reușit să se întrunească de 2 ori pe parcursul anului – în iulie și 

decembrie. La ședințe a fost aprobată noua componență a comitetului și structura regulamentului 

de activitate. S-a elaborat și s-a expediat în adresa ministerului de resort o notă de poziție vis-a-

vis de pre-tratarea apelor reziduale provenite de la agenșii economici, calitatea apelor și impactul 

asupra sănătății populației. A fost aprobat planul de activități pentru anul 2018-2019, cu accentul 

asupra procedurii de pașaportizare a iazurilor și lacurilor, planificate pentru viitorul apropiat. 

 

Comitetul de sub-bazin al r. Ichel de asemenea s-a întrunit 2 ori – în iunie și în decembrie. 

Principalele subiecte discutate s-au referit la noua lege a deșeurilor și legea apelor care, cu toate 

că a intrat în vigoare în 2013, se implementează foarte prost. Ca și în cazul altor comitete, 

problema deversărilor ilicite sau a deversărilor autorizate însă cu depășiri considerabile a 

parametrilor admisibili a fost discutată în cadrul ședinței.  

 

Membrii comitetului de sub-bazin al r.Ciuhur s-au întrunit în decembrie. Problema – cheie 

discutată în cadrul ședinței s-a referit la compania de lactate din Cupcini care deversează ape 

uzate fără pre-epurare în stația de epurare din or.Edineț, suprasolicitînd astfel stația. A fost 

discutat și planul de activități pentru următorul an.  
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Comitetul de sub-bazin al r.Tigheci se va întruni la începutul anului 2018. 

 

5. Vizibilitate 

 

 Lansarea filmului despre festivalul rîurilor 

https://www.youtube.com/watch?v=y08NHV8oWgU&ab_channel=IulianaCantaragiu 

 Păstrarea Ministerului Mediului în componența noului guvern 

https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1313819655365511/ 

http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Joint_declaration_Draft_CSP2017_fin.pdf 

 Schimbări climatice și consecințele acestora 

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=152674051

7365558 

https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1383894371691372/ 

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=152108923

7930686 

http://trm.md/ro/moldova-in-direct/moldova-in-direct-emisiune-din-26-aprilie-2017/ 

http://www.realitatea.md/emisiuni/emisiune-1.html/137366 

 

 Ziua internațională a apei – lecție ecologică 

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=146856026

3183584 

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

/?tab=album&album_id=1488909177815359 

 Despre energia verde 

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

/a.505679919471628.116847.202978546408435/151381

8391991104/?type=3 

 Problemele rîului Nistru 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/societatea-civila-din-

moldova-cere-ucrainei-sa-nu-construiasca-sase-

hidrocentrale-pe-nistru-ce-spune-ministrul-mediului 

https://www.youtube.com/watch?v=y08NHV8oWgU&ab_channel=IulianaCantaragiu
https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1313819655365511/
http://www.csnmeridian.ro/files/docs/Joint_declaration_Draft_CSP2017_fin.pdf
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1526740517365558
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1526740517365558
https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1383894371691372/
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1521089237930686
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1521089237930686
http://trm.md/ro/moldova-in-direct/moldova-in-direct-emisiune-din-26-aprilie-2017/
http://www.realitatea.md/emisiuni/emisiune-1.html/137366
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1468560263183584
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1468560263183584
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.505679919471628.116847.202978546408435/1513818391991104/?type=3
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.505679919471628.116847.202978546408435/1513818391991104/?type=3
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.505679919471628.116847.202978546408435/1513818391991104/?type=3
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/societatea-civila-din-moldova-cere-ucrainei-sa-nu-construiasca-sase-hidrocentrale-pe-nistru-ce-spune-ministrul-mediului
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/societatea-civila-din-moldova-cere-ucrainei-sa-nu-construiasca-sase-hidrocentrale-pe-nistru-ce-spune-ministrul-mediului
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/societatea-civila-din-moldova-cere-ucrainei-sa-nu-construiasca-sase-hidrocentrale-pe-nistru-ce-spune-ministrul-mediului
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http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391_video_4913951.html#gallery 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1490197527671568&set=a.1490193274338660.107

3741866.100000440047191&type=3 

http://protv.md/stiri/actualitate/au-spus-nu-constructiei-a-sase-hidrocentrale-pe-raul-nistru-care--

-1812651.html 

https://www.facebook.com/forummd/videos/745655528926165/ 

 Criza gestionării deșeurilor în mun.Chișinău 

http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-azi.html/147462 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556773751028901.1073742195.20297854640843

5&type=3 

http://reporterdegarda.md/republica-moldova-criza-gunoaielor/ 

http://jurnaltv.md/ro/news/2017/7/8/nu-vor-groapa-de-gunoi-la-an-areni-10291767/#1 

http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391_video_4997883.html#gallery 

http://a-tv.md/index.php?newsid=31423 

 Apa și problemele gestionării apelor 

http://www.publika.md/scandal-la-apa-canal-chisinau-de-ce-sunt-nemultumiti-zeci-de-agenti-

economici_2971292.html 

http://www.realitatea.md/discutii-aprinse-la-apa-canal--agentii-economici--nemultumiti-de-

noile-calcule-ale-tarifului-pentru-apa-uzata--video-_59020.html 

http://realitatealive.md/live-conferin-a-sus-inuta-de-sa-apa-canal-chi-inau-cu-tema-poluatorul-

plate-te-to-i-agen-ii-economici-vor-fi-egali-i-vor-achita-taxe-conform-gradului-de-poluare-a-

apelor-uzate---58989.html 

https://www.facebook.com/100011265218216/videos/417636675288503/ 

http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-azi.html/132363 

http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2630-22-martie-ziua-mondiala-a-

apei 

 Monitorizarea biologică a apelor 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1522815241091419.1073742193.20297854640843

5&type=3  

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=151934936

4771340 

http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391_video_4913951.html%23gallery
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1490197527671568&set=a.1490193274338660.1073741866.100000440047191&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1490197527671568&set=a.1490193274338660.1073741866.100000440047191&type=3
http://protv.md/stiri/actualitate/au-spus-nu-constructiei-a-sase-hidrocentrale-pe-raul-nistru-care---1812651.html
http://protv.md/stiri/actualitate/au-spus-nu-constructiei-a-sase-hidrocentrale-pe-raul-nistru-care---1812651.html
https://www.facebook.com/forummd/videos/745655528926165/
http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-azi.html/147462
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556773751028901.1073742195.202978546408435&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1556773751028901.1073742195.202978546408435&type=3
http://reporterdegarda.md/republica-moldova-criza-gunoaielor/
http://jurnaltv.md/ro/news/2017/7/8/nu-vor-groapa-de-gunoi-la-an-areni-10291767/%231
http://www.publika.md/emisiuni/tara-lui-dogaru_391_video_4997883.html%23gallery
http://a-tv.md/index.php?newsid=31423
http://www.publika.md/scandal-la-apa-canal-chisinau-de-ce-sunt-nemultumiti-zeci-de-agenti-economici_2971292.html
http://www.publika.md/scandal-la-apa-canal-chisinau-de-ce-sunt-nemultumiti-zeci-de-agenti-economici_2971292.html
http://www.realitatea.md/discutii-aprinse-la-apa-canal--agentii-economici--nemultumiti-de-noile-calcule-ale-tarifului-pentru-apa-uzata--video-_59020.html
http://www.realitatea.md/discutii-aprinse-la-apa-canal--agentii-economici--nemultumiti-de-noile-calcule-ale-tarifului-pentru-apa-uzata--video-_59020.html
http://realitatealive.md/live-conferin-a-sus-inuta-de-sa-apa-canal-chi-inau-cu-tema-poluatorul-plate-te-to-i-agen-ii-economici-vor-fi-egali-i-vor-achita-taxe-conform-gradului-de-poluare-a-apelor-uzate---58989.html
http://realitatealive.md/live-conferin-a-sus-inuta-de-sa-apa-canal-chi-inau-cu-tema-poluatorul-plate-te-to-i-agen-ii-economici-vor-fi-egali-i-vor-achita-taxe-conform-gradului-de-poluare-a-apelor-uzate---58989.html
http://realitatealive.md/live-conferin-a-sus-inuta-de-sa-apa-canal-chi-inau-cu-tema-poluatorul-plate-te-to-i-agen-ii-economici-vor-fi-egali-i-vor-achita-taxe-conform-gradului-de-poluare-a-apelor-uzate---58989.html
https://www.facebook.com/100011265218216/videos/417636675288503/
http://www.realitatea.md/emisiuni/realitatea-azi.html/132363
http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2630-22-martie-ziua-mondiala-a-apei
http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2630-22-martie-ziua-mondiala-a-apei
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1522815241091419.1073742193.202978546408435&type=3%20
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1522815241091419.1073742193.202978546408435&type=3%20
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1519349364771340
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/?tab=album&album_id=1519349364771340
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 Evenimente 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1078316502268294.1073741857.26713088672019

7&type=3 

https://www.facebook.com/EcoContact/photos/a.301036159996336.54696.267130886720197/11

87958057970804/?type=3, 

http://climateforumeast.org/news/80/Conference-on-Adaptation-to-Climate-Change 

 

 

 

 Monitorizarea biologică a apelor 

https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=16847385315657

55 

http://environment.md/info/237-Monitorizarea-calitii-apei-pe-cursul-rRut.html 

 Campanii de plantare 

https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=16992095701186

51 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1078316502268294.1073741857.267130886720197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1078316502268294.1073741857.267130886720197&type=3
https://www.facebook.com/EcoContact/photos/a.301036159996336.54696.267130886720197/1187958057970804/?type=3
https://www.facebook.com/EcoContact/photos/a.301036159996336.54696.267130886720197/1187958057970804/?type=3
http://climateforumeast.org/news/80/Conference-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1684738531565755
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1684738531565755
http://environment.md/info/237-Monitorizarea-calitii-apei-pe-cursul-rRut.html
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1699209570118651
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1699209570118651
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https://www.publika.md/voluntarii-in-actiune-peste-2300-de-copaci-au-fost-saditi-pe-o-lungime-

de-doi-kilometri-in-orhei_2986446.html 

http://trm.md/ro/regional/mii-de-puieti-de-salcie-saditi-pe-lunca-raului-raut/ 

http://www.prime.md/ro/aleea-florilor-intr-un-parc-din-capitala-mai-multi-voluntari-au-plantat-

trandafiri-pitici-personaliz_63575.html 

 Detergenți ecologici 

https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=16746776892385

06 

http://ea.md/detergentul-cel-de-toate-zilele-sau-ce-alternativa-avem-pentru-otravurile-cu-

actiune-lenta/ 

http://environment.md/pages/21-Detergeni-Eco.html 

https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1465624456851696/ 

 Creșterea capacităților companiilor privind deversarea apelor reziduale 

http://environment.md/info/235-S-nvm-despre-deversarea-corect-a-apelor-reziduale-n-mediul-

nconjurtor.html 

 Proiect-pilot pe subiectul managementului deșeurilor 

http://environment.md/info/236-Dialog-cu-tinerii-pe-subiectul-managementului-deseurilor.html 

 Masă rotundă cu Grupul de Lucru 3 al Societății Civile a Platformei Naționale a 

Parteneriatului Estic 

http://environment.md/info/234-Incinerarea-versus-nhumarea-deeurilor.html 

https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=16702153796847

37 

 Seminare pentru liderii de asociații pe subiectul managementului deșeurilor  

http://environment.md/info/233-Seria-de-seminare-informaionale-despre-noua-Lege-privind-

deeurile-finalizat-cu-succes.html 

 Site visit to check the illegal constructions on the Raut river course 

https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=16411557192573

70 

 Evenimente 

Copii în acțiune:  

 Lecții despre apă, surse de poluare și măsuri de prevenire  

https://www.publika.md/voluntarii-in-actiune-peste-2300-de-copaci-au-fost-saditi-pe-o-lungime-de-doi-kilometri-in-orhei_2986446.html
https://www.publika.md/voluntarii-in-actiune-peste-2300-de-copaci-au-fost-saditi-pe-o-lungime-de-doi-kilometri-in-orhei_2986446.html
http://trm.md/ro/regional/mii-de-puieti-de-salcie-saditi-pe-lunca-raului-raut/
http://www.prime.md/ro/aleea-florilor-intr-un-parc-din-capitala-mai-multi-voluntari-au-plantat-trandafiri-pitici-personaliz_63575.html
http://www.prime.md/ro/aleea-florilor-intr-un-parc-din-capitala-mai-multi-voluntari-au-plantat-trandafiri-pitici-personaliz_63575.html
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1674677689238506
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1674677689238506
http://ea.md/detergentul-cel-de-toate-zilele-sau-ce-alternativa-avem-pentru-otravurile-cu-actiune-lenta/
http://ea.md/detergentul-cel-de-toate-zilele-sau-ce-alternativa-avem-pentru-otravurile-cu-actiune-lenta/
http://environment.md/pages/21-Detergeni-Eco.html
https://www.facebook.com/ecofmmd/videos/1465624456851696/
http://environment.md/info/235-S-nvm-despre-deversarea-corect-a-apelor-reziduale-n-mediul-nconjurtor.html
http://environment.md/info/235-S-nvm-despre-deversarea-corect-a-apelor-reziduale-n-mediul-nconjurtor.html
http://environment.md/info/236-Dialog-cu-tinerii-pe-subiectul-managementului-deseurilor.html
http://environment.md/info/234-Incinerarea-versus-nhumarea-deeurilor.html
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1670215379684737
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1670215379684737
http://environment.md/info/233-Seria-de-seminare-informaionale-despre-noua-Lege-privind-deeurile-finalizat-cu-succes.html
http://environment.md/info/233-Seria-de-seminare-informaionale-despre-noua-Lege-privind-deeurile-finalizat-cu-succes.html
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1641155719257370
https://www.facebook.com/202978546408435/photos/?tab=album&album_id=1641155719257370
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https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.1223447074361572.1073742164.

202978546408435/1716016398437968/?type=3 

 Vizita unui grup de copii la stația de epurare 

http://environment.md/info/239-Pici-voinici-la-staia-de-sortare-a-deeurilor.html 

 Problema conservării peisajului în R.Moldova 

https://www.facebook.com/MiscareaEcologistaDinMoldova/posts/1857167957645300 

 Săptămîna voluntariatului 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155696314727521.1073742031.263119737520&

type=3 

http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-

gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/ 

http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---

2029811.html 

 Emisiuni radio și TV 

https://www.youtube.com/watch?v=hJzYG-JUAFk&feature=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.1223447074361572.1073742164.202978546408435/1716016398437968/?type=3
https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/photos/a.1223447074361572.1073742164.202978546408435/1716016398437968/?type=3
http://environment.md/info/239-Pici-voinici-la-staia-de-sortare-a-deeurilor.html
https://www.facebook.com/MiscareaEcologistaDinMoldova/posts/1857167957645300
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155696314727521.1073742031.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155696314727521.1073742031.263119737520&type=3
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://tv8.md/2017/10/02/video-voluntari-la-sortarea-deseurilor-si-un-deputat-a-cautat-prin-gunoaie-dar-recunoaste-ca-e-mai-usor-in-parlament/
http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---2029811.html
http://protv.md/stiri/actualitate/25-de-voluntari-au-sortat-timp-de-o-ora-gunoiul-cot-la-cot-cu---2029811.html
https://www.youtube.com/watch?v=hJzYG-JUAFk&feature=share
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