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ACRONIME
Lista de abrevieri
APL

Administrația Publică Locală

ADR

Agenția de dezvoltare regională

ASM

Academia de știinte a Moldovei

CH

Hidrocarburi

ELA

Emisie limitat admisibilă

FEN

Fondul Ecologic Național

FNDR

Fondul Național de Dezvoltare Republican

ÎM

Întreprindere municipală

RDS

Regiunea de Dezvoltare Sud

SRL

Societate cu raspundere limitată

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

6

INTRODUCERE
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al raionului Cimișlia reprezintă strategia
necesară soluţionării problemelor locale de mediu, prin abordarea principiilor dezvoltării
durabile în concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice existente
la nivel local, regional şi naţional.
PLAM-ul raionului Cimișlia a fost dezvoltat în cadrul programului "Sprijinirea durabilă şi
planificarea acţiunilor de mediu în Comunităţile din Belarus şi Republica Moldova",
implementat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est (REC CEE), cu
sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (Sida).
PLAM-ul vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale
regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor socialeconomice cu impact minim asupra mediului natural.
PLAM oferă un punct de pornire în dezvoltarea unei comunităţi durabile, şi oferă garanţia
faptului că respectiva comunitate a abordat şi examinat adecvat principalele aspecte de mediu
care afectează în mod nefavorabil atât sănătatea umană, cât şi sănătatea ecosistemelor.
Obiectivul global al PLAM-ului pentru raionul Cimișlia constă în îmbunătăţirea standardelor de
viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu.
Principalele considerente şi scopuri pentru care s-a decis elaborarea acestui document sunt:
-

-

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în raionul Cimișlia prin implementarea unor acţiuni
concrete şi eficiente;
identificarea, stabilirea şi evaluarea unor priorităţi de acţiuni în domeniul mediului în
conformitate cu valorile comunităţii;
întărirea cooperării instituţionale, promovarea parteneriatului între cetăţeni, reprezentanţii
autorităţilor locale, ONG-uri şi mediul de afaceri;
participarea publicului la luarea deciziilor pentru abordarea problemelor de mediu,
conştientizarea publicului, creşterea responsabilităţii acestuia şi creşterea sprijinului
acordat de public pentru acţiunile strategice pentru investiţii;
întărirea capacităţii autorităţilor locale şi ONG-urilor de a gestiona şi implementa
programe de mediu;
respectarea reglementărilor naţionale în domeniul mediului.
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1.

METODOLOGIA DE ELABORARE PLAM
Reieșind din cele menționate mai sus a fost aleasă metodologia bazată pe principiul accesibilităţii
în muncă, care a fost iniţiată și utilizată pentru prima dată de Institutul Comunitar din Vermont
(SUA). Această metodologie corespunde tuturor standardelor europene şi majorităţii altor
organizaţii teritoriale de administrare pe elaborarea planurilor de acţiuni, bazată pe implicarea
activă în procesul de elaborare și realizare a PLAM a populației, administrației publice locale,
specialiștilor în domeniul serviciilor de specialitate, societații civile, mass/media ș.a.
Procesul de bază pentru elaborarea PLAM a fost împărţit în etape, ce interacţionează una cu alta.
Spre exemplu, activităţile preparatoare, selectarea participanţilor/ membrilor, crearea
Comitetului de Coordonare (CC) și Grupului de Lucru (GL), evaluarea stării mediului
înconjurător, crearea conceptului comunitar, stabilirea domeniilor prioritare de lucru în cadrul
PLAM, întocmirea planului de acţiuni pe domeniile prioritare și stabilirea principiilor de
realizare ale lor.
Concomitent au fost organizate actiuni de susținere a PLAM cum ar fi masuri informative și
educative din instituţiile şcolare, comunitatile rurale, sporirea nivelului de cunoştinţe în societate
prin companii informaționale, publicarea și distribuirea materialelor informative cu carater
ecologic (broșuri, buletine, pliante), publicarea informațiilor în mass-media și paginile web ale
instituțiilor interesate.
1.1.

Identificarea participanților pentru elaborarea PLAM

Selectarea potenţialilor participanţi la elaborarea PLAM a reprezentat prima activitate practică
importantă în procesul de elaborare a PLAM, deoarece de eficienţa acestui exercitiu depinde
foarte mult calitatea planului elaborat, cît și realizarea cu succes al lui. Procesul de elaborare a
PLAM a început cu dispoziția președintelui raionului privind crearea CC în componența a 5
persoane și GL în componența a 30 de persoane, alcatuite din reprezentanți ai administrațiilor
publice locale (APL) de nivelul I și II, Inspecției ecologice, Centrului de Sănătate Publică,
Direcției Economie și atragerea investițiilor, Direcției Agricultură și Industrie prelucrătoare,
Secția management proiecte, Agenția Dezvoltare Regională Sud, Inspectoratul de Poliție, Secția
sănătate a plantelor și control semincier, agenților economici din industrie, agricultură, alte
sectoare economice, societatea civilă, mass-media, cetățeni interesați.
La 20 noiembrie 2013, a fost desfașurată ședința comună a CC și GL în cadrul căreia au fost
puse în discuție mersul procesului de implicare a organelor APL și cetățenilor în procesul de
elaborare a PLAM, obiectivele proiectului și responsabilitațile membrilor consiliului, grupului
de lucru și subgrupelor tehnice, ce vor fi create după identificarea prioritaților de mediu din
raion.
La crearea GL a fost respectat principiul neafilierii politice, pentru ca grupul să deţină un statut
legal corespunzător în cadrul comunităţii locale şi societăţii. Procesul de selectare a membrilor a
fost unul clar, transparent și deschis. În scopul informării preventive a candidaților în CC și GL
privind crearea acestor organe au fost expediate scrisori de informare cu propunerea de a activa
în organele respective din numele președintelui raionului, desfașurate convorbiri telefonice cu
mulți candidați, întâlniri cu potențialii membri atât la sediul Consiliului raional, cât și în
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instituțiile pe care le reprezintă candidații, ședințe comune ale membrilor CC si GL, publicate
articole la temă în ziarul „Gazeta de Sud” și pagina web a Consiliului raional Cimișlia.
1.2.

Elaborarea și utilizarea mecanismului de evaluare a situației ecologice și definirea
viziunii comunității raionului de către membrii organelor create (CC, GL)

La evaluarea stării mediului înconjurător de catre membrii GL s-a Ținut cont atât de evaluarea
stării efectuată de membrii, cât și de evaluarea stării efectuate de specialiști, iar la stabilirea
prioritaților de mediu a fost utilizată evaluarea stării în ansamblu (membri şi specialişti), ceea ce
a permis să ținem cont atât de opinia publică, cât și de poziția și viziunea specialiștilor. Pentru a
afla viziunea și părerile cetățenilor a fost organizat sondajul de opinie publică privind starea
ecologică din raion la care au participat 1142 de locuitori ai raionului. Rezultatele sondajului au
fost aduse la cunoștința reprezentanților CC și GL la ședința comună din 14 februarie 2014, care
au ținut cont de ele la selectarea priorităților de mediu.
Membrii GL și echipelor tehnice (experților) au întocmit rapoarte tehnice pe domenii de mediu,
ce au fost făcute publice pentru completare. Rapoartele tehnice au fost prezentate la ședintele GL
și au servit drept punct de reper în elaborarea raportului tehnic și planurilor de acţiuni pe
domenii.
Totalul activităţilor pe domenii vor reprezenta PLAM pentru anii 2014-2019, iar determinarea
priorităţilor de realizare a planului de acţiuni a reprezentat ultima etapă în elaborarea
documentului PLAM. Lista finală a acţiunilor a fost transmisă spre examinare şi aprobată de
către CC.
O parte din membrii acestor organe au fost instruiți în cadrul trainingurilor regionale, iar
susținerea și consultanța administrației publice locale, CC, GL a fost efectuată de 2 coordonatori
locali REC și Consiliului raional. Funcţia managerului/ coordonatorului PLAM a fost de a
participa activ la crearea, coordonarea şi conducerea GL, adunarea şi sistematizarea datelor,
rapoartelor, analizelor şi altor surse de informaţii de mediu, monitorizarea proiectului de
elaborare PLAM, acordarea asistenței în întocmirea schemelor de descriere a problemelor,
gestionarea procesului de evaluare a stării mediului, elaborarea conceptului comunitar şi altor
documente specifice, sustinerea CC și GL, organizarea și susținerea acțiunilor de elaborare a
PLAM și prezentării lui comunităţii.
Pe baza analizei situației ecologice din raion și rezultatelor sondajului de opinie publică membrii
GL în comun cu reprezentanții CC, coordonatorilor locali, agenții economici și specialiștii în
domeniu au elaborat viziunea raionului în domeniul protecției mediului care a fost propusă spre
examinare, modificare membrilor GL și CC. În urma dezbaterilor la care au participat 19
specialiști, experți, membri ai GL și CC a fost adoptat textul final al viziunii de mediu a
comunitații raionului.
Raionul Cimișlia este perceput atât de cetățeni, cât și de specialiști ca o regiune atractivă, cu o
infrastructură de mediu dezvoltată, economie fără poluare, cu un nivel mai înalt de cultură,
comportament ecologic adecvat al cetățenilor, cu un sistem modern de aprovizionare cu apă și
canalizare, sistem eficient integrat de gestionare a deșeurilor și minimizare a impactului asupra
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mediului și sănătații umane, infrastructura dezvoltată, cât și colectare selectivă a deșeurilor
municipale solide.
După realizarea PLAM, raionul Cimișlia va dispune de o biodiversitate mai dezvoltată, parcuri
înverzite, noi plantații de arbori și arbuști, număr sporit de arii naturale protejate de stat, îngrijite
și utilizate în scopuri de educație ecologică și agrement a populației, cu noi atracții și trasee
turistice locale, regionale, naționale și transfrontaliere, proiecte regionale, transfrontaliere și
internaționale de mediu implementate și multe componenete de mediu reabilitate.
Identificarea prioritaților de mediu în cadrul PLAM

1.3.

Scopul elaborării PLAM este de a evalua, analiza și planifica nomenclatorul pe domenii
prioritare, ce exercită o influenţă majoră asupra comunităţii locale și mediului înconjurator,
implică întreaga societate în procesul de planificare şi elaborare a documentelor necesare pentru
accesul la sursele financiare prevăzute pentru ocrotirea mediului înconjurător și atragerii noilor
investiții regionale, republicane şi internaţionale pentru reabilitarea mediului din regiune.
Identificarea prioritaților de mediu a fost efectuată în cadrul ședinței comune a reprezentanților
CC și GL. Ea s-a bazat pe metoda mixtă. În cadrul ei coordonatorul local REC a adus la
cunostință participanților rezultatele sondajului de opine publică la care au participat 2 % din
poplația raionului. La acest proces s-a ținut cont atât de părerea populației, cît și a specialiștilor
în diferite domenii. Identificarea proritaților de mediu s-a efectuat în rezultatul evaluării stării
mediului care a cuprins evaluarea atât a factorilor pozitivi, cît și celor negativi, depistati pe
teritoriul raionului.
Mecanismul elaborării în sine a evaluării situaţiei de mediu a fost unul variat și s-a bazat, în
primul rând, pe implicarea publicului și a specialiștilor în acest proces.
Evaluarea stării mediului şi conceptului de dezvoltare durabilă a reprezentat temeiul de bază
pentru stabilirea domeniilor prioritare de lucru în procesul de elaborare PLAM. Acest lucru a fost
efectuat în 2 etape. Prima a cuprins clasificarea anumitor probleme sub formă tematică integrală,
iar a doua- selectarea obiectivelor tematice şi de stabilire a acţiunilor pentru solutionarea lor. Una
din metodele utilizate a constat în efectuarea sondajului (concomitent cu analiza stării mediului
de catre specialiști). Opinia cetățenilor și observațiile lor au fost prezentate de coordonatorul
local REC la ședința Comună a CC si GL din 14 februarie 2014. Ele au fost analizate, examinate,
completare şi aprobate în cadrul GL.
În cadrul dezbaterilor privind prioritațile de mediu au participat 17 membri ai CC si GL, care au
venit cu propuneri și sugestii concrete privind prioritațile de mediu ale raionului. În rezultatul
votatii unanime cele 4 priorități de mediu au fost desemnate urmatoarele:
–
–
–
–

Apă si canalizare;
Managementul deșeurilor solide menajere și a deșeurilor de grajd;
Poluarea mediului în urma activitaților agricole;
Poluarea aerului în urma activitaților umane.

PLAM-ul este un document strategic oficial pe termen scurt și mediu pentru soluţionarea
problemelor de mediu din raionul Cimișlia, ținându-se cont de principiile dezvoltării durabile şi
este în deplină concordanţă cu Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova 201210

2020, alte planuri, strategii şi documente legislative specifice existente la nivel local, regional şi
naţional.
Obiectivul de bază al planului de acţiune pentru mediu al raionului Cimișlia constă în
îmbunătăţirea standardelor de mediu si de viaţă ale populaţiei. Planul respectiv reprezintă opinia
comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca
fiind prioritare pentru soluţionarea problemelor, ceea ce îi conferă rolul de ghid pe termen mediu
pentru acţiunile de protecţie a mediului.
Concomitent, PLAM constituie un document adiţional în obţinerea de resurse financiare, în
special a celor oferite de Uniunea Europeană, ştiut fiind că fiecare proiect propus spre a fi
finanţat de către programele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene trebuie să aibă la bază
un larg consens al publicului, al locuitorilor din zona caruia i se adresează.
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2.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE RAIONUL CIMIȘLIA
2.1.

Date generale

2.1.1. Localizarea și dimensiunile raionului
Raionul Cimişlia este situat în regiunea de sud a Republicii Moldova. Centrul raional este
reprezentat de oraşul Cimișlia.
Raionul se învecinează la nord cu raioanele Hînceşti şi Ialoveni, la est cu raionul Căuşeni, la sud
cu UAT Gagauzia şi raionul Basarabeasca, respectiv la vest cu raionul Leova şi la sud-est are
hotar cu Ucraina.
Raionul Cimişlia este situat la latitudinea 46.5286 longitudinea 28.7773 și altitudinea de 87 m
față de nivelul mării.
Data fondării: 11 noiembrie 1940
Componenţă: 1 oraş, 38 de sate (22 comune şi 16 sate) împărţite administrativ în 23 de Unităţi
Administrativ Teritoriale.
Suprafaţa totală a raionului: 924 km2

Raionul Cimișlia, harta teritorial administrativă
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2.2.

Factori naturali

2.2.1.

Clima

Clima este moderat continentală, cu iarnă scurtă şi blândă şi vară fierbinte. Putem menţiona
potenţialul energiei solare 102-107Kkal/cm2 şi perioadă de luminare a soarelui 2040 ore pe an.
Temperatura medie anuală este de 9,50C, iar cantitatea anuală de precipitaţii este de 490-590
mm.
2.2.2. Caracteristici geografice
Solul reprezintă suportul vieții omenești și al bunăstării. Solul este mediul de viață pentru
nenumărate microorganizme, ce desfășoară multiple transformări biochimice, începând de la
fixarea azotului atmosferic până la descompunerea materiei organice a organismelor moarte.
Solul are o proprietate foarte importantă - fertilitate, proprietatea solului de a asigura plantele cu
substanțe nutritive, apă și aer, necesare dezvoltării normale în perioada de vegetație. Solul este
format atât din substanțe organice cît și din substanțe minerale.
Tabelul 1. Tipurile de sol (raionul Cimișlia)

Nr.

Suprafaţa totală
ha

Denumirea solurilor

I

Cernoziomuri carbonatice şi obişnuite cu profil întreg; foarte slab sau
slab erodate

46291

II

Cernoziomuri argiloiluviale, levigate şi tipice cu profil întreg; foarte
slab sau slab erodate

14286

III

Soluri cenuşii cu profil întreg; foarte slab sau slab erodate

2595

IV

Soluri aluviale

7500

V

Soluri halomorfe

2092

VI

Soluri moderat şi puternic erodate

15488

VII

Soluri afectate de alunecări

1916

VIII

Soluri slitizate

2202

Tabelul 2. Fondul funciar al raionului la sfârşitul anului 2012, ha
Terenuri agricole, inclusiv:
Anul

Total

Intravilan
Total

Teren
arabil

Plantaţii multianuale
Total

Vii

Livezi

Păşuni/
fâneţe

Păduri

Râuri/
lacuri/
bazine

Alte
terenuri

2009

92370

5964

71266

50071

9724

6889

2286

11471

12862

1706

6536

2010

92370

6011

71141

50343

9481

6733

2255

11317

12950

1720

6559

2011

92370

6023

71101

50656

9279

6485

2258

11166

12951

1718

6800

2012

92370

5396

71120

50982

8996

6384

2078

11140

12951

1718

6740

13

Arealul teritorial-administrativ dispune de resurse naturale relativ reduse. Suprafaţa totală a
fondului funciar atribuit localităţilor raionului constituie 92 370 ha, inclusiv 71 120 ha de teren
arabil, 8 996 ha de terenuri ocupate cu plantaţii multianuale, 11 140 ha cu păşune, plantaţii
forestiere –12 951 ha, 1 718 ha sub ape, intravilan – 5 396 ha, alte terenuri – 6 800 ha (anul
2012).
În raionul Cimișlia solurile sunt de tip cernoziomuri obişnuite şi carbonate, cu o bonitate bună.
Condiţiile agroclimaterice sunt favorabile pentru creşterea culturilor agricole, legumelor şi
culturilor pomicole.
Conform studiului „Mediul înconjurător: starea şi dinamica”, efectuat de Institutul de Geografie
al AŞM, calitatea factorilor de mediu se prezintă astfel:
– raionul face parte dintr-un areal unde starea ecologică este moderată;
– activitatea economică ca factor de intensificare are un indice de 1-5, ce reprezintă un indice
mediu;
– utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale este calificată drept medie;
– fenomenele naturale nefavorabile înregistrate sunt propice nivelului mediu înregistrat în
ţară;
– procesele geologo-geomorfologice au un grad de influenţă mare;
– apele sunt poluate cu cupru şi cu azot de azotit.
Umiditatea insuficientă, relieful de câmpie şi podiş şi alţi factori fizico-geografici explică
rezervele modeste ale apelor.
2.2.3. Fondul acvatic
Fondul acvatic al orașului este format din suprafața râului Cogâlnic, care intersectează orașul, și
iazurile cu o suprafață totală de 134,4 ha.
Teritoriul raionului este străbătut, de trei râuri mici Cogâlnic, Ialpug și Schinoasa. Sursele
principale de alimentare ale râurilor sunt zăpezile şi ploile, rolul apelor freatice fiind cu mult mai
redus.
Căderea ploilor torenţiale
cauzează nivelul maxim al
râurilor primavăra și în
anotimpul
de
vară.
Precipitații
atmosferice
sunt principala sursă de
acumulare, datorită căreia
se formează rezerva de
bază a apei din sol.
Regimul
precipitațiilor
atmosferice
pentru
perioada anilor 2006-2013
se caracterizează printr-o
mare
instabilitate
în
decursul anului. Deosebit
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de secetoasă a fost vara anilor 2006, 2007 și 2012 când s-a înregistrat un deficit de precipitații
semnificativ.
Pe teritoriul raionului se găsesc puţine lacuri naturale. Aceste lacuri sunt proprietate publică a
statului, administrației publice locale și proprietate privată. Dintre acestea, majoritatea lor sunt
construite pentru irigaţii, pescuit, nevoile de apă ale localităților.
În raion la irigaţie este utilizată apa bazinelor de acumulare, râurilor interioare care se deosebesc
esenţial atât după compoziţia chimică, cât şi după indicii de calitate.

Lacul din s. Albina

Lacul din s. Ivanovca-Nouă

Lacul din s. Hârtop

2.2.4. Sectorul vegetal al raionului Cimișlia
Lista speciilor de arbori şi arbuşti întâlnite pe teritoriul raionului Cimișlia:
•

•

Specii silvice
o Arbori – Salcîm alb, Stejar,Arţar, Frasen, Tei, Paltin, Nuc negru, Ulm, Jugastru,
Plop,Salcie, Mesteacăn,Caştan, Platan, Catalpa, Carpen, Glădiţă, Sofora, Sorb,
Pin, Molid;
o Arbuşti – Sălcioara, Lemn cânesc, Spirea, Măceş, Păducel, Corn, Cătină, Biota,
Scoruş negru, Vişin turcesc, Mălin păsăresc, Corcoduş, Porumbar, Gutui japonez,
Alun, Călin, Liliac, Iasomie, Caprifoi, Tamarix, Forziţia, Salba moale, Scumpia,
Soc negru, Sânger, Coacăza.
Pomi fructiferi - Măr, Păr, Cais, Cireş, Gutui, Vişin, Nuc, Prun, Persic, Dud.

Suprafeţele cele mai mari sunt în prezent cultivate cu grâu, orz, porumb pentru boabe şi floarea
soarelui. În general, productivitatea este scăzută, şi pe fonul utilizării reduse a fertilizanţilor,
pesticidelor şi irigaţiei. Roada depinde de mulți factori, cum ar fi condiţiile sezonului rece sau
precipitaţiile pe parcursul sezonului vegetativ ș.a.
Respectarea asolamentelor, una din metodele agrotehnice care au ca scop obținerea unor recolte
înalte stabile ale culturilor și mărirea fertilității solului a diminuat. Culturile prăşitoare, cum sunt
floarea soarelui şi porumbul, ocupă o cotă tot mai mare în structura asolamentelor, în timp ce
proporţia culturilor furajere (plantele ierboase multianuale, lucerna) s-a micşorat.
Suprafața de cultivare a fructelor şi strugurilor – culturi cheie cu valoare înaltă – este în
continuare importantă, dar în scădere.
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2.2.5. Sectorul animal
Odată cu prăbuşirea sistemului economic precedent, producţia şi consumul de carne şi produse
lactate s-au modificat semnificativ. Fermele mari de bovine, porcine şi o parte din cele avicole au
fost distruse şi în prezent cea mai mare parte din şeptel se află în proprietatea gospodăriilor
individuale. Asociaţiile agricole deţin mai puţin de 10% din şeptelul de animale. Multe din
gospodăriile private ţin câte 1-2 vaci care sunt foarte importante în economia familiilor săteşti. În
unele localitați rurale (s. Satul Nou, s. Ivanovca Nouă, s. Mereni s. Javgur ș.a) este organizată
colectarea laptelui de la micii producători.
Tabelul 3. Producția animalieră
Efectivul de animale și păsări

Anii
2009

2010

2011

2012

2013

total (capete)

4 527

4 188

4 171

3 600

3 298

din care vaci (capete)

3 718

3 418

3 108

2 740

2 663

1 890

2 200

2 100

2 070

2 110

34 485

33 661

31 468

29 279

31 485

Caprine (capete)

2 432

2 585

2 943

3 170

3 108

Porcine (capete)

6 604

6 919

6 583

5 174

5 199

459 143

539 405

400 528

446 235

535 382

4 298

4 388

3 780

4 210

3 983

Bovine

Producția de lapte, de la o vacă
mulgătoare (l/an)
Ovine (capete)

Păsări (capete)
Albine (familii)

După o scădere bruscă în anii 1990, producţia animalieră este actualmente în proces de
stabilizare, iar productivitatea este într-o oarecare creştere. Profitabilitatea producţiei animaliere
sporeşte şi asta aduce investiţii, în producţia cărnii de porc, de exemplu.
Sectorul avicol arată o creştere semnificativă în ultima vreme. Este de aşteptat ca în următorii ani
consolidarea producţiei animaliere să continue. Eficienţa producţiei animaliere rămâne totuşi
scăzută. Câteva dintre motive ar fi: lipsa nutreţurilor, starea proastă a păşunilor comunale aflate
în gestiunea primăriilor.
2.2.6. Arii naturale protejate de Stat
Arii naturale protejate de Stat întâlnite pe teritoriul raionului Cimișlia sunt Râpele de la Cimişlia
care ocupă o suprafață de 256 ha.
Rezervația Peisajistică "Râpele de la Cimișlia", a fost încadrată în descrierea stațiunii și a
vegetației forestiere în etajul de silvostepă cu tipul de stațiune: Silvostepă deluroasă de cvercete
cu plantații - culturi de amenajare, pe versanți cu expuneri diferite, ravene, soluri diverse,
desfundate, erodisoluri, provenite din cernoziomuri, productivitate inferioară, în trupul de
pădure.
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Stejăret de silvostepă de productivitate inferioară cu tipul de sol, erodisol tipic. Arboretele situate
în cadrul ariei în Ocolul silvic Mihailovca reprezintă culturi de ameliorare a terenurilor degradate
formate de specii de salcâm, pin negru, prun, nuc, paltin de câmp, salcie, ulm de câmp, arțar
tătăresc
Orasul Cimișlia este centrul raional cu cele mai multe monumente ale gloriei militare:
•
•
•

Complexul memorial “Măicuța îndoliată”al victimelor celui de-al doilea razboi mondial;
Obeliscurile dedicate tinerilor căzuți în razboiul din Afganistan și în timpul conflictului
militar de pe Nistru din 1992;
Monument al participanților la acțiunile de lichidare a urmărilor catastrofei nucleare de la
Cernobâl.

Rezervația Peizajistică RÎPELE DE LA CIMIȘLIA
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2.3.

Aspecte demografice

Populaţia raionului la 01.01.2011 marca 61740 de locuitori. Densitatea populaţiei în medie pe
raion constituie 75 locuitori/km2. Pe parcursul anilor 2008-2011, numărul locuitorilor raionului a
variat de la 62900 persoane în anul 2008 la 61740 locuitori în anul 2011, ceea ce reprezintă o
uşoară descreştere.
În raion este înregistrată o paritate relativă a persoanelor de ambele sexe. Astfel, în anii 20082011, ponderea persoanelor de gen masculin în totalul populaţiei din raion a variat de la 51,35%
la 49,10 la sută. În ultimii patru ani, numărul bărbaţilor din raion a descrescut uşor de la 32300 la
30314 persoane, în timp ce numărul persoanelor de gen feminin a crescut de la 30600 la 31426.

Numărul stabil al populaţiei din raionul Cimișlia
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32300

30710

30524
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31891

31695

31426

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

40000
30000
20000

10000
0

Femei

Bărbați

Structura populaţiei stabile pe sexe din raion diferă de structura populaţiei configurată în ţară. La
1 ianuarie 2011, ponderea persoanelor de gen masculin în structura populaţiei stabile din
Republica Moldova înregistra 48,1%, iar ponderea bărbaţilor în structura populaţiei din mediul
rural constituia 48,8%. În mediul rural, structura populaţiei stabile pe sexe era aproape identică
cu cea din raion şi ţară. Ponderea bărbaţilor în structura populaţiei din mediul rural constituia
49,08%, iar cea a femeilor – 50,92%.
În ultimii 5 ani, în raion, mortalitatea populaţiei este superioară natalităţii. Numărul persoanelor
născute în această perioadă a constituit 2 745 persoane, în timp ce numărul persoanelor decedate
a marcat 3943 persoane. Sporul natural negativ a constituit 1198 persoane.
Numărul persoanelor născute a oscilat de la 516 persoane în anul 2007 la 555 persoane în anul
2011, nivelul minimum fiind înregistrat în anul 2007 - 516 de persoane născute. În anii 20072011, s-a înregistrat o creştere lentă a natalităţii.
În anul 2011, rata natalităţii în raionul Cimişlia se înregistra un nivel inferior (8,99 persoane la
1000 de locuitori) comparativ cu media pe ţară (10,6). În acelaşi an, rata mortalităţii în raion
(12,49 persoane la 1 000 de locuitori) a fost superioară comparativ cu media pe ţară (12,0).
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Tabelul 4. Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei raionului, persoane
Nr. populaţiei la începutul
perioadei

Născuţi

2008

62900

2009

Perioada

Decedaţi
total

inclusiv copii până la 1 an

527

794

5

62600

584

770

7

2010

62200

563

830

10

2011

61700

555

771

3

2012

61300

554

828

7

2013

60900

Născuți - vii și decedați - la 1 000 locuitori
vii

decedați

8,9
2010

13,4

9
2011

12,5

9
2012

12,4

Conform datelor preliminare în ianuarie-decembrie 2012 numărul născuţilor-vii s-a micşorat cu
0,7% comparativ cu anul trecut, rata natalităţii a constituit 9,0 născuţi la 1 000 locuitori.
Mortalitatea a înregistrat o scădere de 2,0 % comparativ cu anul trecut, rata mortalităţii a
constituit 12,4 decedaţi la 1 000 locuitori
În perioada anilor 2007-2011 în raion au fost luate în evidenţă 2 136 de căsătorii şi 1 072
divorţuri. O creştere mai accentuată a numărului de căsătorii este marcată în anii 2009 şi 2010, în
care au fost înregistrate 472 şi respectiv 434 de căsătorii.
După numărul divorţurilor la 1 000 de persoane, în raion situaţia este mai bună decât în raport pe
ţară. În anul 2011, în raion au fost înregistrate 3,43 divorţuri la 1000 de persoane comparativ cu
3,9 în mediu pe ţară.
În raionul Cimişlia, procesul de îmbătrînire demografică, este mai latent decât cel înregistrat în
mediu pe ţară. În anii 2007-2011, structura populaţiei pe grupuri de vârstă a suferit unele
modificări, datorate creşterii lente a numărului populaţiei cu vârsta cuprinsă în intervalul 16-61
ani şi a descreşterii numărului populaţiei cu vârsta de peste 62 de ani (57 ani pentru persoanele
de gen feminin). Numărul populaţiei cu vârsta cuprinsă în intervalul 16-61 ani a crescut de la 42
123 persoane în anul 2007 la 43 137 persoane în anul 2011, iar cel a persoanelor cu vârsta de
peste 62 de ani a descrescut de la 8 457 persoane în anul 2007 la 7 130 persoane în anul 2011. În
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aceeaşi perioadă, numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani s-a redus de la 13 220
persoane în anul 2007 la 11 483 persoane în anul 2011.
În anul 2011, în raion locuiau 5 885 persoane de gen masculin şi 5 588 persoane de gen feminin
cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani, 21 567 bărbaţi şi 21 570 femei cu vârsta cuprinsă în intervalul
16-61 ani, 2 862 bărbaţi şi 4 268 femei cu vârsta de peste 62 de ani.
Tabelul 5. Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei, persoane la începutul anului
Anul
2009
gen masculin
gen feminin

2010
gen masculin
gen feminin

2011
gen masculin
gen feminin

0 – 15 ani
12786

Vârsta
16 – 61 (56) ani
42803

Peste 62 (57) de ani
7012

6516
6270

21351
21452

2843
4169

12082

43085

7052

6186
5896

21488
21597

2850
4202

11483

43137

7130

5885
5588

21567
21570

2862
4268

Persoane cu vârsta cea mai înaintată: bărbaţi - 115, vîrsta peste 85 ani, femei - 239, vîrsta peste
85 ani.
Este necesar de menţionat, că în ansamblu pe ţară, în anul 2011, coeficientul îmbătrînirii
populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori) a constituit 13,7%.
(Pentru anul 2011 la Cimișlia coeficientul îmbătrînirii populaţiei constituia 11,55%, practic cu 2
% mai mic ca media pe ţară). Aproximativ 15% din populaţie a depăşit vîrsta de 60 ani. În totalul
populaţiei de gen feminine din mediu rural ,ponderea femeilor vîrstnice fiind de 17,7%. La
începutul anului 2011, 354 persoane cele mai longevive de gen masculin şi feminin din raion
aveau vîrsta de peste 85 ani (115 bărbaţi şi 239 femei).
În profil teritorial se remarcă o morbiditate superioară natalităţii în 22 primării. Mai accentuat
unde numărul decedaţilor depăşeşte pe al natalităţii în primăriile: Codreni – de 6 ori; Suric – de 4
ori; Ecaterinovca, Sagaidac – de 3,1 ori; Ivanovca Mouă – de 2,8 ori; Lipoveni – 2,6 ori; Topala
– 2,4 ori; Cenac – 2,3 ori; Gradişte, Satul Nou, Valea Perjei, Mihailovca – de 2,2 ori; Javgur – de
2 ori; Hîrtop – cu 193,7%; Ciucur-Mingir, Gura-Galbenei – cu 175%; Selemet – cu 169%;
Troiţcoe – cu 150%, etc.
Componența pe naționalități
Găgăuzi
0%
Ruși
4%
Ucraineni
6%

Bulgari
2%

Romi/Țigani
0%
Evrei
0%

Polonezi
0%
Altele
0%

Moldoveni/Români
88%
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2.4.

Comunități

În componența raionului intră 39 localități.
Nr.

Denumire localitate

Nr.

Denumire localitate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

or.Cimișlia
s.Albina
s.Artimonovca
s.Batir
s.Bogdanovca Noua
s.Bogdanovca Veche
s.Cenac
s.Ciucur Minjir
s.Codreni
s.Costangalia
s.Dimitrovca
s.Ecaterinovca
s.Fetita
s.Gradiste
s.Gura Galbenei
s.Hirtop
s.Ialpug
s.Ialpujeni
s.Iurevca
s.Ivanovca Noua

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

s.Javgur
s.Lipoveni
s.Marienfeld
s.Maximeni
s.Mereni
s.Mihailovca
s.Munteni
s.Porumbrei
s.Prisaca
s.Sagaidac
s.Sagaidacul Nou
s.Satul Nou
s.Schinosica
s.Selemet
s.Suric
s.Topala
s.Troitcoe
s.Valea Perjei
s.Zloti

Or. Cimișlia este centrul raional, reședința Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Fondul funciar
al primariei constituie 11 920 ha, din care 62.4% sunt terenuri agricole. Astăzi, or. Cimișlia
numără 12 800 locuitori. În perimetrul sau se află majoritatea întreprinderilor și institutiilor de
stat de nivel național: biblioteca raională, școala profesională, școala de arte, patru licee,
gimnaziu, școala sportivă, centrul de creație, două biserici ortodoxe, filiale de bănci, casa de
deservire socială etc.
Sunt inregistrate 320 întreprinderi individuale, 24 societăți pe acțiuni, 107 societăți cu raspudere
limitată, 2 întreprinderi de stat, câteva sute de gospodării țărănești. Economia locală e
reprezentată de complexul agroindustrial cu rețea largă de întreprinderi de prelucrare a
produselor agricole, animaliere, de panificație.
2.5.

Economia raionului Cimișlia

2.5.1. Agricultura
Agricultura este ramura de bază a dezvoltării social-economice a raionului,care se practică pe o
suprafaţă de 54 mii 678 ha de către 73 agenţi economici de diferite forme juridice de activitate şi
peste 9 200 gospodării ţărăneşti. Anual,se recolteaza 14-15 mii t one de cereale,inclusiv 10-11
mii tone de griu de toamna, 5-6 mii t de floarea soarelui, 6-7 mii t de porumb, 10-12 mii t de
struguri.
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Terenurile cu destinaţie agricolă (54 677ha) includ terenurile din proprietatea publică a UAT
(343 ha) şi terenurile aflate în proprietatea privată (54 344 ha).
Terenurile din domeniu privat sunt prelucrate în mod individual sau sunt date în arendă. Raionul
dispune de 2 037 ha de livezi si 5 308 ha vii.
Principalele culturi agricole crescute de agricultorii din raion sunt cerealele (grâul şi orzul de
toamnă, porumbul), legume, floarea soarelui, culturile multianuale (pomii fructiferi).
Produsele agricole recoltate sunt destinate consumului local, procesării industriale şi
comercializării pe piaţa internă. Randamentele şi producţiile totale sunt relativ mici şi nestabile.
Creşterea producţiilor vegetale, a randamentelor şi calităţii produselor agricole constituie
elementul cheie în dezvoltarea entităţilor agricole ce activează în sectorul vegetal.
Puncte forte
–
–
–
–
–

aşezare geografică reuşită;
producţie relativ;
condiţii favorabile dezvoltării agriculturii;
experienţă în creşterea viței de vie şi livezilor;
bonitate bună a solului.

La moment există suprafeţe agricole amenajate pentru irigare, care se utilizează parţial. O
problemă majoră este calitatea apei pentru irigare, precum şi utilajul şi echipamentul pentru
irigare care este uzat.
Creşterea producţiei agricole necesită investiţii în agricultură.
În ultimii 5 ani, efectivul de animale a cunoscut o reducere neuniformă, care de altfel, este o
tendinţă urmărită în ansamblu pe ţară.
În această perioadă, numărul de bovine din raion s-a redus cu circa 33 la sută, cel de ovine a
crescut cu 23 %, iar efectivul de cabaline a descrescut cu 33%. Efectivul de porcine a înregistrat
o descreştere cu circa 21 la sută.
Sectorul animalier este afectat de aceleaşi probleme cu care se confruntă crescătorii de animale şi
păsări din întreaga ţară.
Creşterea producţiilor animale, a randamentelor şi calităţii produselor animaliere poate fi
realizată prin menţinerea unui echilibru dintre sectorul vegetal şi animal.
Creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale pentru carne şi lapte necesită a fi
realizată odată cu creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice. Susţinerea ofertei
locale de produse agricole presupune şi creşterea asortimentului de producţie animală. În
condiţiile locale pot fi relansate o serie de sectoare considerate în prezent secundare în
agricultură, cum ar fi cunicultura, piscicultura şi apicultura.
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2.5.2. Industria
Baza industrială a raionului o constituie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

68 întreprinderi industriale;
8 fabrici de vin;
o fabrică de conserve;
fabrică de bere, kvas şi apă de masă;
25 de mori;
25 de oloiniţe;
4 brutării;
2 întreprinderi de mezeluri şi produse din carne;
o secţie de prelucrare şi uscare a fructelor;
o fabrică de mobilă.

Industria vinicolă
Întreprinderea “Cimișlia Wineries” este specializată pe prelucrarea soiurilor tehnice albe
Chardonnay, Sauvignon, Aligote, Rcaţiteli ş.a. “Cimișlia Wineries” este unul dintre cei mai mari
producători şi furnizori de vin de calitate în Republica Moldova. Astăzi, acesta reprezintă un
complex vitivinicol modern, format din 6 întreprinderi vinicole şi 2 000 ha de terenuri agricole.
Întreprinderile companiei sunt dotate cu echipament tehnologic modern, laborator modern,
utilaje de îmbuteliere etc. Producția companiei este deja cunoscută pe piețele Statelor Unite ale
Americii, Germaniei, Poloniei, României, țărilor CSI și Rusiei. Cartea de vizită a fabricii este
vinul Sauvinion, căruia i s-a decernat locul I în categoria de vin tînar de Ziua Natională a
Vinului, iar în anul 2011 a cucerit Medalia de Aur în Franța.
Industria de panificație
Brutăria întreprinderii individuale “Elena Pleșca” este cea mai mare și performantă, fiind
cunoscută atât la nivel raional, cât și național, cu un bogat asortiment de produse.
Întreprinderea individuală “Negru Victor” deține o moară de făină, o brutărie înzestrată cu utilaj
modern, un magazin de firmă”Pâine caldă”.
SRL “Jectava-com” din s. Gura-Galbenei este constituită dintr-o moară de faină cu capacitatea
de 5 t de faină pe zi și o brutărie cu 7 tipuri de produse.
Cel mai mare producator de făina de grâu din raion este “Cimeltrans Group” din or. Cimișlia cca 60 t pe zi.
Industria berii și a băuturilor răcoritoare
Industria berii și a băuturilor răcoritoare este reprezentată de SRL ”Cogâlnic”, care produce 10
mln l băuturi răcoritoare și câte 2 mln l de bere și kvas anual.
“Camedones” SRL reprezintă o uscătorie modernă, înzestrată cu o cameră frigoriferă de mare
capacitate.
În Cimișlia functionează cel mai mare frigider din raion - “Prod-Coop” cu o capacitate de 1000 t.
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Industria constructoare de mașini
Întreprinderea moldo-elvetiană “BECK Cimișlia ” a fost înființata în anul 2006 fiind specializată
pe producerea pieselor de rezervă, a axelor și a cadrului din metal pentru remorci de tractoare.
Piesele sunt produse în Moldova, iar asamblarea este realizată în Elveția.
De mai mulți ani funcționează întreprinderea societații pe acțiuni “Pligusor-APC”, care livrează
viticultorilor și pomicultorilor din republica cultivatoare și pluguri pentru efectuarea lucrarilor
agricole.
2.5.3. Instituții Publice
•

Consiliul Raional Cimișlia, format din 33 de consilieri, în cadrul căruia activează trei
comisii de specialitate:
–
Comisia pentru problele economico-financiare,investiții, drept și disciplină;
–
Comisia pentru problemele agriculturii, industriei, protecției mediului și
amenajarea teritoriului;
–
Comisia învățământ, cultură, protecție socială,sănătate publică și turism;

•
•
•
•
•

Inspectoratul Ecologic de Stat;
Întreprinderea Servicii Publice Cimișlia – gestionarea deșeurilor în raionul Cimișlia;
SRL”Făclia”- aprovizioanarea cu apă potabilă a populației;
SRL “Cimișlia Gaz”-servicii gazificare al raionului Cimișlia;
I.C.S“Red Union Fenosa”S.A.-presteaza servicii de aprovizionare a populației cu energie
electrică;
“Protectia Solurilor”I.S;
“Silvo-Cinegetica”Cimișlia;
“Drumuri Cimișlia”S.A etc.

•
•
•

În raionul Cimişlia funcţionează o serie de obiecte sociale, care prestează servicii pentru
populaţia locală:
• Grădiniţe - 2900 copiii de vârstă preşcolară frecventează 36 de grădiniţe din teritoriul
raionului;
• Şcoli, licee – în raza raionului funcţionează 2 şcoli primare, 21 gimnazii, 9 licee, unde
îşi fac studiile 6 271 elevi;
• Reţeaua instituţiilor de cultură este constituita din 34 case şi cămine culturale, 39
Centre informaţionale, inclusiv 4 pentru copii, 2 şcoli de artă şi muzică, 2 cluburi
sportive, un centru de creaţie şi un muzeu.
Serviciile medicale populației raionului sunt prestate de către IMSP Spitalul Raional, IMSP
Centrul Medicilor de Familie, Centrul de Sănătate Publică Cimișlia, Staţia Zonală Asistenţă
Medicală de Urgenţă, IMSP Centrul de Sanătăte Javgur. La nivelul raionului Cimișlia, în
ultimii ani se atestă o creştere a morbidităţii la aşa boli ca tuberculoza de la 70 bolnavi în
2008 la 86 în 2011 (creştere 23%), hepatită de la 672 bolnavi în 2008 la 931 în 2011 (creştere
38%), boli ale aparatului digestiv de la 3 327 la 3 337 bolnavi în 2011 (creştere 1%).
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3.

DESCRIEREA, ANALIZA ȘI EVALUAREA PROBLEMELOR DE MEDIU
ÎN REGIUNE
Apă și canalizare

3.1.

Raionul Cimișlia are o suprafaţă totală de 923, 69 km2. Raionul este situat la latitudinea de
46.5286, longitudinea de 28.7773 şi altitudinea de 87 m faţă de nivelul mării. Este amplasat în
regiunea de sud a R. Moldova şi se învecinează: la nord cu raionul Hânceşti şi Ialoveni, la est cu
raionul Căuşeni, la sud cu unitatea administrativ-teritorială Găgăuzia şi raionul Basarabeasca, la
vest cu raionul Leova; la sud-est are hotar comun cu Ucraina.
Clima este moderat continentală, cu iarnă scurtă şi blândă şi vară fierbinte. Cantitatea anuală de
precipitaţii însumează 490-590 mm. Solurile sunt de tip cernoziomuri obişnuite şi carbonate, cu
bonitate bună. Condiţiile agroclimaterice sunt favorabile creşterii culturilor agricole.
Conform studiului AŞM „Mediul ambiant: starea şi dinamica”, calitatea factorilor de mediu se
prezintă ca un areal cu starea ecologică moderată, indice mediu al activităţii economice ca factor
de utilizare a pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale, de intensificare a proceselor geologogeomorfologice.
Suprafaţa totală a fondului funciar este de 92 370 ha, inclusiv 71 101 ha terenuri arabile, 9 279
ha plantaţii multianuale, 12 951 ha masive forestiere, 11 166 ha păşuni, 1 718 ha oglinda apelor,
6 023 ha intravilan şi 6 800 ha alte terenuri.
Potrivit datelor de la 1 ianuarie 2013, populaţia raionului constituia 61 300 locuitori, cunoscând
o uşoară descreştere faţă de ultimii cinci ani. Densitatea populaţiei este de 76 locuitori la un km2.
3.1.1. Lista de companii de utilităţi publice
În municipiu este fondată întreprinderea municipală ,,Servicii Publice Cimişlia” şi SRL ,,Făclia”
care gestioniază reţelele de aprovizionare cu apă şi canalizare a oraşului şi a unor localităţi din
raion. Scopul principal a acestor întreprinderi este:
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea calităţii serviciului curent prin reabilitarea şi optimizarea hidraulică a
reţelilor de apă existente cu extinderea acestora;
dezvoltarea şi extinderea reţelelor de distribuţie locală;
atingerea unui nivel maxim de conectare a populaţiei la reţelele de aproivizionare cu apă;
dezvoltarea şi extinderea infrastructurei aprovizionării cu apă şi canalizare;
crearea de apeducte grupate asigurând calitatea apei, prin construcţia staţiilor de tratare a
apei.

Responsabilitatea asupra alimentării cu apă şi canalizare în raion o poartă Direcţia Dezvoltare
Teritorială a Consiliului raional Cimişlia, în comun cu primarii localităţilor.
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3.1.2. Situația curentă privind aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare
Primăria or. Cimișlia în comun cu satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca
numară o populație totală de 14 356 locuitori.
Satul Dimitrovca dispune de rețea de aprovizionare cu apă potabilă în stare nesatisfăcătoare, cu
fântână arteziană şi castel de acumulare a apei care necesită reparaţie capitală. Lungimea reţelei
de distribuţie şi aprovizionare cu apă potabilă constitue 3.2 km sunt construite parţial din ţeavă
de polietilenă şi ţeavă din metal care are un proces mărit de corozie. Volumul consumului de
apă potabilă constitue 6 700 m3/an. Rețelele de canalizare şi staţia de epurare sunt complect
distruse.
Satul Bogdanovca Nouă dispune de rețea de distribuţie şi aprovizionare cu apă potabilă în stare
satisfăcătoare având o lungime de 1,8 km, ţeava fiind din polietilenă. Fântâna arteziană şi
castelul de acumulare sunt în stare bună, calitatea apei satisfăcătoare având parametrii de apă
potabilă. Volumul consumului de apă potabilă constituie 4000,0 m3/ an. Locuitorii satului nu
dispun de rețele de canalizare.
Satul Bogdanovca Veche dispune de rețea de distribuire cu apă potabilă în stare satisfăcătoare
cu o lungime de 4,8 km preponderent construită din ţeavă de polietilenă având 2 fântâni
arteziene cu castel de acumulare a apei. Calitatea apei satisfăcătoare are parametrii de apă
potabilă, consumul anual fiind aproximativ de 25 000,0 m3. Rețelele de canalizare și stația de
epurare sunt distruse.
Orașul Cimișlia dispune de o rețea ramificată de distribuţie şi aprovizionare cu apă potabilă care
se află în stare tehnică nesatisfăcătoare. Prin intermediul Fondului Ecologic Național în anii
2012-2013 au fost alocate surse financiare pentru reparația rețelelor de aprovizionare cu apă
potabilă inclusiv reconstrucția unui sector de 7,5 km. În total, rețeaua principală de aprovizionare
cu apă a orașului constituie peste 58 km de conducte construite haotic în perioada anilor 19601980 cu folosirea țevilor din diferite materiale, și anume, fontă, metal, azbest. Conducte din
tuburi de polietilenă cu diametru mic s-au folosit doar la conectarea consumatorilor la apă
potabilă, în perioada anilor 1990 și există și în prezent.
Orașul dispune de 4 stații de captare pompare a apei potabile, 21 sonde arteziene şi rezervoare de
acumulare a apei potabile, serviciu centralizat de deservire. Pe lângă rețeaua orașului mai
funcționează 5 sonde cu casteluri de acumulare a apei care aprovizionează cu apă potabilă unele
întreprinderi din oraș și populația din vecinătate. Calitatea apei satisfăcătoare cu unele mici
neconformităţi faţă de normativele în vigoare având parametrii de apă potabilă.
În mediu se foloseşte la 0,06 m3 de apă în 24 ore pentru fiecare locuitor, în total folosindu-se
273000 m3 de apă pe an.
Rețelele principale de canalizare a orașului împreună cu stația de epurare au fost construite în
anii 1978-1980. Din anii 2000 stația de epurare nu funcționează, rețelele de canalizare se află
într-o stare deplorabilă, apele reziduale se scurg prin diferite canaluri şi nimeresc în zona de
protecţie a r. Cogâlnic, poluând zona oraşului şi chiar apele fluviului Nistru care are scurgere în
Marea Neagră.
În perioada anilor 2009-2013 pentru reconstrucția rețelelor de canalizare și reconstrucția stației
de epurare din diferite surse au fost alocate și valorificate peste 14,0 mln lei, cu aportul
Guvernului Ceh a fost instalat utilajul la stația de epurare. La moment se efectuează lucrări de
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reglare și punerea în fucțiune a utilajului cu darea în expluatare a stației de epurare cu o
capacitate de până la 1 000 m3 în decurs de 24 ore.
Prin intermediul Fondului Ecologic Naţional demarează lucrările de construcţie a reţelelor de
canalizare a microraionului Taivani cu costul total de 12,6 mln lei, ce va îmbunătăţi esenţial
situaţia ecologică şi sanitaro-epidemiologică din zonă.
Rețelele de canalizare la moment sunt conectați peste 6 500 locuitori ai orașului și 197 de agenți
economici, obiecte, industriale și de menire cultural socială.
Cu punerea în funcțiune a stației de epurare se vor lichida toate scurgerile apelor reziduale în
direct fără a fi purificate, se va înbunătăți simțitor starea mediului înconjurător. În perspectivă se
prevede de a se construi rețele de canalizare sub presiune cu conectarea satelor Bogdanovca
Nouă și Bogdanovca Veche.
3.1.3. Concluzii
În baza criteriilor precăutate se poate de concluzionat că în raionul Cimișlia cu aprovizionare cu
apă potabilă și canalizare a localităților raionului se află într-o stare deplorabilă, se primesc unele
măsuri de îmbunătățire a situației dar cu părere de rău aceste măsuri sunt foarte neconsiderabile.
Politica de descentralizare primită în țară a adus la un factor negativ prin care se observă că
fiecare localitate se stăruie să își rezolve problemele din localitate de sinestătător fără a ține cont
de o strategie raională, regională și chiar de țară. Transmiterea în concesiune sau chiar și
privatizarea unor rețele de aprovizionare cu apă și fântânelor arteziene nu au îmbunătățit, dar din
contra au înrăutățit situația cu aprovizionare cu apă potabilă.
În baza tabelului 6 și investigările specialiștilor Centrului Sănătate Publică Cimișlia se observă
că în unele localități apă potabilă nu există, sondele existente aprovizionează cu apă care nu sunt
conforme normativelor sanitaro-epidemiologice ca apă potabilă, conținând concentrați mari din
grupa azotică și alți indici fizico-chimici și poate fi folosită doar ca apă tehnică.
Construcția unor stații de tratare a apei este foarte costisitoare și nu este rezonabil de a trata apa
și apoi a o folosi și în alte scopuri, înafară de alimentare.
Una din posibilitățile de aplanare a situației create ar putea fi construcția stațiilor de tratare a apei
regionale pentru mai multe localități cu conectarea prin apeducte magistrale la rețele existente de
aprovizionare cu apă a localităților. Rezerve de apă din adâncime sunt suficiente pentru a acoperi
necesitățile localităților.
Altă posibilitate de aplanare ar putea fi construcția stațiilor de tratare a apei regionale cu
instalarea utilajului de îmbutiliere a apei potabile în vase de 20-30 l și transportarea și
aprovizionarea populației din localități cu apă potabilă. Una din posibilitățile generale la moment
care se precaută ar fi construcția apeductului pentru aprovizionarea cu apă potabilă a raioanelor
Leova, Cimișlia și Basarabeasca din r. Prut.
Situația cu apele reziduale în localități a fost și mai critică, astfel, raionul în perioada anilor
2000-2014 nu dispunea de rețele de canalizare și stații de epurare.
În anii 2010-2014 din contribuția Agenției de Dezvoltare Cehe și a Fondului Național Ecologic,
staţia de pompare şi sistemul de canalizare s-au aflat în reconstrucție. La momentul actual, stația
de epurare a fost dată în exploatare și se petrec lucrări de reglare.
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Tabelul 6. Starea acutală a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizareși tratare a apelor uzate
Sistemul de aprovizionarea cu apă

Sistemul de canalizare și tratare a apelor uzate

Populaţia
curentă
(pers.)

Prezenţa
sistemului

Nr. de
fântâni
arteziene

Calitatea
apei la
sursă

Lungimea
apeductului
(km)

Nr. de
persoane
conectate

Consumul
de apă
(m3/an)

Prezenţa
sistemului

Prezența
staţiei de
tratare

Prezența
staţiilor de
epurare

Nr. de staţii
de pompare
ape uzate

Nr. de
peroane
conectate

Lungimea
reţelelor de
canalizare (km)

Cimișlia

14356

da

21

da

67,8

14356

308700

parțial

nu

da

4

6500

35,6

Albina

2046

da

3

da

29,1

1896

50592

nu

nu

nu

-

-

-

Batîr

2504

da

3

nu

24

1800

36000

nu

nu

nu

-

-

-

Cenac

1985

da

2

nu

8,3

1080

23600

nu

nu

nu

-

-

-

Ciucur Minjir

1828

da

5

nu

9,75

1188

26000

nu

nu

nu

-

-

-

Codreni

671

da

2

da

8,9

620

13700

nu

nu

nu

-

-

-

Ecaterinovca

1800

da

2

da

13

1750

-

da

nu

nu

-

-

9,2

Gradiște

2376

da

2

da

13,8

1544

31100

nu

nu

nu

-

-

-

Gura Galbenei

5383

da

4

da

24

5300

137500

nu

nu

nu

-

-

-

Hîrtop

2315

da

5

nu

10,9

2100

56000

nu

nu

nu

-

-

-

Ialpujeni

1778

da

3

nu

15

1650

25600

nu

nu

nu

-

-

-

Ivanovica Nouă

811

da

1

da

13

800

17700

nu

nu

nu

-

-

-

Javgur

2083

da

3

nu

16,7

20

49947

nu

nu

nu

-

-

-

Lipoveni

2001

da

4

da

15,7

1760

41450

nu

nu

nu

-

-

Mihailovca

3279

da

3

nu

13,8

3100

51650

nu

nu

nu

-

-

-

Porumbrei

1465

da

2

da

4,3

1100

27600

nu

nu

nu

-

-

-

Sagaidac

2507

da

2

da

18

2230

54000

nu

nu

nu

-

-

-

Satul Nou

2014

da

3

da

15

1920

43499

nu

nu

nu

-

-

-

Selemet

3623

da

6

da

6

2355

47650

nu

nu

nu

-

-

-

Suric

823

da

1

da

4

780

18020

nu

nu

nu

-

-

-

Topala

730

da

2

da

6

690

15020

nu

nu

nu

-

-

-

Troițcoe

1095

da

2

da

6,8

660

18820

nu

nu

nu

-

-

-

Valea Perjei

725

da

2

da

5,6

680

-

nu

nu

nu

-

-

-

138

49379

1044201

4

6500

44,8

Localitate

TOTAL:

58198

83
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Cu părere de rău, localitățile Ecaterinovca și Valea Perjei, care se preconiza a fi conectate la
rețele de canalizare a or. Cimișlia, deja vor obține un sistem de canalizare propriu din venituri
locale, naționale sau internaționale.
Rețelele de canalizare a or. Cimișlia au fost parțial reparate, dar se necesită lucrări de restabilire a
fântânilor de conectare, restabilirea conexiunilor consumatorilor. Au demarat lucrările de
construcție a rețelelor de canalizare a unui nou microraion.
Din 39 de localități, doar 3 localități vor dispune de rețele de canalizare în stare de funcționare,
alte 5 localități la moment elaborează setul necesar de acte și scheme pentru reconstrucția
rețelelor de canalizare cât și construcția stațiilor de epurare individuale, necătând la faptul că este
posibil de prevăzut construcția unor stații de epurare regionale pentru 2-3 localități, ideea fiind
mult mai eficientă.
În concluzie, situația aprovizionarii cu apă potabilă și canalizare a localităților din raionul
Cimișlia este nesatisfăcătoare. Întru îmbunătățirea situației în ramura nominalizată este necesar
–
–
–
–

de a se elabora o strategie lucrativă și un plan de măsuri de eficientizare a serviciilor
publice în domeniul alimentării cu apă și canalizare;
optimizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare;
optimizarea nivelului calității acestor servicii prin acțiuni de modernizare în concordanță
cu standartele europene;
asigurarea construcției, reconstrucției rețelelor nominalizate,conectarea etapizată a
acestor servicii la sistemele naționale.

Este necesar de a se elabora studii de fezabilitate și proiecte concrete, acceptate de comunități, în
scopul soluționarii cât mai urgente a problemei de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a
localităților raionului pentru asigurarea funcționării standartelor minime de protecție a mediului.
Conform informațiilor obținute din evaluarea stării sistemului de aprovizionare cu apă și
canalizare din Cimișlia, precum și în baza concluziilor făcute, principalele probleme în acest
domeniu sunt următoarele:
Aprovizionare cu apă:
–
–
–
–

Lipsa unor cantități suficiente de apă potabilă în sistemele publice de aprovizionare cu
apă;
Calitatea inadecvată a apei potabile, care nu satisfac normele sanitaro-epidemiologice
pentru apa potabilă;
Starea proastă a sistemului de aprovizionare cu apă;
Nivelul scăzut de acoperire a populației cu sistem centralizat de aprovizionare cu apă.

Canalizare:
–
–
–
–

Starea proastă a sistemului de eliminare a apelor uzate:
Nivelul scăzut de acoperire a populației cu sistem centralizat de eliminare a apelor uzate;
Stația de epurare a apelor uzate (SEAU) se află într-o stare proastă din cauza îmbătrânirii
și a lipsei de întreținere corespunzătoare;
Lipsa de SEAU.
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3.2.

Managementul deșeurilor

3.2.1. Informații generale
Ponderea populaţiei raionului cu acces la servicii de salubrizare a fost evaluată în anul 2014 la
21,1%, cu o creştere de 13,6% faţă de anul 2007.
Raionul are aproape la fel de multe depozite de deșeuri ca și localități. Pe teritoriul raionului
Cimişlia sunt amplasate 32 de rampe de depozitare a deşeurilor. Toate rampele au fost amplasate
fără proiecte de execuţie, şi de aceea, la moment, nici una nu corespunde cerinţelor ecologice.
Majoritatea depozitelor sunt situate foarte aproape de zonele rezidențiale și în cele mai multe
locații administrația locală dorește să le închidă sau să le modernizeze.
La moment, din 32 de rampe de depozitare a deşeurilor, doar 14 dispun de autorizaţii sanitare de
funcţionare, acestea sunt rampele din localităţile: Mereni, Porumbrei, Albina, Cenac, CiucurMingir, Lipoveni, Ecaterinovca, Ialpujeni, Troiţcoe, Batîr, Satul-Nou, Javgur, Topal, Codreni.
Toate cele 23 APL de nivelul I din componenţa raionului anual întocmesc şi aprobă programe şi
planuri locale de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor,
în realizarea cărora sunt implicaţi atât cetăţenii satelor, inclusiv elevii şcolilor locale, cât şi agenţi
economici.
În anul 2013 au fost efectuate lucrări de amenajare a gunoiştilor în localităţile Satul–Nou, Hîrtop,
Topal, Ciucur Mingir, Cenac, Codreni, Selemet. În aceste localităţi, gunoiştile dispun de drum de
acces, semne de informare, deşeurile se depozitează în cadrul perimetrilor admiși.
Potrivit informaţiei Inspecţiei Ecologice raionale, în restul localităţilor, lucrări de amenajare a
gunoiştilor nu s-au desfăşurat, deşeurile se depozitează în afara perimetrelor admise ceea ce duce
la mărirea suprafeţelor şi la infectarea solurilor. La gunoiştile din aceste localităţi, nu se respectă
zona sanitară de protecţie. În perioada umedă, gunoiştile nu dispun de drum de acces.
Problema gestionării deşeurilor solide se accentuează, mai cu seamă, în mediul rural.
Deşeurile solide din mediul rural sunt greu de urmărit în condiţiile în situatia în care în comune
şi sate nu există servicii de salubrizare.
Dacă în mediul urban, gestionarea deşeurilor se realizează datorită existenţei serviciului
specializat de salubrizare (care acoperă cca 90% din populaţia urbană), atunci în majoritatea
satelor, întreprinderi de gestionare a deşeurilor lipsesc, iar transportul deşeurilor la locurile de
depozitare se face individual de către generatorii de deşeuri. Lipsa acestor servicii/întreprinderi
de salubrizare contribuie la formarea gunoiştilor spontane/neautorizate, care poluează mediul şi
pune în pericol sănătatea populaţiei. Problema centrală în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor
în raion, la momentul de faţă, reprezintă gestionarea inadecvată a deşeurilor solide în mediul
rural.
Din numărul total de 39 localităţi ale raionului, în doar 5 localităţi salubrizarea este organizată în
mod planificat. Dacă oraşul Cimișlia dispune de serviciul de salubrizare, atunci se estimează că
doar în 13,2% din localităţile rurale (5 sate – Porumbrei, Valea – Perjei, Batîr, Gradişte,
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Iurievca) gestionarea deşeurilor are loc, mai mult sau mai puţin, organizat. În restul satelor,
activităţile de salubrizare se execută la solicitare, ori în general nu se realizează.
În anul 2013, în urma controalelor efectuate de către inspectorii Inspecţiei Ecologice Cimişlia și
a altor organe de resort, pe teritoriul raionului au fost depistate cca 83 de gunoişti spontane cu o
suprafaţă de 6,32 ha.
Cele mai multe gunoişti spontane au fost depistate în satele Batîr – 7, Selemet - 7, or. Cimişlia 5, Gura-Galbenei - 4, Lipoveni - 4.
Au fost supuse lichidării peste 72 de gunoişti spontane, cu o suprafaţă de peste 5,6 ha. Lichidarea
gunoiştilor spontane se face, de regulă, prin nivelarea şi acoperirea lor cu sol, ceea ce prezintă, în
sine, o sursă de poluare a mediului (în special a solului şi a apelor subterane).
Formarea gunoiştilor spontane se datorează lipsei întreprinderilor de salubrizare (şi în rezultat al
accesului redus al populaţie la servicii de salubrizare), informării inadecvate a cetăţenilor cu
privire la gestionarea deşeurilor în localitate, monitorizării ineficiente a procesului de gestionare
a deşeurilor menajere.
În or. Cimișlia responsabil de colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere este Î.M. „Servicii
Publice Cimișlia”, şi cuprinde aproximativ 90% din teritoriu. Întreprinderea evacuează deşeurile
de la populaţia oraşului - 10 025 locuitori, şi 80 agenţi economici. Tariful pentru evacuarea
deşeurilor este de 8,0 lei/lună/persoană, 101,0 lei/tractor şi 110,0 lei/maşină o evacuare pentru
agent economic.
Pe parcursul perioadei de salubrizare 2013, din localităţile raionului au fost evacuate peste
25.000 m3 de deşeuri menajere şi animaliere, însă cu părere de rău nu toate aceste cantităţi au
ajuns la gunoiştile săteşti autorizate.
O situaţie alarmantă s-a creat la gunoiştea din or. Cimişlia, amplasată la o distanţă de circa 300 m
de la oraş, ce ocupă o suprafaţă de 2,75 ha, care este supraâncărcată şi necesită să fie lichidată.
Inventarierea depozitelor de gunoi din Regiunea de Dezvoltare Sud, realizată în anul 2010 în
cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor”, a constatat faptul că o parte însemnată din volumul
deşeurilor solide depozitate o constituie anume deşeurile de grajd. În mod normal, aceste deşeuri
trebuie compostate şi utilizate ca îngrăşământ/ fertilizant în agricultura, dar nu trebuie să ajungă
la depozitul de gunoi, sau mai rău, în locuri neautorizate.
Un detaliu esenţial ce trebuie menţionat este faptul că în mediul rural, pe lângă deşeurile
menajere solide, se formează o cantitate impunătoare de deşeuri de grajd (animaliere), depăşind
cu mult volumul deşeurilor strict menajere.
Chiar dacă o parte din populaţia rurală utilizează deşeurile de grajd în calitate de îngrăşământ,
alţii aruncă aceste deşeuri la întâmplare sau, în cel mai „bun” caz, le transportă la gunoiştea
satului.
După cum s-a menționat, în decursul unui an un locuitor din mediul urban generează cca 255 kg
de deşeuri menajere solide, pe când un locuitor din mediul rural – 180 kg. Astfel, se estimează că
anual se produc în medie cca 3,2 mii tone deşeuri menajere solide de la populaţia urbană (care
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alcătuieşte12,6 mii locuitori) şi 8,4 mii tone deşeuri menajere solide de la populaţia rurală
(alcătuită din 46,8 mii locuitori).
Cantitatea deşeurilor solide menajere şi de grajd generate în cadrul unei gospodării rurale
(mărimea medie a gospodăriei fiind de 3.1 persoane) în decurs de un an se estimează la cifra de
5.36 t (560 kg deşeuri menajere + 4.8 t deşeuri de grajd). Raportat la totalul gospodăriilor din
mediul rural (17611), se estimează că anual se generează o cantitate de aproximativ 94,4 mii t de
deşeuri solide (9,9 mii t deşeuri menajere + 84,5 mii t deşeuri de grajd).
Cu regret, în raion nu s-a făcut nici un studiu privind datele de deșeuri generate, iar deșeurile
evacuate nu sunt cântărite la depozitele de deșeuri.
Prognozele privind deşeurile generate şi modificările în compoziţia lor, este o bază pentru
definirea unor metode diferite pentru tratarea acestora, parametrii diferitor instalaţii şi calculul
costurilor şi beneficiilor viitoarelor investiţii în sistemul de gestionare a deşeurilor. Dinamica
populaţiei şi ratele de generare a deşeurilor sunt proiectate în următorii 15 ani. Prognoza
generării deşeurilor depinde de două variabile majore: populaţia şi condiţiile economice din zona
prognozată. Creşterea economică va permite creşterea cheltuielilor şi a consumului, care va duce
la creşterea cantităţii de deşeuri generate pe gospodărie. Indicele Produsului Intern Brut (PIB) a
fost utilizat drept indicator al dezvoltării condiţiilor economice.
Din anul 2011 colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi nereciclabile se efectuează doar în
or. Cimișlia. În acest scop Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) a implementat proiectul
„Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în RDS” finanţat de FNDR.
Din acest proiect ÎM „Serviciile Publice Cimișlia” a beneficiat de o autogunoieră „Ford”. În or.
Cimișlia au fost construite 55 platforme, instalate 63 containere zincate de 1,1 m3, 18 containere
zincate de 0,66 m3, 75 lăzi pentru colectarea plasticului de 1,8 m3, 18 containere din polietilenă
de înaltă densitate de 1,1 m3, și un utilaj de balotat deşeurile reciclabile.
Actualmente, întreprinderea utilizează pentru colectarea şi transportarea deşeurilor 3 maşini
specializate pentru evacuarea deşeurilor, 3 tractoare, 1 buldozer.
Fondul Ecologic Naţional (FEN) şi el a reuşit să aducă anumite îmbunătăţiri procesului de
gestionare a deşeurilor solide la nivel local asigurând 2 sate cu tractoare pentru evacuarea
deşeurilor.
3.2.2. Concluzii
Cetăţenii sunt nevoiţi să evacueze deşeurile de sinestătător prin diferite metode, fapt care
conduce la depozitarea deşeurilor, în afara perimetrilor admisi, şi la creşterea suprafeţelor de
terenuri poluate cu deşeuri şi extinderea suprafeţelor ocupate de deşeuri.
Majoritatea depozitelor de deşeuri nu sunt supravegheate de persoane responsabile, ceea ce face
ca o parte din deşeuri să fie depozitate în afara perimetrului atribuit, extinzând suprafaţa
depozitului.
Informarea inadecvată a cetăţenilor privind gestionarea deşeurilor în localitate este o altă cauză
ce exagerează problema. O parte din cetăţeni nici nu cunosc exact modul şi regulile de gestionare
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a deşeurilor în localitate. Astfel, pe lângă lipsa serviciilor/ întreprinderilor specializate de
salubrizare, cetăţenii nu sunt adecvat informaţi cum să procedeze cu gunoiul generat în
gospodărie. Ca rezultat, aceste deşeuri sunt aruncate, la întâmplare, în mediu (în lunci, râpi, fâşii
forestiere, pe marginea drumului etc.). De multe ori, aceştia nici nu conştientizează faptul că
procedând astfel îşi pun sănătatea lor (şi a copiilor lor) în pericol.
De aceea, deşeurile solide din mediul rural sunt dificil de urmărit în condiţiile inexistenţei în
comune şi sate a serviciilor de salubrizare.
Formarea gunoiştilor spontane afectează mediul şi peisajul/ ecosistemul, ceea ce pune în pericol
sănătatea populaţiei. Consecinţele reprezinta risipirea surselor, ajungind și până la producerea
unui efect negativ asupra calităţii vieţii.
În prezent implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor se află la un nivel foarte
scăzut.
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor solide în mediul rural este determinată de
următoarele cauze de bază:
–
–
–
–

lipsa întreprinderilor de salubrizare în majoritatea satelor;
infrastructură neadecvată pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor;
monitorizare şi control ineficient a procesului de gestionare a deşeurilor;
informare inadecvată a cetăţenilor privind gestionarea deşeurilor în localitate.

Toate aceste cauze sunt la rândul lor determinate de piaţa serviciilor de salubrizare neatractivă/
mică şi capacităţi administrative reduse pentru gestionarea deşeurilor la nivel local, precum şi de
cadrul de reglementare incomplet pentru gestionarea deşeurilor.
Lipsa întreprinderilor de salubrizare în majoritatea localităţilor rurale este determinată, în
principal, de faptul că:
•
•

piaţa serviciilor de salubrizare, la nivel local, este foarte mică şi neatractivă pentru agenţii
economici;
APL nu poate organiza servicii/ întreprinderi de salubrizare din lipsa capacităţilor
administrative necesare pentru a atrage investiţii (inclusiv parteneri privaţi) în domeniul
salubrizării şi pentru a accesa granturi de la FEN (ori alte fonduri) sau a introduce
instrumente locale (ex.: plaţi locale pentru salubrizare) de finanţare a acestor servicii.

Reciclarea/ valorificarea deşeurilor este extrem de redusă, în special datorită lipsei serviciilor de
salubrizare şi a infrastructurii inadecvate pentru colectarea separată a deşeurilor.
Reciclarea redusă a deşeurilor duce în lanţ la:
–
–
–

creşterea cantităţii deşeurilor depozitate;
la supraâncărcarea depozitelor de deşeuri (contribuind astfel şi la poluarea mediului);
risipă de resurse pentru construirea de noi depozite.

Se cunoaşte că cca 60% din volumul deşeurilor depozitate în mediul rural este format din
deşeurile de grajd.
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În procesul de gestionare a deşeurilor, primordial este reducerea la minimum a efectelor negative
asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului cauzate de generarea şi depozitarea finală a deşeurilor.
În politicile privind gestionarea deşeurilor din ţările Uniunii Europene se urmăreşte, în primul
rând, prevenirea formării deşeurilor, prin aplicarea „tehnologiilor curate” în activităţile
economice şi reducerea cantităţii deşeurilor formate, prin utilizarea celor mai bune practici în
fiecare domeniu de activitate ce generează deşeuri. Apoi, se impune valorificarea deşeurilor
generate prin reutilizare, reciclare şi/sau recuperare energetică, şi doar în ultimul rând se pune
problema eliminării finale a deşeurilor prin incinerare sau depozitare.
Pe baza evaluării situației în domeniul gestionării deșeurilor și a concluziilor, au fost identificate
următoarele principalele probleme în domeniul gestionării deșeurilor comunale din Cimișlia:
–
–
–
–
–
–
–

3.3.

Gradul scăzut de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor;
Starea și condițiile necorespunzătoare în depozitele de deșeuri existente;
Acoperire insuficientă a regiunii, cu sistem organizat de colectare a deșeurilor;
Existența unui număr mare de gropi de gunoi ilegale;
Gestionarea inadecvată a depozitelor de deșeuri existente;
Capacitatea insuficientă a companiilor de utilități publice pentru gestionarea eficientă a
deșeurilor;
Lipsa/absența separării deșeurilor (primare și secundare).

Calitatea aerului

3.3.1. Informații generale
Pe parcursul anilor 2006-2013 activitatea Inspecţiei Ecologice Cimișlia a fost orientată spre
realizarea măsurilor de protecţie a aerului atmosferic care au fost stipulate în planurile de
activitate a Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat şi Inspecţiei, la asigurarea
respectării de către APL, agenţii economici, persoanele fizice a normelor şi cerinţelor ecologice
rezultate de actele legislative naţionale, reducerea efectelor nocive asupra atmosferei.
O dezvoltare umană durabilă este de neconceput fără un mediu ambiental sănătos. Bazinul aerian
local este afectat de impactul negativ al activităţilor economice, de poluanţii emiși de la sursele
antropogene locale, precum și de poluarea transfrontieră, care este generată de ploile acide. De
menţionat că, fluxul intens de substanţe poluante din ultimii ani a depășit cu mult capacitatea de
autoepurare a atmosferei și în consecinţă, calitatea aerului a început să degradeze.
Pentru a clasifica nivelele (gradele) de poluare a aerului atmosferic cu substanţe nocive de la
obiectele poluatoare s-a utilizat, ca model, potenţialul de poluare a sursei, conform următorilor
indicatori:
–
–
–

obiecte cu emisii reduse (0,1-49);
cu emisii moderate (50-499);
cu emisii ridicate (500-1000) (tone pe an).

Calitatea aerului atmosferic în raionul Cimișlia este influenţată de emisiile provenite din trei
tipuri de surse de poluare:
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–
–

surse staţionare, care includ întreprinderile industriale, CET-urile şi cazangeriile;
surse mobile, care includ transportul auto, feroviar, aerian, tehnica agricolă.

Sursele staționare de poluare includ centalele termoelectrice, cazangeriile, intreprinderile
industriale care functionează. În prezent, conform datelor selectate de la agenţii economici, APL
pe teritoriul raionului au fost înregistrate 60 obiecte poluatoare cu impact negativ asupra
mediului. În baza controalelor efectuate s-a înregistrat că aceste obiecte dispun de 416 surse
staţionare de poluare a aerului.
Clasificarea obiectelor poluatoare

Transportul

Sectorul
energetic

Sectorul
industrial

Sectorul
agricol

Deșeuri

Din numărul total al surselor de poluare 102 sunt organizate. Sectorul termoenergetic în raion la
moment este reprezentat de 48 de cazangerii de diferite capacitați. De la acest sector pe parcursul
anului 2013 în aerul atmosferic au fost emise 134,325 t de substanțe nocive, sau cu 5,155 t mai
puțin față de anul 2012, motivul fiind reducerea cantitații de combustibil utilizat.
În perioada 2006-2012, volumul emisiilor de poluanţi în atmosferă de la sursele staţionare de
poluare a fost în creştere, mărindu-se de la 250 t/an şi ajungând în 2009 până la 400 t/an.
Majoritatea întreprinderilor desfăşoară activităţi generatoare de emisii de substanţe poluante,
care sunt evacuate în atmosferă, cum ar fi: dioxid de sulf şi de azot, oxid de carbon, substanţe
solide. Astfel, în anul 2013, de la sursele staționare de poluare emisiile au fost:
–
–
–
–
–
–

Oxizi de carbon – 63,485 t;
Oxizi de azot – 5,518 t;
Dioxid de sulf – 40,390 t;
Hidrocarburi – 3,865 t;
Compuși organici volatili – 9,025 t;
Particule solide – 59,844 t.

Această diagramă prezinta în dinamică masa emisiilor poluanților în aer de la sursele staționare
de poluare.
Masa de emisii (CH, SO2, CO, NO2, S.S.) în dinamică pentru anii 2006-2012 (t)
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Masa de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare, 2012 (t)

2012

2013

0
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Compuși organici volatili
Substanțe solide
NO2
CO
SO2
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2013
24,026
9,025
59,844
5,519
63,485
40,39

40
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2012
26,757
8,394
61,303
7,13
62,222
41,661

Masa de poluanţi în aerul atmosferic, tone/an

Poluarea aerului atmosferic în centrele raionale şi localităţile rurale, este influienţată de emisiile
întreprinderilor mici: mori, fabrici de vin, brutării, cariere, deşeuri, precum şi cele emise din
surse casnice.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8 fabrici de vin;
o fabrică de conserve;
fabrică de bere, kvas şi apă de masă;
25 de mori;
25 de oloiniţe;
4 brutării;
2 întreprinderi de mezeluri şi produse din carne;
o secţie de prelucrare şi uscare a fructelor;
fabrică de mobilă;
uzina de producere a asfaltului.
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Numărul surselor fixe de poluare în raionul Cimișlia, anii 2006-2013
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Surse fixe de poluare a aerului

2006
170

2007
199

2009
381

2010
440

2012
414
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Menţionăm, că impactul local provocat de efectele nocive ale emisiilor în atmosferă de la sursele
de poluare, în mare parte, este evaluat și supus controlului și reglementării conform prevederilor
actelor legislative în vigoare. Cu toate acestea, nu se efectuează eficient și regulat inventarierea
surselor fixe de poluare a emisiilor de noxe. Unele activităţi de inventariere sunt formale și nu
reflectă situaţia reală privind poluarea aerului atmosferic cu substanţe nocive.
Din 35 instalaţii de purificare a aerului înregistrate, 25 unităţi sunt defectate şi neeficiente în
exploatare, iar celelalte funcţioneză cu randament redus.
Sursele mobile de poluare reprezintă transportul auto, feroviar, aerian și fluvial. Este cunoscut
faptul că, transportul constituie sursa principală de poluare a aerului atmosferic, prin emanarea în
aer de cantitați mari de hidrocarburi, oxizi de azot, oxizi de carbon, plumb.
Numărul unităților de transport
8391
6644

6876
5867

5801

5770

2010

2011

2012

4816

2006

2007

2008

2009

Sectorului de transport (auto, feroviar) îi revine cca 74% din degajările totale pe ţară (sursa:
Raport Sănătate Publică), fiind concomitent şi o sursă de poluare fonică. Emisiile din sectorul
transport în anul 2006 au constituit 28 201,06 t, inclusiv şi emisiile de la utilizarea
combustibilului în alte sectoare, cum ar fi cel agricol (tractoare, combine) şi alte unităţi mobile.
Datele pentru perioada 2006-2012 sunt prezentate mai jos.
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Emisii de poluanţi atmosferici de la sursele mobile (transport rutier), 2006-2012 (t)
3000
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1889,7
253
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65,75
20,42
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252,3
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0
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299,39
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26,134
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Pe teritoriul raionului funcționeaza 2 statii de testare tehnică, rezultatul activității cărora este
reflectat în urmatorul tabel.

SRL Cimtestauto

2786

86

86

1/-

Total IE
Total AE/IE

5770

218

218

2/-

Combine

1/-

Numărul
unităţilor agricole
de transport
supuse controlului
ecologic

Tractoare

132

Interdicţii de
exploatare

132

Cu depăşiri a
normelor
ecologice:

2984

Supuse
conrolului la
staţiile tehnice

Inspecţia Ecologică
Cimișlia
ÎMB& Test

Amenzi(lei)/
avertisment

Acţiuni de control
ecologice şi de
supraveghere

Acte/ proceseverbale

Numărul automobilelor controlate
la staţiile de testare tehnică,
inclusiv supuse reviziei tehnice

Testare
repetată

Denumirea Agenţiei/
Inspecţiei ecologice,
staţiile de estare
tehnică

Total supuse controlului ecologic de stat, inclusiv
cu depăşiri a normelor de
emisii

Tabelul 7. Controlul ecologic instrumental de stat al vehiculelor, anul 2012

Aici trebuie de menționat că aceste stații nu supun testării ecologice autovehiculele de tonaj
mare, tractoare și combine, deoarece gradul de poluare cu emisii este redus și nu reflectă situația
reală. Nici Inspecția Ecologică nu dispune de aparate atestate pentru supunerea controlului
ecologic al transportului auto de diferite tipuri.
Conform datelor evaluate, parcul de transport auto numără cca 5770 un. Cantitatea
combustibilului realizat de la cele 15 stații de alimentare cu combustibil în anul 2013 a constituit:
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benzina-3045 t, motorina-2928 t, gaz natural lichefiat-1156 t, iar cantitatea substanțelor nocive
emise în atmosferă a constituit în 2013 -2628,892 t.
Scăderea producţiei industriale în perioada de criză și, concomitent, creșterea numărului de
autovehicule a schimbat structura provenienţei emisiilor poluante faţă de anii precedenţi. În
prezent, cel mai intens poluează atmosfera autovehiculele, numărul lor în ţară fiind în creștere,
iar starea lor tehnică nesatisfăcătoare.
În raionul Cimișlia monitorizarea calităţii aerului atmosferic este asigurată prin serviciile
specializate în cadrul Inspectoratului Ecologic Cimişlia cât şi a Centrului Sănătate Publică, fiind
analizaţi poluanţii de bază (pulbere, dioxid de sulf, dioxid de azot), iar calitatea aerului se
estimează prin indicele complex al poluării atmosferei.
3.3.2. Concluzii
În concluzie, în baza datelor acumulate și analizate în cadrul prezentului raport tehnic, pot
enumeră următoarele probleme de mediu privind calitatea aerului pe teritoriul raionului Cimișlia:
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–

–

nu există în raionul Cimișlia un laborator care să monitorizeze compoziția și calitatea
aerului astfel încât problema poluării să fie cunoscută și ulterior soluționătă;
nu se efectuează eficient şi regulat inventarierea surselor fixe de poluare a emisiilor de
noxe;
unele activităţi de inventariere sunt formale şi nu reflectă situaţia reală privind poluarea
aerului atmosferic cu substanţe nocive;
starea necalitativă a drumurilor pe teritoriul raionului, ceea ce determină o deplasare
anevoioasă a automobilelor, rezultatul fiind emanarea în aer a substanțelor nocive
periculoase pentru sănătea populației;
nu se supun testării ecologice autovehiculele de tonaj mare, tractoare și combine, astfel
nu putem cunoaște situația reală privind emisiile de noxe în aer. Nici Inspecția Ecologică
nu dispune de aparate atestate pentru supunerea controlului ecologic al transportului auto
de diferite tipuri;
creşterea numărului mijloacelor de transport auto importate în ţară, cu o vechime de 7 şi
mai mulţi ani și calitatea joasă a combustibilului prezintă cauza intensificării poluării
aerului atmosferic cu substanţe toxice şi, respectiv, cu un impact considerabil asupra
stării sănătăţii populaţiei;
raionul Cimișlia este străbătut de 5 drumuri naționale, astfel încît, transportul tranzit se
deplasează uneori prin centrul satelor și orașului;
amplasarea Gării Auto în centrul or. Cimișlia în apropiere de piața de produse alimentare,
zona unde au fost depistate depășiri de NO2 din 2006 până în 2014 inclusiv;
în sezonul de toamnă unii cetățeni aprind în curtea caselor, grădinilor frunzele uscate ceea
ce este interzis, însă în continuare rămâne a fi o problemă destul de vizibilă pentru noi;
problema existenței gunoiștilor neautorizate pe întreg teritoriul raionului Cimișlia, în
rezultat emanându-se în aer un miros neplacut, și totodata la aceste gunoiști cetățenii își
permit arderea deșeurilor;
insuficiența suprafețelor de spații verzi pe teritoriul raionului.
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Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în raionul Cimișlia este necesară implementarea măsurilor
de reducere a poluării aerului, astfel, se cer a fi întreprinse câteva măsuri utilitare, cum ar fi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

construcția unui laborator în Cimișlia dotat cu utilaje necesare pentru prelevarea şi
măsurarea probelor de aer;
promovarea unei politici de trecere la tehnologiile mai avansate şi la utilizarea
combustibilului ecologic mai pur;
aplicarea constantă a plăţii pentru poluarea aerului;
modernizarea generatoarelor de energie şi altor instalaţii de ardere a combustibilului,
înzestrarea lor cu instalaţii de captare şi neutralizare a substanţelor nocive.;
efectuarea monitoringului poluării aerului de la transportul auto;
promovarea unor metode avansate de limitare sau excludere a emisiilor de la surse
staţionare şi mobile, inclusiv promovarea unei produceri ecologic mai pure;
reparația drumurilor pe teritoriul raionului Cimișlia;
amplasarea Gării Auto la periferia or. Cimișlia;
redirecționarea traseelor și construcția centurilor, astfel încât satele și orașul să nu fie
străbătute de transportul tranzit;
plantarea de arbori și arbuști în zonele de protecție sanitară și în zonele populate;
instalarea centralelor moderne de ardere a peletelor în instituţiile publice din raionul
Cimișlia care vor fi încălzite cu energie din biomasă.

E timpul să acţionăm mai constructiv şi să găsim cele mai optime soluţii în vederea diminuării
poluării aerului atmosferic, să utilizăm practica statelor comunităţii europene.
Toţi trebuie să avem acelaşi scop: să contribuim la crearea condiţiilor necesare pentru
implementarea adecvată a politicii de mediu, să asigurăm implementarea bunelor practici a
ţărilor dezvoltate care au obţinut rezultate pozitive în acest domeniu de activitate.
În final, se poate concluziona că principalele probleme în domeniul calității aerului sunt după
cum urmează:
–
–
–
–

lipsa de monitorizare regulată a emisiilor de poluanți de la emițătoare fixe;
traficul slab reglementat în părțile urbane ale regiunii;
calitatea proastă a drumurilor în părțile urbane ale regiunii;
impactul negativ al depozitelor de deșeuri asupra poluării aerului.
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3.4.
3.4.1.

Calitatea solurilor
Informații generale

Apa, aerul, solul sunt resurse naturale regenerabile, dar și cele mai vulnerabile supuse agresiunii
factorilor poluanţi, având consecinţe directe și grave nu numai asupra calităţii mediului, dar și a
sănătăţii oamenilor și altor vieţuitoare.
Solul este principalul mijloc de producţie în agricultură, dar și principala bogăţie naturală. Solul,
diversitatea și potenţialul lui productiv oferă posibilitatea dezvoltării tuturor ramurilor
tradiţionale ale agriculturii, cu condiţia folosirii diferenţiate și protejării lui eficiente.
Folosirea eficientă a fondului funciar necesită menţinerea bilanţului humusului și elementelor
nutritive, excluderea sau diminuarea proceselor de degradare a solurilor. Sub acest aspect,
dezvoltarea agriculturii necesită organizarea antierozională a terenurilor agricole, implementarea
măsurilor de protecţie a solurilor, administrarea știinţific argumentată a îngrășămintelor.
Aplicarea practicilor agricole prietenoase mediului ca parte componentă obligatorie a unei
agriculturi durabile trebuie să asigure, nu numai recolte mari, ci și optimizarea sistemului ca un
întreg, pentru menţinerea productivităţii lui pe termen lung.
Este important ca menţinerea securităţii alimentare naţionale să se îmbine cu evitarea poluării
apelor și solului, epuizarea bazei de resurse naturale.
Utilizarea terenurilor duce la perturbarea echilibrului între factorii pedogenici. Omul prin
activitatea sa poate majora sau reduce rezistenţa naturală a solului la diverse forme de degradare.
Degradarea terenurilor poate fi definit ca un set de procese cauzate de activitatea umană, ceea ce
reduce potenţialul actual și viitor a terenului ca o condiţie pentru supravieţuirea planetei noastre.
Degradarea poate fi cauzată de eroziune (ploi sau vânt), deteriorarea proceselor chimice din sol,
precum și deteriorarea proceselor fizice și biologice din sol.
Degradarea solului, inclusiv eroziunea și alunecările de teren sunt o problemă uriașă de mediu în
Republica Moldova, rezultând un impact pe termen lung asupra productivităţii terenurilor.
Productivitatea scade ca urmare a mai multor cauze antropice și naturale. Mai mult decât atât,
terenurile degradate sunt sensibile la diverse procese, care includ eroziunea accelerată, percolare,
pierderea fertilităţii, și a creșterii riscului de secetă.
3.4.2.

Producţia agricolă

Producţia agricolă reprezintă mai puţin de jumătate din nivelul atins în anii 1989-1991 şi este în
continuă scădere. S-a micşorat considerabil producţia culturilor cu valoare înaltă, cum sunt
fructele sau legumele, care depind în mai mare măsură de resurse externe (irigare, aplicarea
fertilizanţilor şi pesticidelor).
Utilizarea tot mai limitată a resurselor externe costisitoare şi dezintegrarea structurilor de
management, de producere şi funciare, precum şi migrarea lucrătorilor calificaţi, au redus la
jumătate productivitatea muncii. Mulţi dintre cei ocupaţi în acest sector au o părere negativă
despre privatizarea în agricultură şi modul în care a fost ea realizată, precum şi despre situaţia
actuală în acest domeniu. Totuşi, de câţiva ani încoace producţia agricolă a intrat într-un proces
de stabilizare şi dă semne de restabilire datorită consolidării producţiei, dezvoltării deprinderilor
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la noii fermieri şi îmbunătăţirii marketingului produselor agricole. În timp ce producţia agricolă,
în general, nu este una foarte profitabilă, situaţia din industria prelucrătoare pare a fi mai bună.
Industria vinicolă este o ramură de importanţă majoră pentru economia raionului care contribuie
în măsură semnificativă la acumulări financiare în bugetul raionului.
Clima favorabilă şi solurile fertile oferă posibilităţi pentru creşterea unui număr extins de culturi.
Tabelul 8. Date privind cultivarea culturilor agricole pe anii 2009-2013 pe raion
Cultura (ha)

Anii
2009

2010

2011

2012

2013

27514

25783

26402

24918

28795

grâu

12848

12040

11995

11214

15952

orz

5860

5045

4464

2884

3405

porumb boabe

8338

8280

9580

10370

9060

mazăre

468

386

317

203

76

Culturi tehnice

8465

9707

9939

8804

10243

floarea soarelui

6830

7165

7860

8540

9880

rapiţa

1635

2542

2079

264

363

6021

5837

5557

5309

5083

5802

5656

5245

4967

4785

2191

2079

2033

2037

1887

2123

1926

1826

1838

1735

Culturi de câmp
Cereale și leguminoase

Plantaţii multianuale
Plantaţii viticole total (ha)
de rod (ha)
Livezi total, (ha)
de rod (ha)

Sursa:Raport statistic raional nr.29-agr
Suprafeţele cele mai mari sunt în prezent cultivate cu grâu, orz, porumb pentru boabe şi floarea
soarelui (Tabelul 8). În general, productivitatea este scăzută pe fonul utilizării reduse a
fertilizanţilor, pesticidelor şi irigaţiei. Roada depinde de mulţi factori, cum ar fi condiţiile
sezonului rece sau precipitaţiile pe parcursul sezonului vegetativ ș.a.
Respectarea asolamentelor, una din metodele agrotehnice, are ca scop obţinerea unor recolte
înalte, stabile ale culturilor și mărirea fertilităţii solului diminuat. Culturile prăşitoare, cum sunt
floarea soarelui şi porumbul, ocupă o cotă tot mai mare în structura asolamentelor, în timp ce
proporţia culturilor furajere (plantele ierboase multianuale, lucerna) s-a micşorat.
Suprafaţa de cultivare a fructelor şi strugurilor – culturi - cheie cu valoare înaltă, este în
continuare importantă, dar în scădere.
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3.4.3.

Utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor

Utilizarea pesticidelor a fost intensă, în special în producţia de struguri, fructe şi legume, ceea ce
a condus la contaminarea solului şi apei. După anii 1990, folosirea pesticidelor a scăzut
considerabil. Deşi cantităţile folosite sunt mici, lipsa cunoştinţelor specifice şi a pregătirii
fermierilor ridică problema alegerii şi utilizării adecvate a pesticidelor. Investigaţiile recente au
depistat un nivel scăzut de reziduuri de pesticide organoclorurate şi alţi compuşi în soluri şi în
produsele alimentare. O excepţie notabilă sunt reziduurile de funghicide pe bază de cupru în vii.
Utilizarea metodelor biologice şi integrate de protecţie a culturilor împotriva dăunătorilor,
reprezintă baza protecţiei integrate a plantelor și este o cale de limitare şi optimizarea utilizării
pesticidelor.
Tabelul 9. Dinamica utilizării produselor de uz fitosanitar pentru tratarea culturilor agricole
Anii
2009

2010

2011

2012

2013

33,674

34,270

35,689

36,998

40,334

insecticide (t)

2,610

3,366

3,118

1,143

2,192

fungicide (t)

13,747

12,029

11,863

8,451

9,211

erbicide (t)

14,437

16,117

18,182

24,386

24,662

Preparate pentru tratarea seminţelor
(t)

1,581

1,888

1,248

1,182

1,842

Fumiganţi desicanţi și alte (t)

1,299

0,87

1,278

1,836

2,427

Utilizarea PUF la culturile agricole
total, (t)

Suprafeţe tratate contra bolilor și
13308
15685,88
18869
23206
25186
dăunătorilor (ha)
Sursa: Raportul direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Cimișlia(F-2)
Utilizarea curentă a pesticidelor nu reprezintă un pericol ecologic iminent, stocurile rămase de
pesticide inutilizabile şi interzise în cantitate de 186,23 t păstrate în depozitul din or. Cimișlia
special amenajat, în anul 2008 cu finanţare din partea Fondului Ecologic Naţional, au fost
evacuate de pe teritoriul raionului și expediate în Franţa pentru distrugere.
3.4.4.

Pădurile

În prezent pădurile acoperă 12 952 ha sau 12,5 % din teritoriu raionului. Această situaţie este
rezultatul presiunilor agriculturii intensive. Speciile forestiere ce predomină în părurile din raion
sunt stejărul şi salcâmul, împreună cu speciile de fag, carpen și plop. Se doreşte mărirea zonei
împădurite până la 15% din teritoriu şi în ultimii câţiva ani s-au făcut paşi semnificativi în
această direcţie. Sporeşte cota speciilor cu creştere şi maturizare rapidă, cum sunt salcâmul.
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Tabelul 10. Date privind plantaţiile forestiere pe anii 2009-2013 pe raion
Anul

2010

2011

2012

2013

12862

12950

12951

12952

Păduri

11408

11508

11542

11535

Fişii forestiere de protecţie

1358

1358

1325

1332

8150

8185

8169

8170

8105

8139

8123

8124

46

46

46

46

4612

4678

4695

4695

Păduri

3216

3282

3331

3324

Fîşii forestiere de protecţie

1312

1312

1279

1287

Total plantaţii forestiere
Din ele:

Total proprietate publică a Statului
Din ele:

Păduri
Fîşii forestiere de protecţie

Total Proprietate Publică a UTA
Din ele:

Sursa: Cadastrul funciar a raionului Cimișlia
Pădurile sunt un element ecologic stabilizator important. Ele trebuie să fie bine gestionate iar
suprafaţa pădurilor trebuie să fie mărită, în ideea de a proteja biodiversitatea şi de a stabiliza
terenurile ameninţate de eroziune şi alunecări. Tăierea pădurilor poate fi făcută în scopuri de
îngrijire, regenerare, rărit şi cu scop sanitar.
Fâşiile forestiere de protecţie plantate în scopul combaterii eroziunii solurilor ocupă 1332 ha.
Această suprafaţă s-a redus semnificativ în anii precedent din cauza tăierilor ilicite pentru lemn
de foc. Produsele forestiere lemnoase şi nelemnoase au un rol economic important, atât în
economia oficială cât şi în uzul casnic la nivel local.
3.4.5.

Eroziunea

Eroziunea solului este o problemă majoră cauzată de factori naturali cum sunt particularităţile
reliefului şi ale climei, şi este amplificată prin proporţia foarte înaltă a pământului arabil în
structura terenurilor agricole. Practicile defectuoase de gestionare a terenurilor, cum sunt
păşunatul excesiv, tăierea masivă a pădurilor şi tufişurilor şi cultivarea în pante abrupte,
accelerează eroziunea. Eroziunea hidrică afectează terenuri agricole situate în pantă. Efectele
secundare ale eroziunii sunt poluarea şi înnămolirea cursurilor de apă şi a bazinelor acvatice.
Suprafaţa totală a terenurilor moderat și puternic erodate din raionul Cimișlia constituie15488 ha.
În ultimii ani suprafaţa terenurilor afectate de eroziune a sporit semnificativ. Suprafaţa afectată
de alunecări de teren este de 1916 ha și este în creştere. Zonele cu cel mai înalt risc de alunecări
se află în regiunea satelor Sagaidac și Porumbrei.
Privatizarea pământului, de asemenea, a influenţat extinderea procesului de eroziune.
Privatizarea a dus la fragmentarea câmpurilor agricole, factor care a contribuit la sporirea
eroziunii. Cultivarea solului de-a curmezişul pantelor şi aplicarea asolamentelor – ambele,
măsuri cu efect antierozional – sunt însă aplicate mai rar decât înainte. Repartizarea cotelor
individuale în fâşii lungi şi înguste localizate de-a lungul pantelor a fost un factor negativ,
întrucât nu le-a lăsat noilor proprietari altă posibilitate decât să-şi cultive pământul de-a lungul,
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accelerând astfel eroziunea pluvială. Tendinţa actuală de sporire a cotei culturilor prăşitoare şi de
lichidare a fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor de asemenea are urmări negative.
Păşunile nu au intrat în programul de privatizare şi se află în proprietatea şi gestiunea primăriilor.
Proprietarii animalelor plătesc o taxă pentru utilizarea în comun a păşunilor. Producţia scăzută a
culturilor furajere şi managementul prost de către primării duce la exploatarea excesivă a
păşunilor care uneori duce la eroziune. Sunt necesare eforturi pentru protejarea acestor terenuri
contra deteriorării continue şi pentru sporirea productivităţii lor.
3.4.6.

Concluzii

Gradul extrem de înalt de valorificare a terenurilor în agricultură impune folosirea raţională,
ameliorarea şi protecţia solurilor de eroziuni, alunecări de teren şi alte intervenţii ale omului.
Suprafaţa supusă alunecărilor de tren în raion constituie 81,0 ha. Acest proces este mai avansat în
regiunea satelor Porumbrei și Sagaidac unde pericolului de alunecări sunt supuse și casele de
locuit ale sătenilor.
În scopul combaterii eroziunii solurilor, alunecărilor de teren este necesar de a se elabora un
complex de măsuri și tehnologii privind conservarea și sporirea fertilității solurilor erodate, care
includ:
•
•
•
•

•
•

organizarea antierozională a teritoriului;
formarea carcasei forestiere, inclusiv a perdelelor de protecţie contra eroziunii provocate
de apă și vânt;
refacerea solurilor puternic erodate prin înierbarea și împădurire;
stabilizarea ravenelor și alunecărilor de teren prin reglarea scurgerilor de apă, prin
împădurirea și înierbarea lor și a terenurilor limfitrofe, cultivarea culturilor de câmp pe
versanţi în fâșii, formarea benzilor de protecţie din ierburi perene;
implementarea asolamentelor antierozionale;
aplicarea necondiţionată a lucrării antierozionale a solurilor pe versanţi, menţinerea
echilibrului ecologic între ecosistemele naturale și antropice, păstrarea biodiversităţii.

Combaterea eroziunii solului a devenit o problemă care poate fi rezolvată la nivel de stat cu
participarea tuturor deţinătorilor de terenuri. Protecţia antierozională este unul din factorii
principali ai ameliorării situaţiei ecologice și ai minimalizării proceselor de degradare a
terenurilor agricole. În scopul ameliorării situaţiei ecologice pe câmpurile agricole este necesar
de creat diverse perdele forestiere pentru protecţia:
•
•
•
•
•
•

câmpurilor;
antierozională a solului;
malurilor vâlcelelor;
malurilor râpelor (ravenelor);
apelor;
pășunelor.

Soluţionarea problemei de aprovizionare cu umeditate a plantelor în condiţiile cantității
insuficiente a precipitaţiilor naturale este posibilă numai prin aplicarea irigaţiei artificiale. Apa
de irigare influenţează procesele chimice din sol, diminuează concentraţia soluţiilor de sol și
micșorează conţinutul sărurilor nocive în straturile superioare ale solului. Sub influienţa irigaţiei
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se accelerează procesele microbiologice în sol. Pe terenurile irigate recolta culturilor agricole
este de 2-5 ori mai înaltă decât pe cele neirigate.
Terenurile agricole sunt folosite incorect şi ca urmare în mare parte sunt degradate, deoarece nu
se respectă regulile agrotehnice. O mare parte din terenurile agricole sunt amplasate pe pante, în
multe cazuri aceste terenuri se prelucrează de-a lungul pantelor astfel spălându-se stratul de sol
fertil. Totodată, din circuitul prelucrării intensive nu se exclud terenurile situate pe versanţi, cu
înclinaţie mai mare de 10°. Nu se creează sisteme de praguri odată cu sădirea fâşiilor forestiere
de protecţie. Nu se respectă asolamentele ştiinţific fundamentate, practic s-a trecut la rotaţia
simplă a culturilor. Pe terenurile privatizate se cultivă preponderent porumbul în monocultură.
Cultivarea masivă a cerealelor şi a plantelor tehnice este determinată de cererea pieţii de
desfacere şi de aceea este destul de greu influenţabilă. Întroducerea asolamentelor în care
raportul dintre culturile prășitoare, cereale păioase și leguminoase să contribuie la protecţia și
sporirea fertilităţii solurilor, combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor.
Utilizarea pesticidelor a fost intensă, în special în producţia de struguri, fructe şi legume, ceea ce
a condus la contaminarea solului şi apei. După anii 1990, folosirea pesticidelor a scăzut
considerabil. Deşi cantităţile folosite sunt mici, lipsa cunoştinţelor specifice de pregătire a
fermierilor ridică problema alegerii şi utilizării adecvate a pesticidelor.
Trecerea de la sistemele convenționale de lucrare a solului la cele conservative contribuie
substanţial la ameliorarea stării de fertilitate și productivitate a solului.
Întrucât nivelul actual de utilizare a fertilizanţilor şi pesticidelor este scăzut, spălarea lor de pe
câmpuri este semnificativ mai mică decât în trecut, deşi intensificarea eroziunii ar putea avea un
efect invers. Totuşi, cu o cotă atât de mare de terenuri arabile, spălarea fertilizanţilor şi
pesticidelor este un motiv important pentru crearea unor zone de protecţie a apelor de-a lungul
râurilor Cogîlnic, Ialpug, Schinoșica şi a bazinelor acvatice.
Există diferite căi de a suplini rezervele de materie organică din sol. Aplicarea unor cantităţi de
bălegar, nămoluri de la staţiile de epurare a apelor reziduale sau deşeuri organice de producţie
este una dintre căi. Sporirea suprafeţei culturilor furajere, în special a ierburilor multianuale, este
alta. În prezent, nici una din aceste variante nu este folosită pe larg în agricultura raionului, deşi
există posibilităţi considerabile în acest sens.
Creşterea necontrolată a şeptelului în raza localităţilor, raportată la insuficienţa suprafeţelor de
păşuni şi capacitatea trofică scăzută sporeşte presiunea asupra păşunilor, cauzând degradarea
acestora şi deplasarea păşunatului în păduri, spaţii verzi şi alte zone limitrofe localităţii.
Factorii degradării păşunilor sunt:
•
•
•

păşunatul haotic şi nedirijat, care duce la scăderea gradului de biodiversitate, înmulţirea
speciilor dăunătoare şi apariţia ierburilor necomestibile pentru animale;
păşunatul pe timp umed, care conduce la tasarea solului şi formarea de goluri în covorul
vegetal, pierderea apei din precipitaţii şi declanşarea eroziunii;
cositul în perioada înfloririi, reduce răsărirea seminţelor la ierburile târzii, cauzând
scăderea treptată a productivităţii.
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Poluarea cu dejecţiile animalelor ţinute în satele dens populate, precum şi lipsa generală a
sistemelor de canalizare şi de evacuare a gunoiului, contribuie substanţial la poluarea apei
potabile din fântâni. Populaţia din mediul rural foloseşte în scopuri potabile apa de fântână, care
nu corespunde cerinţelor de calitate înaintate apei potabile. Concentraţia nitraţilor este în creştere
şi ei sunt depistaţi în orizonturi acvatice tot mai adânci. S-au făcut încercări de a rezolva
problema evacuării bălegarului la nivel comunal, dar succesul a fost unul limitat.
Sectorul zootehnic este una din sursele principale ale poluării mediului, mai ales a apelor
subterane. Anual se acumulează în total circa 58 965 t/an de deşeuri. Evident că aceste deşeuri
influenţează negativ asupra calităţii mediului, în special asupra calităţii apei potabile.
Principalele cauze de poluare a mediului provenite de la creşterea animalelor sunt:
•

•

păstrarea incorectă a deşeurilor animaliere. Majoritatea deşeurilor animaliere nu sunt
colectate pe terenuri amenajate corespunzător, fiind depozitate pe suprafaţa solului până
la evacuarea lor la gunoişte;
deşeurile animaliere nu sunt compostate. Deşi deşeurile acumulate în fiecare gospodărie
ar putea fi folosite pentru fertilizarea solului, compostul acestora în mare majoritate nu se
foloseşte de către gospodari, întru-cât nu se face colectarea şi depozitarea deşeurilor pe
un teren special amenajat pentru compostare, iar o mare parte sunt evacuate la gunoişte.

Luând în considerare toate informațiile din evaluarea stării actuale și în baza concluziilor făcute,
principalele probleme identificate sunt după cum urmează:
•
•
•
•
•
•

utilizarea ineficientă și irațională a terenurilor cauzează un număr mare de alunecări
de teren;
degradarea solului, ca rezultat al activității umane și a factorilor naturali;
nivelul scăzut de împădurire și suprafețe insuficiente de fâșii forestiere de protecție;
utilizarea necontrolată a pesticidelor și a îngrășămintelor;
lipsa educației în rândul populației locale cu privire la mijloacele/agenții utilizați în
agricultură, fără efecte negative asupra mediului;
gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor animaliere.
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4.

OBIECTIVE PRIORITARE
4.1. Apă și canalizare (alimentarea cu apă potabilă și evacuarea apelor reziduale)
4.1.1 Îmbunătățirea calității apei potabile în scopul îndeplinirii normativelor sanitaroepidemiologice pentru apa potabilă
Pentru a îmbunătăți calitatea apei potabile (conform normativelor și standardelor) este necesar de
a construi o stație de tratare a apelor cu tehnologii noi care va îmbunătăți și moderniza întregul
sistem de alimentare cu apă. În acest scop va fi necesar de a pregăti un Studiu de Fezabilitate (cu
un proiect preliminar, însoțit de o evaluare detaliată a stării și eficienței sistemului existent de
alimentare cu apă), Studiul de Evaluare a impactului asupra mediului și Proiectul final. În plus,
trebuie să fie implementate toate măsurile de control a calității apei.
4.1.2. Îmbunătățirea sistemului de evacuare a apelor uzate
Pentru a îmbunătăți sistemul de eliminare a apelor uzate este necesar de a reabilita rețelele de
canalizare. În primul rând este necesar de analizat sistemul existent (în special cantitățile apelor
uzate, capacitățile rețelei și a instalațiilor, acoperirea populației etc.) și apoi de elaborat un
proiect care să includă soluții pentru blocajele recunoscute, și de implementat acțiunile
recomandate.
4.1.3. Construcția stației de epurare a apelor uzate
Pentru a construi o nouă staţie de epurare a apelor uzate este necesar de a elabora un Studiu de
Fezabilitate (cu analizele sistemului de canalizare existent şi proiectul preliminar), Studiul de
Evaluare a Impactului asupra Mediului şi Proiectul Final. Construcţia SEAU cu noile tehnologii
va îmbunătăţi semnificativ şi va moderniza sistemele de canalizare.

4.2.

Gestionarea deșeurilor

4.2.1. Sporirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor
Sporirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea eficientă a deșeurilor
este în primul rînd responsabilitatea autorităților locale. Este necesar de a demonstra publicului
impactul gestionării incorecte a deșeurilor asupra mediului, comunității în care ei locuiesc și
consecințele asupra sănătății umane și a calității vieții cetățenilor.
Această abordare va asigura conştientizarea faţă de reducerea deşeurilor „la sursă” şi revenirea la
reciclarea deşeurilor. Acest principiu este binevenit în ierarhia gestionării durabile a deşeurilor.

4.2.2. Îmbunătăţirea condiţiilor în depozitele de deşeuri existente şi a sistemului de
management al acestora
Conceptul de eliminare a deşeurilor sanitare a fost elaborat pentru a micşora efectele adverse ale
exploatării depozitelor de deşeuri asupra mediului. Este o cerință maximă ca depozitele de
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deșeuri să fie exploatate în conformitate cu principiile de depozitare a deșeurilor sanitare:
compactarea deșeurilor și acoperirea deșeurilor pe o bază zilnică.
4.2.3. Creșterea gradului de acoperire a regiunii cu sistem organizat de colectare a deșeurilor
Colectarea, transportarea, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale în mod corect este
administrat de autoritățile locale.
Activitățile din acest domeniu tind să asigure faptul că, în măsura în care este posibil, toate
gospodăriile au acces la un serviciu de colectare a deșeurilor și că există instalații suplimentare
pentru a crește ratele de reciclare, oferind în același timp, un serviciu de colectare integrat și
eficient din punct de vedere al costurilor. Inițiativele cheie includ:
•
•
•
•
•

urmărirea unei politici de creștere a numărului de gospodării care participă la serviciul de
colectare;
elaborarea listei tuturor localităților care trebuie să fie preocupate de un sistem organizat
de colectare a deșeurilor;
includerea zonelor cu serviciu limitat de colectare;
utilizarea pubelelor și containerelor pentru colectarea deșeurilor generate de gospodării;
lichidarea / reabilitarea depozitelor ilegale de deșeuri existente (gropi de gunoi).

Lichidarea depozitului de deşeuri semnifică reabilitarea depozitului de deșeuri pentru a asigura
un teren potrivit din punct de vedere ecologic, public şi potrivit pentru a putea fi utilizat.
Lichidarea deșeurilor este etapa finală în exploatarea unui depozit de deşeuri. Pentru a închide în
mod corespunzător un depozit de deșeuri, lichidarea trebuie să fie precedată de reabilitare, pentru
a se asigura că terenul este acceptabil din punct de vedere ecologic. Dacă reabilitarea nu este o
măsură potrivită, aceasta trebuie rectificată prin intermediul unor măsuri de remediere.
4.2.4. Consolidarea capacităţilor tehnice a serviciilor de utilități publice în domeniul
gestionării deșeurilor
Capacitatea și calitatea companiilor de utilități publice (CUP) care deservesc o localitate
afectează în mod semnificativ calitatea vieții de care se bucură cei care trăiesc, muncesc și dețin
proprietăți. CUP-urile sunt responsabile de colectarea și transportarea deșeurilor localității către
depozitele de deșeuri. De asemenea,CUP-urile, gestionează depozitele raionale vechi de deșeuri.
În general, companiile de utilități publice tind să fie supracompletate şi ineficiente. Acestea,
deseori nu au concurenţi şi sunt puţin motivate financiar pentru a fi eficiente. Autoritățile locale
trebuie să încurajeze compania de utilități ca să introducă planul de afaceri pe termen lung, să
evalueze valoarea proprietăţii şi să mărească bugetul pentru întreţinere, acolo unde este necesar,
să reducă costurile de exploatare; companiile de utilități publice trebuie să aplice raţionalizarea
personalului şi să îmbunătăţească structura lor de calificare, să îmbunătăţească sistemul de
evidenţă a consumatorilor şi colectarea, precum și să reducă pierderile tehnice și comerciale.
4.2.5. Introducerea sistemului selecţiei primare şi secundare a deşeurilor
Selecţia primară implică separarea deşeurilor realizată de cetăţeni la „sursă”.
Selecţia secundară implică separarea in continuare a deşeurilor, la staţia de reciclare.
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Pentru a introduce sistemul primar şi secundar de selecţie a deşeurilor este necesar de instruirea
societății, de crearea unui plan pentru organizarea selecţiei primare şi secundare a deşeurilor şi
de a asigura ambalarea necesară pentru deşeurile selectate.

4.3. Calitatea aerului
4.3.1. Stabilirea unei monitorizări regulate a emisiilor de poluanți de la emițătoare fixe
Pentru a determina starea mediului,și anume, calitatea aerului în raionul Cimișlia cît și a realiza
obiectivul este necesar de a identifica sursele fixe și cele mobile de poluare a aerului în raionul
Cimișlia pentru ca ulterior să existe o monitorizare regulată a calității aerului efectuată într-un
laborator cu echipament adecvat și corespunzător.O altă acțiune ar fi și inspectarea periodică a
surselor fixe și mobile de poluare din raionul Cimișlia.
Pe baza acestor măsurări și inspecții se vor efectua și alte acțiuni cu privire la reducerea poluării
aerului (modificarea proceselor tehnologice, materialelor, aplicarea sistemelor de purificare a
gazelor, schimbarea locului stațiilor de autobuz etc.).
4.3.2. Reducerea poluării aerului în raion prin redirecționarea transportului în jurul
orașului Cimișlia și construcția centurilor
Pentru a îmbunătăți calitatea aerului în raion este necesar de a elabora un Studiu al traficului,
care va oferi o modalitate de a soluționa regimul de trafic, de parcare, micșorând numărul de
vehicule de tonaj mare prin centrul localităților urbane și rurale (tranzit), de a moderniza sistemul
de semnalizare existent, de a regula intersecțiile mari.
4.3.3. Îmbunătățirea calității drumurilor în raionul Cimișlia
Starea necalitativă a drumurilor, de asemenea, sporește gradul de poluare a aerului în raion.
Pentru siguranța utilizatorilor de drumuri și pentru a reduce gradul de poluare a aerului, acest
obiectiv cere reabilitarea și reconstrucția drumurilor, cu o listă de acțiuni prioritare. Proiectele
pentru reabilitarea și reconstrucția drumurilor vor fi elaborate în conformitate cu procedurile
naționale, iar implementarea se va realiza în etape.
Calitatea înaltă a drumurilor va spori numărului vehiculelor cu motoare de generație nouă, care
vor utiliza combustibil calitativ.
4.3.4. Reducerea impactului negativ al depozitelor de deșeuri asupra poluării aerului
Pentru a reduce impactul negativ al depozitelor de deșeuri asupra poluării aerului este necesar de
a elabora un plan de gestionare și organizare a deșeurilor în depozitele de deșeuri. Planul va
defini metoda de îngrădire cu intrare controlată în depozitul de deșeuri, procurare și stocare
temporară a materialelor inerte, metode de umplere a unui material inert prin deşeurile
depozitate. De asemenea, planul va specifica echipamentele și utilajele necesare.
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4.4. Calitatea solului
4.4.1. Stabilirea controlului asupra procesului de eroziune prin stabilizarea malurilor
râurilor și bazinelor de apă, inclusiv a altor locuri problematice (terenuri agricole)
Conform informațiilor din raportul tehnic s-a ajuns la concluzia că terenurile degradate sunt
sensibile la o serie de procese, inclusiv eroziunea accelerată, levigare, pierderea fertilității, riscul
sporit de secetă, și, prin urmare, este evident că controlul procesului de eroziune este unul din
obiectivele principale. Pentru a atinge un control asupra procesului de eroziune, în primul rând,
se cere efectuarea unei evaluări a tuturor zonelor și pantelor supuse alunecărilor de teren de pe
teritoriul raionului Cimișlia, și pe baza acelor informații de stabilit un Cadastru.
Cadastrul alunecărilor de teren este Sistemul Informațional Geografic, care va permite o
monitorizare adecvată a tuturor modificărilor în cadrul unei alunecări de teren la moment și o
reacție rapidă în consecință. După aceea, aceasta trebuie să abordeze problema împăduririi și
regenerării a fâșiilor forestiere, care au funcția de protecție și prevenire. Autoritățile publice
locale, împreună cu Agenția MoldSilva și ministerul de resort vor elabora Programul de
împădurire, în special evidențiind specii adaptive și naturalizate la nivel local, împreună cu
speciile indigene. Această abordare va asigura o opțiune rentabilă pentru a preveni eroziunea
solului, alunecările de teren, pentru a stabiliza pantele și genera produsele lemnoase și
nelemnoase pentru comunitățile rurale.
4.4.2. Reducerea poluării și îmbunătățirea terenurilor agricole prin utilizarea rațională a
pesticidelor și îngrășămintelor
Pentru a îmbunătăți calitatea solului și reduce daunele de la poluare prin pesticide și
îngrășăminte este necesar de a reface și recultiva zonele contaminate. Până la ecoremediere este
necesar de realizat o analiză detaliată a tuturor localităților unde a fost determinată contaminarea
solului, precum și în vederea determinării a gradului de poluare și a tipului de poluanți.
Ecoremedierea se va implementa prin intermediul unui număr de diverse proiecte, în funcție de
tipul și specificul poluării. Cu toate acestea, pentru a asigura durabilitatea calității solului este
necesar de stabilit un sistem de monitorizare.
Procesul de monitorizare a solului trebuie realizat în vederea colectării de informații despre
starea calității solului în raionul Cimișlia. Programul de monitorizare ar trebui să includă
punctele de măsurare și să definească parametrii pentru fiecare punct de măsurare.
Eșantionarea repetată a aceluiași teren este necesară pentru a detecta schimbările care au loc în
sol ca urmare a schimbării utilizării terenului, efecte de management și schimbările de mediu.
Controlul ulterior al calității solurilor va fi realizat prin inspecții periodice și implementarea
măsurilor legale pe baza rezultatelor monitorizării.
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4.4.3. Educarea fermierilor din localitate cu privire la agricultura și creșterea animalelor în
condiții de durabilitate și ecologice
Protecția solului și îmbunătățirea terenurilor agricole nu este o problemă doar a autorităților
locale, dar și a tuturor fermierilor și persoanelor care își câștigă existența prin agricultură. Prin
urmare, educarea și sensibilizarea cu privire la agricultura și creșterea animalelor în condiții de
durabilitate și ecologice sunt recunoscute ca unele dintre cele mai importante obiective care
trebuie realizate. Atingerea acestor obiective implică o serie de activități care trebuie să se
desfășoare în mod continuu pe o perioadă mai lungă de timp:
•
•

•

organizarea unor conferințe tematice, mese rotunde și cursuri cu invitarea tuturor
grupurilor țintă și persoanelor interesate;
elaborarea materialelor promoţionale care vor promova activitățile autorităților locale
menite să sporească agricultura și protecția terenurilor, precum și informațiile privind
inovații și tendințe în agricultură, în general;
elaborarea programului educațional trebuie să se concentreze asupra fermierilor din
localitate.
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5.
ELEMENTELE CHEIE DE IMPLEMENTARE
5.1.
Apă și canalizare
5.1.1.
Îmbunătățirea calității apei potabile, în scopul îndeplinirii normativelor sanitaro-epidemiologice pentru apa potabilă
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea
Elaborarea master-planului pentru
alimentare cu apă și canalizare pentru
raionul Cimișlia
Elaborarea studiului de fezabilitate
pentru conducta de alimentare cu apă
din râul Prut
Elaborarea studiului de fezabilitate
pentru construcția stației de tratare a
apei potabile1

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A, T

Master-planul elaborat și
aprobat

Administrațiile publice
locale

12 luni

15 000

Locale /
Naționale

Tehnică

Studiul de fezabilitate
elaborat și aprobat

Administrațiile publice
locale

12 luni

25 000

Locale /
Naționale/
Internaționale

Tehnică

Studiul de fezabilitate
elaborat și adoptat

Autoritățile locale/CUP
locale

9 luni

100.000 – 120.000

Locale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea Studiului de evaluare a
impactului asupra mediului

Studiul de evaluare a
impactului asupra mediului
elaborat și adoptat

9 luni

20.000 – 25.000

Locale/
Naționale

Tehnică

Elaborarea proiectului final

Proiectul final elaborat și
adoptat

12 luni.

120.000 – 150.000

Locale/
Internaționale

Tehnică

Implementarea proiectului – construcția
stației de tratare a apei potabile pe
etape

Proiect implementat pe
etape

N/D

N/D2

Naționale/
Internaționale

Tehnică

Supravegherea proiectului

Implementarea proiectului
supravegheată

Autoritățile locale/
Instituție-companie de
specialitate
Autoritățile locale/
Instituție-companie de
specialitate
Autoritățile locale/ CUP
locale/ Instituție/
companie de specialitate
Autoritățile locale/ CUP
locale/ Instituție/
companie de specialitate

N/D3

N/D4

Locale/
Naționale

Tehnică

Studiul de fezabilitate cu proiectul preliminar, însoțit de o evaluare detaliată a stării și eficienței sistemului existent de alimentare cu apă.
Termenul de implementare și bugetul vor fi cunoscute după ce va fi elaborat proiectul.
3
Pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.
4
De obicei 5-7% din bugetul total de implementare.
1
2
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Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Primul an

Anul doi

Anul trei

Etapa de lucru

Anul patru
1

2

3

4

1

2

3

4

1

1
2
3
4
5
6
7
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2

3

4

5.1.2. Îmbunătățirea condițiilor sistemului de eliminare a apelor uzate
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Elaborarea analizei a sistemului existent
de eliminare a apelor uzate și a eficienței
acestuia5

Analiza pregătită și
adoptată

Autoritățile locale/CUP locale

6 luni

60.000 – 80.000

Elaborarea proiectului final cu soluțiile
pentru blocajele recunoscute6

Proiectul final elaborat și
adoptat

Autoritățile locale/ Instituțiecompanie de specialitate

6 luni

80.000 – 100.000

Implementarea măsurilor recomandate în
analize și proiect pe etape

Proiect implementat pe
etape

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de specialitate

N/D

N/D7

Supravegherea proiectului

Implementarea proiectului
supravegheată

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de specialitate

N/D8

N/D9

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Primul an
Anul doi
Anul trei
Etapa de lucru
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

4

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A,T

Locale/
Internaționale
Locale/
Internaționale
Naționale/
Internaționale
Locale/
Naționale

Anul patru

1
2
3
4

Studiul însoţit de analizele sistemului existent de canalizare, în special cantitățile de apă uzată, capacităţile reţelei şi instalațiilor, gradul de acoperire a populației etc.
Inclusiv racordările caselor noi
7
Termenul de implementare și bugetul vor fi cunoscute după ce va fi elaborat proiectul.
8
Pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.
9
De obicei 5-7% din bugetul total de implementare.
5
6
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Tehnică

Tehnică.
Tehnică
Tehnică

5.1.3. Construcția stațiilor de epurare a apelor uzate
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Instituţia responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea
estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A,T

Studiul de fezabilitate
elaborat și adoptat

Autoritățile locale/CUP locale

9 luni

100.000 – 120.000

Locale/
Internaționale

Tehnică

Studiul de evaluare a
impactului asupra mediului
elaborat și adoptat
Proiectul final elaborat și
adoptat

Autoritățile locale/ Instituțiecompanie de specialitate

3 luni

20.000 – 25.000

Locale/
Naționale

Tehnică

12 luni.

120.000 – 150.000

Locale/
Internaționale

Tehnică

N/D

N/D11

Naționale/
Internaționale

Tehnică

N/D12

N/D13

Locale/
Naționale

Tehnică

Rezultatul așteptat

Activitatea
Elaborarea studiului de fezabilitate
pentru construcția stației de epurare
a apelor uzate (SEAU)10
Elaborarea Studiului de evaluare a
impactului asupra mediului
Elaborarea proiectului final
Implementarea proiectului –
construcția de SEAU pe etape

Proiect implementat pe etape

Supravegherea proiectului

Implementarea proiectului
supravegheată

Autoritățile locale/ Instituțiecompanie de specialitate
Autoritățile locale/ CUP
locale/ Instituție/ companie de
specialitate
Autoritățile locale/ CUP
locale/ Instituție/ companie de
specialitate

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Etapa de lucru

1

Primul an
2
3

4

1

Anul doi
2
3

4

1

1
2
3
4
5
10

Studiul de fezabilitate cu proiectul preliminar
Termenul de implementare și bugetul vor fi cunoscute după ce va fi elaborat proiectul.
12
Pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.
13
De obicei 5-7% din bugetul total de implementare.
11
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Anul trei
2
3

4

Anul patru

5.2.
Gestionarea deșeurilor
5.2.1. Sporirea gradului de conștientizare a publicului cu privire la gestionarea deșeurilor
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia
responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea
estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Demararea activităţilor de PR cu privire
la gestionarea corespunzătoare a
deșeurilor14

Activităţi de PR în
desfăşurare

Autoritățile
locale/alte instituții

Activităţi constante pe
parcursul întregului an

5.000 – 6.000

Autoritățile
locale/
Internaționale

Tehnică

Demararea prin organizarea
conferinţelor, meselor rotunde şi
cursurilor tematice pe problemele
gestionării deşeurilor

Conferinţe, mese rotunde
şi cursuri în desfășurare

Autoritățile locale/
ONG-uri

Activităţi constante pe
parcursul întregului an

3.00015

Autoritățile
locale/
Internaționale

Tehnică.

Organizarea audierilor publice unde
membrii comunităţii pot să adreseze
întrebări şi să facă propuneri cu privire la
problemele de importanţă locală

Audieri publice
organizate regulat

Autoritățile locale

Activităţi constante pe
parcursul întregului an

N/D

N/D

Tehnică.

Promovarea zilelor specifice ce se referă
la campaniile de curăţenie, săptămâna de
colectare a deşeurilor separate,
competiţiile „cele mai curate străzi”16

Promovarea zilelor
specifice în desfășurare

Autoritățile locale

Activităţi constante pe
parcursul întregului an17

8.000

Autoritățile
locale/
Internaționale

Tehnică.

Crearea paginii cu privire la gestionarea
deșeurilor pe site-ul CUP locale

Pagina cu privire la
gestionarea deșeurilor
creată

Compania locală de
utilități publice

4 luni

3.000

Autoritățile
locale/
Internaționale

Tehnică

Aceste activităţi presupun emiterea de comunicate de presă, realizarea interviurilor, articolelor, apariţiilor la radio/TV etc.
Aproximativ un eveniment la fiecare două luni – 500 euro per eveniment.
16
De exemplu de ziua mondială a mediului, a pământului etc.
17
Cel puțin 4 evenimente pe an.
14
15
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Planul calendaristic de implementare18

Etapa de lucru

2014
1 2

3

2015
4

1

2

2016
3

4

1

2

2017
3

4

1

2

3

2018
4

1
2
3
4
5

18

Toate aceste activități, cu excepția creării paginii-web sunt permanente și trebuie planificate pe termen lung.
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1

2

3

2019
4

1

2

3

2020
4

1

2

3 4

5.2.2. Îmbunătăţirea condiţiilor în depozitele de deşeuri existente şi a sistemului de management al acestora
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul
așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Evaluarea situaţiei la depozitele
existente de deşeuri19

Raportul de evaluare
elaborat şi adoptat

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate

6 luni

6.000 - 8.000

Locale /
Naționale

Tehnică

Elaborarea planului
regional/raional de gestionare şi
organizare a deşeurilor la
depozitele de deşeuri20

Planul elaborat şi
adoptat

Autoritățile locale/ companii de
specialitate

3 luni

5.000.

Locale

Tehnică

Asigurarea cu echipamentul
necesar pentru depozitele de
deşeuri

Echipament procurat

Compania de utilități publice
(CUP)

12 luni

N/D21

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea şi organizarea
trainingurilor pentru personalul
companiilor de utilități publice
pentru a îmbunătăţi managementul
depozitelor de deşeuri

Training-uri elaborate
şi realizate

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate.

9 luni

9.00022

Internaționale

Tehnică

Inspectarea și monitorizarea
regulată a depozitelor de deşeuri

Monitorizare efectuată

Autoritățile locale/ inspectoratul
ecologic

Activităţi
regulate

N/D

N/D

Legală

Evaluarea trebuie să includă cel puţin: cantitatea de deşeuri şi tipurile de deşeuri la depozitele de deşeuri, capacitatea totală a depozitului de deşeuri, măsurile necesare pentru
îmbunătăţirea condiţiilor etc.
20
Acest plan defineşte metoda de îngrădire cu intrare controlată în depozitul de deşeuri, achiziţionarea şi depozitarea temporară a materialelor inerte, metoda de umplere a unui
material inert prin deşeurile depozitate, etc. De asemenea, planul trebuie să ofere specificarea echipamentului şi a instalaţiilor mecanice necesare.
21
Bugetul va fi stabilit în cadrul planului.
22
Trei traininguri a câte două zile - 3.000 fiecare.
19
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Planul calendaristic de implementare

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Etapa de lucru
1

2 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4
5
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.2.3 Crearea condiţiilor de depozitare a deşeuri agricole și de grajd şi a sistemului de management al acestora
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Rezultatul
așteptat

Activitatea
Elaborarea studiului privind
generarea deșeurilor agricole și de
grajd

Studiu elaborat

Instituţia responsabilă
Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)
6 luni

6.000 - 8.000

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Locale /
Naționale

Tehnică
Tehnică

Elaborarea studiului de fezabilitate
privind amplasarea rampelor de
compostare a deșeurilor agricole și
de grajd

Studiu de fezabilitate
elaborat

Autoritățile locale/ companii de
specialitate

Elaborarea proiectelor tehnice a
rampelor de compostare a
deșeurilor agricole și de grajd

Proiecte tehnice
elaborate

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate

6 luni

N/D

locale

Asigurarea rampelor de compostare
cu echipamentul necesar

Echipament procurat

Compania de utilități publice
(CUP)

12 luni

N/D23

Locale/
Naționale/
Internaționale

23

Bugetul va fi stabilit în cadrul planului.

61

3 luni

5.000.

Locale

Tehnică

Tehnică

Elaborarea şi organizarea
trainingurilor pentru personalul
companiilor de utilități publice
pentru managementul rampelor de
compostare

Training-uri elaborate
şi realizate

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate.

9 luni

9.00024

Internaționale

Inspectarea și monitorizarea
regulată a depozitelor de deşeuri

Monitorizare efectuată

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de
specialitate.

Activităţi
regulate

N/D

N/D

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tehnică

Legală

2020

Etapa de lucru
1

2 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

24

Trei traininguri a câte două zile - 3.000 fiecare.
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1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.2.4

Extinderea ariei de acoperire a regiunii cu sistem organizat de colectare a deșeurilor

Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea
estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A, T

Elaborarea planului regional de
gestionare a deșeurilor raionul
Cimișlia25

Planul elaborat şi adoptat26

Autoritățile locale

9 luni

25.000- 30.000

Autoritățile
locale/
Internaționale

Tehnică/
Administrativă

Implementarea planului pe etape

Planul implementat pe
etape

Autoritățile locale/
instituțiile/ companiile de
specialitate

N/D27

N/D

Autoritățile
locale/ Naționale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea noilor decizii
locale/regionale cu privire la
gestionarea deșeurilor28

Deciziile elaborate și
adoptate

Autoritățile locale/CUP
locale

1 lună29

N/D

N/D

Legală/
Administrativă

Implementarea deciziilor30

Deciziile implementate

CUP locale

Activitatea
permanentă

N/D

N/D

Administrativă

Planul de gestionare a deşeurilor trebuie să fie elaborat ca să cuprindă toate problemele importante ce țin de gestionarea deşeurilor şi, în consecinţă, această activitate este legată și
cu alte obiective privind gestionarea deşeurilor. Cu toate acestea se explică în baza acestui obiectiv din moment ce nu este posibil de a începe cu extinderea sistemului de colectare a
deşeurilor fără un plan.
26
Printre altele, planul trebuie să ofere lista tuturor localităţilor care trebuie să fie interesate de sistemul organizat de colectare a deşeurilor, cantitatea de deşeuri pentru fiecare
localitate, echipamentul şi vehiculul necesar etc.
27
Perioada şi bugetul de implementare vor fi cunoscute după ce va fi elaborat și adoptat planul.
28
Pentru a include noi localităţi şi regiuni în sistemul de colectare a deşeurilor şi în sistemul de facturare
29
O lună după adoptarea planului regional de gestionare a deşeurilor.
30
Începerea cu facturarea utilizatorilor noi de servicii de gestionare și de colectare a deşeurilor
25
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Planul calendaristic de implementare

Primul an

Anul doi

Anul trei

Anul patru

Anul șase

Anul cinci

Anul șapte

Etapa de lucru
1 2

3

4

1 2

3

4

1

2

3

4

1 2 3

1
2
3
4
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4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.2.5 Lichidarea și reabilitarea depozitelor ilegale de deșeuri existente (gropi de gunoi)
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Rezultatul
așteptat

Activitatea

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Instituţia responsabilă

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Elaborarea proiectelor pentru sanitația
și recultivarea depozitelor de deșeuri31

Proiectul elaborat și
adoptat

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de specialitate

9 luni

10.000

Internaționale

Tehnică

Implementarea proiectului pe etape

Proiect implementat
pe etape32

Autoritățile locale/ CUP locale/
Instituție/ companie de specialitate

N/D

N/D33

National/
Internaționale

Tehnică

Demararea inspecțiilor la depozitele
ilegale închise de deşeuri (gropi de
deşeuri)

Inspecții sistematice
efectuate

Autoritățile locale/ inspectoratul
ecologic

Activităţi
regulate

N/D

N/D

Legală

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)

Etapa de lucru

Primul an
1

2 3

Anul doi
4

1

2

3

Anul trei
4

1

2

3

Anul patru
4

1 2

1
2
3

Proiectul trebuie să includă toate măsurile necesare pentru recultivarea depozitelor de deşeuri
O lună după adoptarea proiectului
33
Bugetul estimat va fi definit în cadrul proiectului
31
32
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3

4

Anul șase

Anul cinci
1

2

3

4

1 2

3

Anul șapte
4

1

2

3

4

5.2.6 Consolidarea capacităţilor tehnice a serviciilor de utilități publice în domeniul gestionării deșeurilor
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia
responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Elaborarea unui inventar al
echipamentului, instalaţiilor mecanice
şi personalului necesare în serviciile
publice

Inventarul elaborat

CUP-uri/ Autoritățile
locale

3 luni

N/D

CUP-uri

Tehnică

Întocmirea unei liste de priorități a
echipamentului necesar34

Lista de priorități întocmită

CUP-uri/ Autoritățile
locale

1 lună

N/D

CUP-uri

Tehnică

Organizarea unui tender pentru
achiziţionarea echipamentului şi
instalaţiilor mecanice

Furnizor de echipament şi
instalaţii mecanice ales

CUP-uri/ Autoritățile
locale

3 luni

N/D

CUP-uri

Tehnică

Echiparea serviciilor publice cu
echipament, instalaţii mecanice şi
personalul necesar

Asigurate cu echipament şi
instalaţii mecanice necesare

Compania de utilități
publice (CUP)

24 luni

N/D35

Autoritățile locale
/ Naționale

Tehnică

34
35

Listele includ achiziţionarea echipamentului necesar precum pubele și containere pentru deşeuri, tipurile de deşeuri selectate, vehicule speciale, camioane, buldozere etc.
Bugetul estimat va fi definit în dependenţă de necesităţile companiei de utilități publice
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Planul calendaristic de implementare
Etapa de lucru

Primul an
1

2

3

Anul doi
4

1

2

3

1
2
3
4
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Anul trei
4

1

2

3

4

Anul patru

5.2.7

Introducerea sistemului selecţiei primare şi secundare a deşeurilor
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia
responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea
estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Demararea activităţilor de PR cu privire la
selecţia deşeurilor
Demararea organizării conferinţelor,
meselor rotunde şi cursurilor tematice cu
privire la selecţia deşeurilor

Activităţile regulate de PR în
desfăşurare

Autoritățile
locale

Activităţi constante pe
parcursul întregului an

3.000

Autoritățile locale/
Naționale

Tehnică

Conferinţe, mese rotunde şi
cursuri în desfăşurare

Autoritățile
locale/ONG-uri.

Activităţi constante pe
parcursul întregului an

5.000

Autoritățile locale/
Naționale

Tehnică.

Elaborarea planului de selecţie primară şi
secundară a deşeurilor36

Planul de selecţie primară şi
secundară a deşeurilor
elaborat şi adoptat
Ambalajul necesar pentru
selecţia primară a deşeurilor în
gospodării asigurat
Planul implementat

CUP-uri/
Autoritățile
locale

4 luni

8.000

Autoritățile locale/
Naționale

Tehnică

CUP-uri

3 luni

N/D37

CUP-uri

Activitatea permanentă

N/D

Asigurarea cu pubele pentru deşeuri şi
vehiculele necesare pentru selecţia primară
a deşeurilor în gospodării casnice
Implementarea planului

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Etapa de lucru
Primul an
Anul doi
Anul trei
Anul patru
Anul cinci
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2
1
2
3
4
5

3

Anul șase
4
1
2

Autoritățile locale/
Naționale/
Internaționale
N/D

3

Anul șapte
4
1
2

Tehnică
Tehnic

3

4

Planul trebuie să definească zona pentru selecţia primară a deşeurilor, tipul deşeurilor selectate, cantitatea estimată, tipurile de pubele de deşeuri şi vehiculele necesare pentru
colectarea deşeurilor, amenajările pentru selecţia primară a deşeurilor, bugetul estimat etc.
37
Bugetul estimat va fi definit de către planul de selecţie primară şi secundară a deşeurilor
36
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5.3. Calitatea aerului
5.3.1. Stabilirea unei monitorizări regulate a emisiilor de poluanți la sursele emițătoare fixe
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul
așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea Resurse
estimată (euro) financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Surse de poluare
identificate

Autoritățile locale/
inspectoratul/centrul de
sănătate publică/Inspecția
Ecologică Cimișlia

2015

N/D

Locale

Tehnică

Efectuarea măsurărilor privind concentrația
poluanților în aer în zonele surselor de poluare
existente

Măsurările inițiale
finalizate

Autoritățile locale/
inspectoratul/Centrul de
sănătate publică

2015

5.000 – 8.000

Locale/
Naționale

Tehnică

Examinarea măsurarilor și elaborarea unui raport
privind situația existentă a calității aerului în
raion.

Raport elaborat și
adoptat.

Autoritățile locale.

2015

N/D

N/D

Tehnică/
Administrativă

Elaborarea unui plan de monitorizare a calității
aerului.

Planul elaborat şi
adoptat.

Autoritățile locale/
Instituție/ companie de
specialitate/ Centrul de
sănătate publică

2015

2.000 – 3.000

Locale

Tehnică

Echiparea Centrului de sănătate publică cu
echipament necesar

Compania selectată.

Centrul de sănătate publică

2016

N/D

N/D

Administrativă

Demararea măsurărilor regulate a gradului de
poluare a aerului în conformitate cu planul de
monitorizare a aerului și elaborarea rapoartelor

Monitorizare
instituită. Rapoartele
anuale elaborate,

Autoritățile locale/ Centrul
de sănătate publică

Activităţi constante
pe parcursul
întregului an38

6.000

Locale

Tehnică/
Administrativă

Identificarea surselor de poluare a aerului în
raionul Cimișlia

38

Se consideră că măsurările trebuie efectuate de 3 ori pe an.
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anuale privind poluarea aerului

adoptate și publicate

Demararea inspecțiilor regulate a surselor de
poluare și implementarea măsurilor legale pe
baza rezultatelor controlului.

Inspecțiile regulate
implementate

Inspecția Ecologică
Cimișlia

Activităţi regulate

N/D

Legală

N/D

Planul calendaristic de implementare

2015

2016

2018

2017

2019

2020

Etapa de lucru
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

1
2
3
4
5
6
7
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.3.2. Reducerea poluării aerului în raion prin redirecționarea transportului în jurul or.Cimișlia și construcția centurilor
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de
implementare

Bugetul/valoarea
estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A, T

Realizarea unui nou Studiu al
traficului rutier în r-l Cimișlia39

Studiul elaborat și
adoptat

Ministerul Transportului din RM

Realizat

Elaborarea documentelor de
planificare și a proiectelor a
drumurilor de centură pe baza
Studiului

Documentele de
planificare și proiectele
elaborate și adoptate

Ministerul Transportului din RM

Realizat

Construcția drumului centură în
jurul or. Cimișlia de conexiune a
traseului R26 cu M3

Drum de centură
construit

Autoritățile locale/ Instituție/
companie de specialitate

2018-2020

N/D40

Naționale/
Internaționale

Tehnică

Construcția a or.Cimișlia de
centură prin partea de Nord-Est a
or.Cimișlia ca prelungire a
drumului național

Drum de centură
construit

Autoritățile locale/ Instituție/
companie de specialitate

2020-2023

N/D

Naționale/
Internaționale

Tehnică

39
40

Studiul trebuie să ofere soluții pentru îmbunătățirea traficului în zonele urbane, construcția drumurilor de ocolire, semnalelor rutiere, locurilor de parcare etc.
Termenul de implementare și bugetul vor fi cunoscute după elaborarea Studiului.
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Planul calendaristic de implementare
2015

2016

2017

2018

Etapa de lucru
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

2019
4

1

2

3

2020
4

1

2

3

4

1
2
3
4
5.3.3. Îmbunătățirea calității drumurilor pe teritoriul raionului Cimișlia
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A, T

Colectarea datelor relevante cu
privire la starea drumurilor locale
din regiune și finalizarea evaluării
a situației existente

Datele colectate și
evaluarea finalizată

Autoritățile locale/ inspectoratul
rutier

2014

100

N/D

Tehnică

Întocmirea unei liste de priorități
pentru construcția și reconstrucția
drumurilor

Lista de priorități
elaborată și adoptată

Autoritățile locale/ instituțiile/
companiile de specialitate

2015

N/D

Locale/
Naționale

Tehnică/
Administrativă

Elaborare proiectelor pentru
reconstrucția sau reabilitarea
drumurilor locale

Proiectele elaborate și
adoptate

Autoritățile locale/ inspecția
rutieră

2015-2017

N/D

N/D

Tehnică/
Administrativă
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Implementarea proiectelor de
reparație și reabilitare a drumurilor
locale

Autoritățile locale/ instituțiile/
companiile de specialitate

Proiectele implementate
pe etape

Naționale/
Internaționale

N/D41

2015-2020

Tehnică

Planul calendaristic de implementare
Etapa de lucru

2014
1

2

2015
3

4

1

2

3

2016
4

1

2

3

2017
4

1

1
2
3
4
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Termenul de implementare și bugetul vor fi cunoscute după elaborarea proiectelor și adoptarea listei de priorități.
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2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

2020
4

1

2

3

4

5.3.4. Reducerea impactului negativ al depozitelor de deșeuri asupra poluării aerului
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul
așteptat

Instituţia
responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A, T

Locale

Tehnică

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică

Realizarea unui monitoring privind starea
gunoiștilor de pe teritoriul r.Cimișlia

Monitoring
elaborat şi
adoptat

Autoritățile locale/
companii de specialitate

Amenajarea a 5-6 gunoiști sectoriale de pe
teritoriul r.Cimișlia

Gunoiști
sectoriale
amenajate

Compania de utilități
publice (CUP)

Elaborarea planurilor de management a
gunoiștilor sectoriale de pe teritoriul r.Cimișlia

Plan de
management a
gunoiștilor
elaborat

Autoritățile locale/
inspecția ecologică
Cimișlia

2015

N/D

N/D

Legală

Dotarea gunoiștilor cu utilaj necesar pentru
micșorarea emisiilor poluante în aerul
atmosferic

Gunoiști dotate

Compania de utilități
publice (CUP)

2016

N/D

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică

Control efectuat

Inspecția Ecologică
Cimișlia

N/D

Locale/
Naționale/
Internaționale

Legală

Monitorizarea permanentă a gunoiștilor
amenajate

42

Bugetul va fi stabilit în cadrul planului.
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2015

2015-2016

2016-2020

5.000.

N/D

42

Planul calendaristic de implementare

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Etapa de lucru
1

2

3

4

1

2

3

4

1

1
2
3
4
5
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.3.5 Îmbunătățirea calității aerului în raionul Cimișlia prin amenajarea spațiilor verzi și a zonelor de agrement
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul
așteptat

Realizarea unui Studiu privind starea spațiilor
verzi și a zonelor de agrement de pe teritoriul
raionului Cimișlia

Studiu elaborat
şi adoptat

Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind
amenajarea spațiilor verzi și a zonelor de
agrement din r.Cimișlia

Studiu de
Fezabilitate
elaborat şi
adoptat

Elaborarea schițelor sau proiectelor tehnice
privind amenajarea spațiilor verzi și a zonelor
de agrement din r.Cimișlia

Schițe și
proiecte tehnice
elaborate

Implementarea proiectelor

Proiet
implementat

Instituţia
responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A, T

Autoritățile locale/
companii de specialitate

3 luni

N/D

Locale

Tehnică

Autoritățile locale/
companii de specialitate

12 luni

N/D

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică

6 luni

N/D

N/D

Tehnică/Administrativă

N/D

N/D

N/D

Tehnică/Administrativă

Autoritatea locală /
inspecția ecologică/
instituția responsabilă
de gestionarea fondului
forestier
Autoritatea locală /
inspecția ecologică/
instituția responsabilă
de gestionarea fondului
forestier
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Planul calendaristic de implementare

Etapa de lucru

2015
1

2

3

2016
4

1

2

3

2017
4

1

2

3

1
2
3
4
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2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

2020
4

1

2

3

4

5.4.

Calitatea solului

5.4.1. Stabilirea controlului asupra procesului de eroziune prin stabilizarea malurilor râurilor și bazinelor de apă, inclusiv a altor locuri
problematice (terenuri agricole)
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea
Realizarea evaluării inițiale43 a
tuturor zonelor supuse alunecărilor
de teren din municipalitate

Rezultatul așteptat

Instituţia responsabilă

Resurse
financiare

Tipul
activităţilor
L, A,T

3.000

Locale

Tehnică

6 luni

100.000

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică/
Administrativă

Activităţi
regulate

N/D

Locale

Tehnică/
Administrativă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Evaluarea inițială
finalizată.

Autoritatea locală

Instituirea cadastrului44 (sistemului
informațional) a tuturor zonelor
supuse alunecărilor de teren din
raion

Cadastrul instituit

Autoritatea locală / Instituție/
companie de specialitate

Demararea monitorizării a zonelor
supuse alunecărilor de teren
(utilizând Cadastrul)

Monitorizare instituită

Autoritatea locală / Inspectorat

Elaborarea unui Program de
împădurire45 a tuturor zonelor
supuse alunecărilor de teren

Programul de
împădurire elaborat și
adoptat

Autoritatea locală / inspectoratul/
instituția responsabilă de
gestionarea fondului forestier

6 luni

10.000

Locale/ Naționale

Tehnică

Întocmirea unei liste de priorități
pentru împădurire a locurilor

Lista de priorități
întocmită și adoptată

Autoritatea locală / inspectoratul/
instituția responsabilă de

1 lună

N/D46

N/D

Tehnică/
Administrativă

3 luni

Analiza inițială a alunecărilor de teren trebuie să includă toate informațiile actuale disponibile din municipalitate. Aceasta ar trebui să includă cadastrul municipalității
(localităților), suprafața de eroziune, categoria și starea eroziunilor43
44
Cadastrul alunecărilor de teren este un sistem informațional geografic pentru gestionarea datelor ce țin de alunecările de teren. Acesta este un set de instrumente software pentru
arhivarea digitală a tuturor informațiilor necesare pentru a monitoriza schimbările într-o alunecare de teren la un moment dat, ca cele mai multe fenomene egzodinamice de
instabilitate.
45
Programul de împădurire trebuie să includă: conservarea indirectă și directă a excrescenței pădurilor în arborete înalte, completarea pădurilor înalte, completarea arboretelor create
în mod artificial, reconstrucția arboretelor artificiale degradate.
46
Termenul de realizare și bugetul vor fi definite în Program
43
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problematice (supuse alunecărilor
de teren)

gestionarea fondului forestier

Implementarea Programului de
împădurire

Programul de
împădurire implementat

Autoritatea locală / instituția
responsabilă de gestionarea fondului
forestier

N/D

N/D

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Primul an

Anul doi

Anul trei

Etapa de lucru

Anul patru
1

2

3

4

1

2

3

4

1

1
2
3
4
5
6
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2

3

4

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică

5.4.2

Reducerea poluării și îmbunătățirea terenurilor agricole prin utilizarea rațională a pesticidelor și îngrășămintelor
Elementele cheie de implementare – Planul de activități

Activitatea

Rezultatul
așteptat

Instituţia responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A,T

Evaluarea situației în locurile
existente poluate de pesticide47

Raportul de
evaluare elaborat şi
adoptat

Autoritățile locale/ Inspectoratul/
Instituția de specialitate

6 luni

8.000 – 10.000

Locale/
Naționale

Tehnică

Elaborarea de proiecte pentru
sanitația și recultivarea
(ecoremedierea) solului

Proiectele elaborate
și adoptate

Autoritățile locale/ Inspectoratul/
Instituția de specialitate

9 luni

20.000

Naționale /
Internaționale

Tehnică

Implementarea proiectelor

Proiectele
implementate

Autoritățile locale/ Inspectoratul/
Instituția de specialitate

N/D

N/D48

Naționale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea unui Plan pentru
monitorizarea calității solului49

Planul este elaborat
și adoptat.

Autoritățile locale/ Inspectoratul/
Instituția de specialitate

6 luni

N/D50

Locale/
Naționale

Tehnică

Implementarea planului de
monitorizare

Planul este
implementat

Autoritățile locale/ Inspectoratul

N/D

N/D51

Locale/
Naționale/
Internaționale

Tehnică/
Administrativă

Demararea inspecțiilor regulate și
implementarea măsurilor legale pe
baza rezultatelor monitorizării

Inspecțiile regulate
implementate.

Autoritățile locale/ Inspectoratul

Activităţi
regulate

N/D

N/D

Legală

Evaluarea trebuie să includă cel puțin: suprafața totală poluată, harta și descrierea detaliată a locațiilor, gradul de poluare, tipul pesticidelor utilizate în acel loc
Termenul de realizare și bugetul vor fi cunoscute după ce se vor elabora proiectele
49
Planul trebuie să includă lista localităților, indicatorii de monitorizare și perioadă de eșantionare.
50
Bugetul estimat depinde de mărimea teritoriului prevăzut pentru monitorizare.
51
Termenul de realizare și bugetul vor fi cunoscute după ce se vor elabora Planurile.
47
48
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Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Primul an

Anul doi

Anul trei

Etapa de lucru

Anul patru
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3
4
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5.4.3. Educarea fermierilor din localitate cu privire la agricultura și creșterea animalelor în condiții de durabilitate și ecologice52
Elementele cheie de implementare – Planul de activități
Activitatea

Rezultatul așteptat

Instituţia
responsabilă

Perioada de Bugetul/valoarea
implementare estimată (euro)

Resurse
financiare

Tipul activităţilor
L, A,T

Demararea prin organizarea conferinţelor,
meselor rotunde şi cursurilor tematice cu
privire la agricultura ecologică

Conferinţele, mesele
rotunde şi cursurile în
desfășurare

Autoritățile locale/
ONG-uri

Activităţi
regulate

5.000 – 7.00053

Locale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea materialelor promoționale
privind agricultura și creșterea animalelor
în condiții ecologice

Materialele promoționale
tipărite și distribuite

Autoritățile locale/
ONG-uri

3 luni (fiecare
an)

16.00054

Locale/
Internaționale

Tehnică

Elaborarea unui Program educațional
pentru fermierii locali55

Programul educațional
elaborat

Autoritățile locale/
ONG-uri

6 luni

10.000

Locale/
Internaționale

Tehnică

Implementarea Programului educațional
pentru fermierii locali

Programul implementat

Autoritățile locale/
ONG-uri

Activităţi
regulate

N/D56

Locale/
Internaționale

Tehnică

Planul calendaristic de implementare
(Pentru primii trei ani – pe trimestre, pentru al patrulea an – rezumat)
Primul an
Anul doi
Anul trei
Etapa de lucru
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

4

Anul patru

Pentru educarea fermierilor locali pot fi folosite toate Planurile și Programele elaborate pentru cele două obiective precedente (Programul de împădurire, Planul pentru aplicarea
durabilă a pesticidelor și îngrășămintelor pe terenurile agricole, etc.)
53
Aproximativ un eveniment pe lună – 500 euro per eveniment
54
Aproximativ 2 materiale promoționale pe an – 2.000 euro per material
55
Programul educațional poate include training-uri și perfecționare profesională în domeniul agriculturii organice, agriculturii multifuncționale și dezvoltării rurale, etc..
56
Termenul de realizare și bugetul vor fi definite în Program
52
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