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SUMAR EXECUTIV
În anul 2000, Guvernele ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi-au asumat anumite an-
gajamente de dezvoltare a societăţii şi de reducere a sărăciei. Este corect faptul, că aceste angajamente 
sunt în responsabilitatea Guvernului, însă este mai puţin înţeles rolul pe care-l pot juca fiecare actor 
al societăţii pentru a-şi aduce contribuţia sa individuală în procesul dezvoltării.

Acest studiu este unul inedit prin faptul, că prin analiza efectuată încercăm să deschidem anumite 
paranteze, care ne-ar oferi oportunitatea de a observa rolul remarcabil al societăţii civile şi al agenţi-
lor economici în contribuţia lor la dezvoltare şi anume la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivului 
de Dezvoltare a Mileniului 7 „Asigurarea unui mediu durabil”. Trecând în revistă activităţile realizate 
de aceşti actori în prezent, putem deduce potenţialul lor, posibil şi nevalorificat, în vederea canali-
zării eforturilor lor în sectoarele tangenţiale ţintelor naţionale ale odm 7 pentru a obţine rezultatul 
scontat până în anul 2015.

E bine cunoscut faptul că ultima perioadă de raportare a rezultatelor obţinute este în anul 2015 şi Re-
publica Moldova este restanţieră la capitolul suprafeţei terenurilor împădurite, aprovizionării cu apă 
şi canalizare, asigurării sanitaţiei. În vederea atingerii scopurilor propuse există necesitatea implicării 
intensive a organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat, fiind în parteneriat cu autorităţile pu-
blice centrale şi locale.

Sunt foarte multe lucruri de recuperat în aceste sectoare, după cum vom vedea în capitolele urmă-
toare şi atenţia Guvernului trebuie să sporească pe măsura situaţiei actuale. Deşi ţintele naţionale 
ale odm 7 sunt exprimate în indicatori cantitativi, calitatea componentelor de mediu tangenţiale 
ţintelor este una alarmantă, ceea ce ar putea reduce gradul de asigurare a unui mediu durabil. Prin 
urmare, atenţia trebuie concentrată şi asupra calităţii factorilor de mediu, care poate fi obţinută doar 
prin conjugarea eforturilor celor patru parteneri ai dezvoltării: organizaţii internaţionale, autorităţi, 
societate civilă, sectorul privat.

În acest sens,în afară de dezvoltarea politicilor de sector, există necesitatea elaborării şi implementării 
unor politici ce ar dezvolta şi stimula organizaţiile societăţii civile şi agenţii economici să se implice 
intensiv în procesul de realizare a activităţilor relevante pentru Obiectivul 7 de Dezvoltare a Mileniu-
lui „Asigurarea unui mediu durabil”.

În cadrul studiului vom face o prezentare generală a odm 7, precum şi a situaţiei din domeniu, pe sec-
toarele tangenţiale ţintelor naţionale ale odm 7. Ulterior, vom încerca să facem o evaluare a contribuţiei 
pe care o pot aduce organizaţiile societăţii civile la atingerea odm 7, prin exemplificarea activităţilor re-
levante acestui scop. Astfel, vom vedea care este potenţialul organizaţiilor societăţii civile de a se implica 
în realizarea ţintelor naţionale ale odm 7. În continuare, vom analiza nivelul de dezvoltare a sectorului 
privat în domeniile de referinţă pentru odm 7, precum şi implicarea lor la asigurarea unui mediu dura-
bil. Aici vor fi reflectate studii de caz, care pot servi ca exemple de urmat pentru întreg sectorul privat. În 
final, vom rezuma cele relatate în cadrul studiului şi vom prezenta câteva recomandări pentru a implica 
cât mai eficient societatea civilă şi agenţii economici în vederea atingerii ţintelor naţionale ale odm 7.

Subiectele menţionate se vor regăsi într-o formă desfăşurată în paginile următoare.
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INTRODUCERE
Omul, prin manifestarea sa, contribuie la toate schimbările care se produc în societate. Fiecare din 
noi îşi aduce aportul său, fie prin acţiuni individuale în calitate de cetăţeni, fie prin acţiuni colecti-
ve prin intermediul rolului pe care-l jucăm ca şi autorităţi, organizaţii ale societăţii civile, instituţii 
mass-media, agenţi economici, etc.

Modul cum percepem şi conştientizăm procesele, contribuie la deciziile luate de noi cu un impact 
direct asupra stării lucrurilor în societate, inclusiv asupra mediului înconjurător. Rezultatul acestor 
decizii poate fi vizibil oricând, în termen scurt, mediu sau lung, însă de responsabilitatea de care dă 
dovadă fiecare persoană în parte, prin decizii individuale sau colective, depinde gradul de sănătate şi 
durabilitatea societăţii noastre, ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă.

În anul 2000, 189 de Guverne ale statelor-membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi-au asumat an-
gajamente generale de a reduce nivelul de sărăcie şi de a îmbunătăţi situaţia unui spectru larg de aspec-
te, ce ţin de domeniile social, economic şi de protecţie a mediului. Aceste aspecte au fost consolidate în 
definirea celor 8 Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, care urmează a fi realizate până în anul 2015:

Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei şi foamei
Obiectivul 2. Realizarea accesului la învăţământ gimnazial
Obiectivul 3. Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor
Obiectivul 4. Reducerea mortalităţii copiilor
Obiectivul 5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne
Obiectivul 6. Combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei
Obiectivul 7. Asigurarea unui mediu durabil
Obiectivul 8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

Deşi statele semnatare ale Declaraţiei Mileniului împărtăşesc aceeaşi viziune, modul de realizare a 
obiectivelor şi progresele obţinute sunt diferite. Prin aceste angajamente, Guvernele şi-au asumat 
responsabilitatea elaborării politicilor corespunzătoare, care ar favoriza atingerea obiectivelor în ter-
menele stabilite de comun acord. Respectiv, în funcţie de voinţa politică exprimată ulterior, la unele 
capitole progresele sunt în corespundere cu ţintele definite, iar la altele întârzie să fie realizate.

Conştientizarea faptului, că la dezvoltarea ţării contribuie toţi actorii implicaţi, inclusiv organizaţiile 
societăţii civile şi sectorul privat, ar impulsiona obţinerea rezultatelor scontate. Guvernul ar fi ne-
cesar să realizeze necesitatea fortificării parteneriatelor cu organizaţiile societăţii civile şi cu agenţii 
economici, ca un imperativ al dezvoltării. Dezvoltarea de politici stimulatorii pentru aceşti actori ar 
facilita crearea spaţiului pentru realizarea obiectivelor asumate de Guvern.

Acest studiu are ca şi scop analiza potenţialului organizaţiilor societăţii civile şi al agenţilor econo-
mici de a contribui la dezvoltare şi anume la asigurarea unui mediu durabil, prin prisma activităţilor 
realizate individual sau în comun.

Raportul e axat doar pe analiza contribuţiei organizaţiilor neguvernamentale şi a sectorului privat la atin-
gerea ţintelor naţionale ale Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului 7 – Asigurarea unui mediu durabil.

Reieşind din situaţia actuală a componentelor de mediu din Republica Moldova, vizate de ţintele 
naţionale, vom trece în revistă activităţile realizate de actorii societăţii civile şi sectorului privat, rele-
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vante ţintelor odm 7, scoaterea în evidenţă a potenţialului lor, precum şi determinarea necesităţilor 
pentru a intensifica contribuţia lor la dezvoltare.

Metodologia utilizată la realizarea studiului s-a realizat prin intermediul chestionarelor, interviurilor 
individuale cu reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai organizaţiilor internaţionale, ai organizaţiilor 
societăţii civile şi ai sectorului privat. De asemenea, au fost consultate resursele web pentru studierea 
informaţiilor relevante şi exemplificarea unor activităţi notorii realizate de către organizaţiile negu-
vernamentale şi agenţii economici, cu un impact direct sau tangenţial la atingerea ţintelor naţionale 
ale odm 7. În procesul elaborării studiului, o contribuţie semnificativă a fost adusă de către membrii 
grupului cluster, format din reprezentanţi ai autorităţilor centrale de mediu, organizaţiilor interna-
ţionale, organizaţiilor societăţii civile, agenţi economici, consutanţi independenţi, cărora le aducem 
mulţumiri deosebite.

Prezentul raport analitic constă din 5 capitole, în care este analizat potenţialul contribuţiei societăţii 
civile şi al sectorului privat la dezvoltarea societăţii, reieşind din situaţia curentă în domeniului me-
diului, fiind focusat pe componentele relevante ţintelor naţionale ale odm 7, şi anume: biodiversi-
tate, apă, deşeuri.

Capitolul 1: ODM 7 în Republica Moldova – cadrul general, este efectuată o prezentare succintă a 
ţintelor sale, atât în formularea internaţională, cât şi naţională. De asemena, vor fi prezentate reali-
zările efectuate până în prezent la acest capitol, cu o viziune critică rezumată a relevanţei formulării 
ţintelor naţionale.

Capitolul 2: ODM 7 – tendinţele majore şi situaţia actuală în domeniu, este prezentată starea 
lucrurilor în sectorul pădurilor, ariilor protejate, apelor şi deşeurilor în Republica Moldova, cu trimi-
tere la sursele oficiale prezentate în rapoartele naţionale ale instituţiilor de profil.

Capitolul 3: Rolul societăţii civile în atingerea ODM 7, este efectuată o analiză a situaţiei din 
domeniul asociativ, scoţând în evidenţă potenţialul organizaţiilor societăţii civile de a contribui la 
dezvoltare, prin exemplificarea cazurilor relevante pentru ţintele naţionale ale odm 7. În acest capi-
tol se încearcă determinarea necesităţilor pentru dezvoltarea sectorului asociativ cu scopul valorifi-
cării potenţialului acestora.

Capitolul 4: Rolul sectorului privat în atingerea ODM 7 are menirea de a determina contri-
buţia agenţilor economici la dezvoltare prin activităţile de bază desfăşurate de către acestea, prin 
externalităţile sociale pozitive, prin responsabilitatea socială corporativă, prin filantropie şi investiţii 
comunitare efectuate de către anumiţi reprezentanţi ai sectorului privat. În acest capitol va fi utili-
zată definiţia stricto sensu a „sectorului privat”, care include orice agent economic privat ce are ca 
prim obiectiv obţinerea de profit prin prestarea de servicii, executarea de lucrări sau producerea de 
mărfuri. Astfel, această definiţie exclude întreprinderile de stat, municipale şi societăţile pe acţiuni 
controlate de guvern sau autorităţile locale.

Capitolul 5: Concluzii şi recomandări va rezuma cele investigate anterior şi va trasa anumite 
recomandări de politici guvernamentale, corporative sau la nivel de donatori, care să maximizeze 
şansele de realizare ale odm 7 în termenul preconizat.

Prin urmare, scopul prezentului studiu constă în analiza contrubuţiei sectorului asociativ şi privat la 
realizarea Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului 7 „Asigurarea unui mediu durabil”.

Studiul poate fi utilizat ca reper pentru ajustarea politicilor guvernamentale, corporative şi de acor-
dare a asistenţei tehnice pentru crearea premizelor favorabile de valorificare a potenţialului organi-
zaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat, ca actori importanţi la dezvoltarea durabilă a societăţii.
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capitOlul 1. 
ODM 7 ÎN REPUBLICA MOLDOVA – 

CADRUL GENERAL
Aşa cum sunt definite în Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, ţintele internaţionale şi indica-
torii corespunzători obiectivului 7 „Asigurarea unui mediu durabil” sunt transpuse în formularea 
următoare1:

1.   Intergarea principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi 
programele ţării, recuperarea pierderior resurselor naturale;

2.   Reducerea degradării diversităţii biologice, prin realizarea până în 
anul 2010, a unei diminuări semnificative a ratei de pierdere;

3. Ponderea suprafeţelor împădurite şi ponderea speciilor pe cale de dispariţie;
 ◆ Emisiile de CO2, total, per capita şi per 1$ PIB;
 ◆ Consumul de substanţe care afectează stratul de ozon;
 ◆ Ponderea volumului de peşte în limitele securităţii biologice;
 ◆ Ponderea resurselor totale de apă utilizate;
 ◆ Ponderea ariilor protejate terestre şi marine.
 ◆  Reducerea în jumătate a ponderii populaţiei fără acces permanent 

la apă potabilă sigură şi la sisteme primare de canalizare:
4. Ponderea populaţiei care utilizează surse sigure de apă;

 ◆ Ponderea populaţiei care utilizează sisteme de canalizare îmbunătăţite.
 ◆  Îmbunătăţirea semnificativă a vieţii, către anul 2020 a cel 

puţin 100 mil. de locuitori ai cartierelor sărace:
5. Ponderea populaţiei urbane din cartierele sărace.

Reieşind din formulările expuse, Republica Moldova şi-a trasat ţintele naţionale de dezvoltare, ur-
mând a fi înglobate în context internaţional. Astfel, ţintele naţionale iniţiale ale odm 7 prevedeau 
următorii indicatori de performanţă:

1.  Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile şi 
programele ţării şi reducerea degradării resurselor naturale, 
creşterea gradului de împădurire de la 10,3% în 2002, la 11% 
în 2006, la 12,1% în 2010 şi până la 13,2% în 2015.

2.  Creşterea proporţiei ariilor protejate pentru conservarea diversităţii biologice 
de la 1,96% în 2002, la 2,1% în 2006, la 2,2% în 2010 şi până la 2,4% în 2015.

3.  Reducerea în jumătate către anul 2015 a numărului de persoane 
fără acces permanent la surse sigure de apă. Majorarea ponderii 
populaţiei cu acces permanent la surse sigure de apă de la 38,5% în 
2002, la 47,4% în 2006, la 57% în 2010 şi până la 68,5% în 2015.

4.  Reducerea în jumătate, până în 2015, a numărului de persoane 
fără acces la sisteme de canalizare şi salubrizare îmbunătăţite.

1 http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg7/, consultat la 20.04.2012
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Cea mai mare parte a ţintelor, în contextul Obiectivului de Dezvoltare al Mileniului 7, au fost revi-
zuite în anul 2007, ca urmare a traversării primului prag intermediar în 2006. Singura ţintă care nu a 
suferit schimbări este cea pentru asigurarea gradului de împădurire, ponderea terenurilor acoperite 
cu păduri în anul 2006 fiind foarte aproape de ţinta intermediară stabilită pentru acel an şi astfel, 
ţintele iniţiale pentru 2010 şi 2015 au fost considerate în continuare relevante. În acelaşi timp, a avut 
loc creşterea vertiginoasă a ponderii ariilor protejate pentru conservarea diversităţii biologice în anul 
2006 (4,65%), astfel că pe parcursul unui singur an au fost depăşite nu doar ţintele preliminare ale 
odm 7 pentru 2006 şi 2010, cât şi ţinta finală pentru anul 2015, care constituia 2,4%. În acest context 
a fost luată decizia ca până în anul 2015 să fie menţinută aceeaşi pondere de arii şi să nu fie permisă 
degradarea acestora.

Ţinta pentru majorarea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă a fost puţin ajustată, ţi-
nând cont de posibilităţile actuale ale Republicii Moldova în materie de investiţii pentru sectorul 
respectiv. Totodată a fost modificată sursa de date, fiind considerate mai exacte datele furnizate de 
Centrul Naţional de Sănătate Publică, decât cele de la Biroul Naţional de Statistică. În acelaşi timp, 
ţinta iniţială cu privire la accesul populaţiei la salubrizare a fost supraevaluată, fiind necesare ajustă-
rile de rigoare. Este important de menţionat că în primul raport ODM au fost stabilite ţinte doar pen-
tru indicatorul care se referă la salubrizare, nefiind cercetaţi indicatorii ce ţin de accesul populaţiei 
la canalizare. Această omitere a fost evitată, fiind stabilite ţinte de rigoare. S-a decis creionarea unui 
scenariu optimist, potrivit căruia fiecare gospodărie care are acces la apeduct, va avea, de asemenea, 
un sistem adecvat de canalizare2.

Ţintele naţionale revizuite s-au regăsit în formularea corespunzătoare:
1.  Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele ţării şi 

reducerea degradării resurselor naturale. Creşterea gradului de împădurire 
de la 10,3 % în 2002 pînă la 12.1% în 2010 şi până la 13,2% în 2015.

2.  Creşterea proporţiei ariilor protejate pentru conservarea diversităţii 
biologice de la 1,96% în 2002, la 4,65% în 2010 şi până la 4,65% în 2015.

3.  Majorarea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă de 
la 38,5% în 2002 până la 59% în 2010 şi până la 65% în 2015.

4.  Reducerea în jumătate a numărului de persoane fără acces la canalizare 
îmbunătăţită. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la canalizare 
îmbunătăţită de la 31,1% în 2002 până la 50,3% în 2010 şi 65% în 2015.

5.  Majorarea ponderii populaţiei cu acces la salubrizare de la 41,7% 
în 2002 până la 51,3% în 2010 şi până la 71,8% în 2015.

Din perspectiva creşterii suprafeţelor de terenuri împădurite, indicatorul a înregistrat progrese mo-
deste. În perioada anilor 2000 – 2008, ponderea acestor terenuri a crescut de la 10,5% la 10,9%. Dată 
fiind expansiunea lentă a suprafeţelor împădurite, precum şi eficientizarea cheltuielilor bugetare pe 
fundalul crizei economice şi a deficitului bugetar în creştere, atingerea ţintelor intermediare, precum 
şi a celor finale, la acest capitol sunt puţin probabile.

Situaţia este mai bună la realizarea ţintei de sporire a ponderii ariilor protejate în scopul menţinerii 
diversităţii biologice. La această categorie, ambele ţinte, intermediară şi finală, au fost realizate doar 
din punct de vedere cantitativ şi mai puţin calitativ. Astfel, deocamdată nu este asigurat un manage-
ment adecvat al ariilor protejate, ceea ce are un impact negativ asupra biodiversităţii zonelor.

2 http://www.undp.md/presscentre/2010/MdG report ii/index_rom.shtml, consultat la 20.04.2012
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Progresul realizat în sectorul de aprovizionare cu apă şi sanitaţie se consideră a fi unul lent. În 2009, 
ponderea populaţiei cu acces la surse sigure de apă totaliza 55%, ţinta pentru anul 2010 fiind de 59%. 
În pofida creşterii accelerate a numărului populaţiei conectate la sistemele centralizate de aprovizi-
onare cu apă, sunt slabe speranţe de atingere a ţintei intermediare, deoarece costurile investiţionale 
sunt ridicate şi lucrările de execuţie durează o perioadă îndelungată de timp. Pe de altă parte, realiza-
rea ţintei finale de 65% pentru anul 2015, depinde de viteza redresării economiei naţionale şi creşterii 
veniturilor bugetare.

O problemă importantă pentru populaţia Republicii Moldova este construcţia, dezvoltarea şi reabi-
litarea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate şi a staţiilor de epurare. Astfel, în rezultatul 
activităţilor implementate în acest sector, doar 47,9% din populaţie a beneficiat de acces la sisteme 
de canalizare îmbunătăţite în anul 2009. Construcţia lentă a acestor sisteme lasă un sentiment de ne-
încredere faţă de realizarea ţintelor intermediare de 50,3% pentru anul 2010 şi finale de 65% pentru 
anul 2015.

Accesul populaţiei la serviciile de salubrizare înregistrează şi mai mici progrese. Acest indicator nu a 
suferit mari schimbări, înregistrând în anul 2008 o proporţie de 45,9% din populaţia care beneficiază 
de servicii de salubrizare. Pentru anul 2009 nu sunt date disponibile, însă dinamica lentă a schimbă-
rilor sugerează o slabă posibilitate de atingere a ţintei intermediare de 51,3% şi finale de 71,8%.

Totuşi cea mai mare provocare pentru Republica Moldova este încadrarea principiilor de dezvoltare 
durabilă în politicile şi programele naţionale. Putem spune că Republica Moldova nu are o viziune 
clară definită cu privire la dezvoltarea durabilă. Conceptul de dezvoltare, în baza căruia Guvernul 
elaborează şi dezvoltă politici este bazat pe un accent puternic cu referire la dezvoltarea economiei 
ţării, unde consumul şi protecţia resurselor naturale nu sunt o prioritate absolută. Un exemplu eloc-
vent în acest sens este Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, recent elaborată, care igno-
ră angajamentele Republicii Moldova în vederea atingerii ţintelor naţionale ale odm 7 şi se axează 
pe 7 priorităţi, cu o atenţie sporită spre accelerarea creşterii economice a ţării. Strategia prevede că 
protecţia mediului va fi corelată în funcţie de acumulările bugetare acumulate în urma obţinerii re-
zultatului preconizat.

Politicile de guvernare ale Republicii Moldova încă mai sunt elaborate după un tipaj clasic de „dez-
voltare economică”, unde protecţia mediului este ultimul vagon al unui tren care merge fără direcţie.

În acelaşi context, în acest an, îşi va desfăşura activităţile, sub patronajul ONU, ce-a de-a treia Con-
ferinţă Internaţională pentru Dezvoltare Durabilă Rio+20, care va aborda aspecte pe tema „Econo-
mia Verde şi Eradicarea Sărăciei”. Aici vor fi revizuite progresele pe care le realizează fiecare ţară la 
capitolul integrării în politicile naţionale a principiilor de dezvoltare durabilă, astfel contribuind şi la 
eradicarea sărăciei. Acest eveniment va fi o oportunitate pentru naţiunile lumii să-şi revadă dimen-
siunile strategice de dezvoltare.

Omenirea deja realizează faptul că Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au fost doar un prim pas 
în schimbarea de atitudine a ţărilor faţă de consumul excesiv de resurse şi faţă de decalajul imens 
dintre ţările cu economie dezvoltată şi ţările sărace. Conştientizăm faptul că indicatorii de perfor-
manţă asumaţi în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului sunt de ordin mai curând cantita-
tiv, pierzând esenţa calitativă a progresului. A venit etapa când Guvernul ar fi necesar să-şi asume şi 
responsabilităţi de substanţă în vederea reducerii sărăciei şi implementării de politici care vor duce 
naţiunea pe pista dezvoltării durabile.
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capitOlul 2. 
ODM 7 – TENDINţE MAjORE 
şI SITUAţIA ACTUALă ÎN DOMENIU
Acest capitol va trece în revistă calitatea componentelor de mediu relevante ţintelor naţionale ale 
Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului 7 – Asigurarea unui mediu durabil. Informaţia prezentată în 
acest capitol face referinţă la rapoartele şi datele publice, furnizate de Biroul Naţional de Statistică, de 
Ministerul Mediului, de Centrul Naţional de Sănătate Publică.

Această prezentare este necesară pentru crearea unei viziuni de ansamblu asupra stării lucrurilor din 
domeniu, pe de o parte, pentru a determina părţile slabe la analiza datelor în calcularea indicatorilor 
de performanţă a ţintelor odm 7, dar şi, pe de altă parte, pentru a vizualiza nişele de intervenţie a 
organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat în contextul contribuţiei la atingerea rezultatelor 
scontate în cadrul odm 7.

2.1. Reducerea emisiilor de CO
2
 şi starea pădurilor în Republica Moldova

Pădurile joacă un rol important în ciclul de carbon, atât la nivel naţional, cât şi la nivel global. Prin 
urmare este foarte importantă suprafaţa terenurilor acoperite cu păduri raportată la nivelul emisii-
lor de carbon în arealul respectiv. Conform studiilor efectuate de oamenii de ştiinţă, ar fi indicat ca 
Republica Moldova să deţină o cotă de minimum 15% de terenuri împădurite. Şi asta în condiţiile în 
care, la momentul actual, noi nu avem industrii grele, cu un nivel mare de poluare atmosferică.

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Ecologic de Stat, principala sursă de poluare a aerului 
atmosferic rămân a fi sursele mobile, adică transportul auto, feroviar, aerian, fluvial,constituind cca 
89% din emisiile totale de la sursele de poluare ale bazinului aerian. Dintre acestea, cota cea mai mare 

Figura 2.1. 
Evacuarea substanţelor 
dăunătoare în aerul 
atmosferic de către 
transportul auto

Sursa: Resursele naturale şi mediul în 
Republica Moldova. Biroul Naţional 
de Statistică. 2011. (pag. 44)
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o deţine transportul auto, care contribuie la poluarea aerului atmosferic în proporţie de 93,3% din 
totalul surselor de poluare mobile. Din aceste surse provin emisii în cantităţi mari de hidrocarburi, 
oxizi de carbon, oxizi de azot şi de sulf, etc., provenite în funcţie de diferiţi factori: calitatea combus-
tibilului utilizat, starea tehnică a vehiculelor, numărul unităţilor de transport exploatat, vechimea 
unităţilor de transport etc. În ultimii ani se observă o tendinţă de scădere a cantităţii substanţelor 
nocive emise în aerul atmosferic provenite de la sursele mobile, menţinându-se totuşi încă la un nivel 
ridicat (fig. 2.1).

Analizând datele cu privire la emisiile de substanţe toxice în aerul atmosferic am putea recomanda 
perfecţionarea politicilor în domeniul tansportului auto. Este salutabil faptul că a fost introdusă, în 
ultimii ani, restricţia la importul de maşini cu o vechime ce nu depăşeşte 7 ani, însă acesta este doar 
un prim pas în sensul diminuării emisiilor nocive. Deşi prin politica bugetar-fiscală, accizele la im-
portul de autovehicule sunt în creştere periodică, cu scopul diminuării importurilor la autovehicule 
de mâna a doua, totuşi datele arată o creştere constantă a numărului de maşini înmatriculate, atin-
gând în anul 2010 numărul de 556928 de unităţi, din care fac parte autovehiculele pentru transport 
de mărfuri, autobuzele, microbuzele şi autoturismele. În acest context ar fi indicată promovarea in-
troducerii eşalonate a standardelor de emisii UE(2, 3, 4, 5) pentru toate categoriile de transport auto. 
De asemenea, este indicată şi promovarea autovehiculelor cu propulsie de tip hybrid şi electrice. 
Aceste aspecte sunt incluse în Strategia Naţională de Mediu pentru 2012-2022, care în prezent se află 
la etapa de elaborare.
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Figura 2.2. 
Dinamica suprafeţei acoperite cu păduri

Sursa: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 106)
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Este binevenită şi preluarea practicilor pozitive din ţările vecine, cum este România, care prin dez-
voltarea şi introducerea programului naţional de schimbare a parcului auto „Rabla” a reuşit să scoată 
din uz autovehiculele învechite cu un nivel mare de poluare.

Revenind la ţintele naţionale propuse în cadrul odm 7 de a creşte gradul de împădurire de la 10,3% 
în 2002 până la 12,1% în 2010 şi până la 13,2% în 2015, putem spune că Republica Moldova înregis-
trează progrese modeste la acest capitol. Autoritatea centrală responsabilă în domeniul silviculturii 
este Agenţia „Moldsilva”, subordonată Guvernului Republicii Moldova, care îşi exercită funcţiile în 
vederea promovării politicii de stat pentru efectuarea lucrărilor de extindere, regenerare, conservare, 
reconstrucţie ecologică, folosirea raţională a resurselor forestiere, pază, protecţie, dezvoltarea fon-
dului naţional forestier şi sinergetic. Agenţia “Moldosilva” promovează politica de stat în domeniul 
silvic, având ca scop realizarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Sectorului Forestier din Republica 
Moldova, implementarea Programului de Stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului 
forestier, Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, înfăptuirea 
acţiunilor de extindere a turismului forestier şi rural, dezvoltarea apiculturii.

Resursele forestiere din Republica Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier şi a vege-
taţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia. Conform datelor prezentate de Cadastrul Funci-
ar1la data de 01.01.2010,suprafaţa fondului forestier constituia 418,9 mii ha. Majoritatea terenurilor 
fondului forestier (86,4%) se află în proprietatea publică a statului, restul fiind în proprietatea publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale (13,0%) şi doar 0,6% în proprietate privată. Suprafaţa terenuri-
lor acoperite cu păduri constituie 374,5 mii ha sau 11,4% din teritoriul ţării, inclusiv 326,4 mii ha se 
află în proprietatea statului (87,2%), 45,7 mii ha reprezintă proprietatea publică a unităţilor adminis-
trativ-teritoriale (12,2%) şi 2,4 mii ha se află în proprietate privată (0,6%). Pădurile seculare ocupă o 
suprafaţă de cca 6000 ha, ce constituie 1,6 % din fondul forestier.

O uşoară tendinţă de creştere a procentului de împădurire în ultimii 7 ani s-a datorat implementării 
de către Agenţia „Moldsilva” a proiectelor „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM) şi „Dezvolta-
rea sectorului forestier comunal” (PDSFCM) (fig. 2.2.).

Cu toate acestea, previziunile referitor la atingerea ţintei de 13,2% a suprafaţei de terenuri împăduri-
te, până în anul 2015, sunt pesimiste. Din cauza deficitului bugetar mare şi a problemelor economice 
cu care se confruntă ţara, Guvernul a decis să nu aloce surse financiare pentru plantările noi in peri-
oada anilor 2010 – 2011, astfel tergiversând extinderea suprafeţelor împădurite. Decizia a fost luată 
în favoarea concentrării atenţiei asupra menţinerii plantaţiilor anterioare.

Tabelul 2.1. 
Plantaţii silvice pierite, hectare

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 8,2 28,6 114,1 31,3 33,5 15,0
din care prin vătămare:
de animale sălbatice 7,7 - - - - -
prin condiţii meteorologice nefavorabile 0,5 28,6 114,1 29,3 29,1 15,0
prin incendii de păduri - - - 2,0 4,4 -

Sursa: Resursele Naturale şi Mediul în Republica Moldova. Biroul Naţional de Statistică. 2011. (pag. 24)

1 cadastrul Funciar al republicii Moldova la 01 ianuarie 2010. agenţia relaţii Funciare şi cadastru a republicii Moldova. 2010
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Un aspect foarte important pentru dezvoltarea fondului forestier, este calitatea pădurilor. Este esen-
ţial să fie extinsă aria de plantări a speciilor autohtone, precum şi întreţinerea plantărilor noi. Astfel 
anual zeci de hectare de pădure sunt distruse din cauza animalelor domestice, care sunt duse la pă-
şunat pe terenurile cu plantaţii noi sau din cauza perioadelor îndelungate fără precipitaţii (tab. 2.1).

2.2. Starea ariilor protejate

La momentul actual, Republica Moldova dispune de 307 arii protejate de stat cu o suprafaţă de cca 
157,6 mii ha, ceea ce constituie 4,65% din teritoriul ţării. Dintre cele 5 rezervaţii ştiinţifice, 3 re-
zervaţii protejează sectoare de pădure (Codrii, Plaiul Fagului, Pădurea Domnească) – suprafaţa lor 
constituind 16,851 ha şi 2 rezervaţii ce protejează sectoare de vegetaţie acvatică şi palustră (Prutul de 
Jos, Iagorlâc) – suprafaţa lor constituind 1,527 ha. Rezervaţiile sunt menite să păstreze în stare nativă 
teritorii tipice sau complexe speciale, cu totalitatea componenţilor structurali – floră, faună, habitate, 
ecosisteme, peisaje.

Conform Strategiei Naţionale şi Planului de Acţiuni în Domeniul Conservării Diversităţii Biologice2, 
pentru protecţia a circa 50% din biota Moldovei şi asigurarea unui echilibru stabil al funcţionării eco-
sistemelor este necesar de a proteja nu mai puţin de 10% din suprafaţa ţării. Deşi pe parcursul ultimi-
lor ani cota-parte a ariilor protejate de stat s-a majorat, constituind 4,65% din teritoriu, după aceşti 
indici, Republica Moldova este situată în urma multor ţări din Europa, cum ar fi România, Ucraina 
şi evident Germania, Austria ş.a.

Trebuie de menţionat faptul, că circa 75 mii ha (46,5%) din fondul ariilor naturale protejate de stat 
sunt amplasate în fondul forestier de stat, ceea ce înseamnă că se află la gestiunea Agenţiei “Moldsil-
va”, restul fiind administrate de Ministerul Mediului.3

Din cauza că multe obiecte nu sunt delimitate în teren, iar altele au degradat pe parcursul anilor, reţea-
ua fondului ariilor naturale protejate de stat necesită a fi reevaluată, mai mult decât atât, unele rezer-
vaţii naturale merită a fi extinse, iar fondul rezervaţiilor silvice necesită a fi completat cu noi suprafeţe.

Trebuie menţionat faptul, că în perioada anilor 2009-2013 în Republica Moldova se implementează 
de către PNUD Moldova proiectul „Fortificarea capacităţilor instituţionale şi reprezentativităţii sis-
temului de arii protejate din Republica Moldova” cu suportul financiar al Fondului Global de Mediu. 
Proiectul are ca scop revalidarea, cartarea ariilor existente şi crearea Parcului Naţional Orhei. La eta-
pa anului 2010 au fost revalidate 141 de arii protejate şi propuse spre includerea în lista ariilor prote-
jate a 18 obiecte noi. Sunt în proces de elaborare hărțile finale pentru fiecare arie protejată.

2.3. Managementul apelor

Prealabil abordării subiectului cu privire la proporţia populaţiei cu acces la surse sigure de apă, pre-
cum şi cu acces la canalizare îmbunătăţită, ar fi indicat să trecem în revistă starea şi managementul 
resurselor de apă din Republica Moldova.

2  Hotărârea parlamentului nr. 112 din 27.04.2001 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a planului de acţiune în domeniul conservării 
diversităţii biologice. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307364

3  Starea Mediului în republica Moldova în 2007-2010.Ministerul Mediului al republicii Moldova, academia de Ştiinţe a Moldovei, institutul de 
ecologie şi Georgrafie.2011. (pag. 119). http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/raport rO ieG 2007-2010.pdf
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Aşadar, Republica Moldova dispune de o reţea hidrografică reprezentată de 3,621 de râuri şi râuleţe 
cu o lungime de peste 16 mii km, 4,143 de lacuri naturale şi bazine artificiale cu o suprafaţă de 41 
mii 671 ha, amplasate pe cursurile râurilor şi construite în albiile acestora, ape subterane cu peste 
4,810 fântâni arteziene şi circa 166,542 fântâni şi izvoare cu alimentare din apele freatice. Cele mai 
importante artere acvatice sunt Nistrul şi Prutul, care curg de la nord-vest spre sud-est, cu lungimea 
cursului de apă pe teritoriul Republicii Moldova de 660 km şi 695 km, respectiv şi suprafaţa bazinelor 
19,070 km2 şi 7,990 km2. Cele mai mari lacuri naturale sunt situate pe cursul râului Prut (Beleu – 6.26 
km2, Dracele – 2.65 km2, Rotunda – 2.08 km2, Fontan – 1.16 km2), fluviului Nistru (Bâc – 3.72 km2, 
Roş – 1.6 km2, Nistru Chior – 1.86 km2). Cele mai mari bazine artificiale Costeşti – Stânca pe râul 
Prut (59 km2), Dubăsari pe fluviul Nistru (67.5 km2) şi Ghidighici pe râul Bâc (6.8 km2). Această re-
ţea de bazine acvatice asigură regularizarea şi evacuarea scurgerilor de suprafaţă, se foloseşte pentru 
aprovizionarea cu apă potabilă şi tehnică, irigaţie, navigaţie şi în alte scopuri. Din sursele de suprafaţă 
cea mai importantă sursă de alimentare cu apă este fluviul Nistru, căruia îi revin circa 83%, râului 
Prut – 1.8%, alte surse de apă de suprafaţă – 0.2%. Sursele de ape subterane captate din peste 4,810 
sonde arteziene, circa 166,542 fântâni de mină şi 2,545 izvoare (80% dintre care sunt amenajate), 
constituie circa 15% din necesarul consumului total.4

Ministerul Mediului este autoritatea principală responsabilă de elaborarea şi promovarea politicilor, 
strategiilor, planurilor de acţiuni pentru protecţia mediului, managementul şi utilizarea resurselor 
naturale, precum şi de managementul deşeurilor. Ministerul Mediului are în subordinea sa un şir 

4  anuarul ieS – 2010. protecţia mediului în republica Moldova. Ministerul Mediului, inspectoratul ecologic de Stat. 2011. (pag. 36). http://www.
mediu.gov.md/file/rapoarte/anuarul ieS 2010.pdf
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de instituţii, care contribuie la ela-
borarea şi implementarea politicilor 
în domeniu, cum ar fi Agenţia “Ape-
le Moldovei”, Serviciul Hidro-Me-
teoreologic de Stat, Agenţia pentru 
Geologie şi Resurse Minerale, Între-
prinderea de Stat „Expediţia Hidro-
Geologica din Moldova”, Institutul 
de Ecologie şi Georgafie, etc. Auto-
ritatea administrativă responsabilă 
de implementarea politicii de stat în 
domeniul managementului resurse-
lor de apă, hidroamelioraţiei, aprovi-
zionării cu apă şi canalizare, care îşi 
desfăşoară activitatea în subordinea 
Ministerului Mediului, este Agenţia 
”Apele Moldovei”.

Deşi Republica Moldova dispune de 
rezerve de apă, managementul ape-
lor este încă defectuos şi dezechili-
brat, din care cauză nu face faţă noi-
lor provocări de alocare a resurselor, 
eficientizare a serviciilor de protecţie a ecosistemelor acvatice. Conform datelor oferite de Biroului 
Naţional de Statistică au loc pierderi foarte mari de apă în reţelele de distribuţie, în aşezările urbane 
şi în sistemele de irigaţie (fig. 2.3). Astfel, în perioada anilor 2005-2010, situaţia nu a suferit schim-
bări semnificative, volumul apelor captate fiind în medie de 861 mil. m3, cu un consum mediu de 793 
mil. m3, iar pierderile la transportare au înregistrat un volum mediu de 63 mil. m3, ceea ce constituie 
7.32% din total. În anul 2010 pierderile la transportare au fost diminuate, atingând volumul de 58 
mil. m3, adică 6.82% din totalul apei captate.5

Tabelul 2.2. 
Distribuirea teritorială a sistemelor de alimentare cu apă

Amplasamentul
Numărul sistemelor  

de alimentare cu apă Lungimea 
 apeductelor, km

Apă furnizată  
per locuitor, m3

total În funcţiune

total 644 562 8036,2 15,9
Mun. chişinău 21 21 1771,0 48,3
partea de nord a republicii 125 104 1721,5 5,1
partea de centru a republicii 262 223 1965,9 4,3
partea de Sud a republicii 191 169 1754,9 6,4
utaG 30 30 763,3 8,5

Notă: 15 sisteme de alimentare cu apă, cu lungimea de 59,6 km, aflate în subordinea ÎS “Calea Ferată din Moldova”, nu sunt 

repartizate pe raioane

Sursa: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al Republicii Moldova,  
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 91)

5  resursele naturale şi Mediul în republica Moldova. biroul naţional de Statistică. 2011. (pag. 30) http://www.statistica.md/pageview.
php?l=ro&idc=350&id=3242
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Numărul sistemelor de alimenta-
re cu apă din republică este de 644, 
cu o lungime totală de 8,036.2 km, 
în funcţiune fiind doar 562 de ape-
ducte.6 Pentru o persoană se furni-
zează în medie pe republică – 15.9 
m3, variind de la 4.3 (partea de cen-
tru) până la 48.3 m3 (mun. Chişinău) 
(tab. 2.2).

Calitatea apelor din fântâni, deseori 
şi din sistemele de distribuire aproa-
pe pe întreg teritoriul republicii, nu 
corespunde standardului “apă pota-
bilă”. Conformitatea calităţii apei din 
sursele subterane, care vine în siste-
mele de apeducte urbane şi rurale 
este alarmantă. Astfel, potrivit da-
telor furnizate de Centrele de Sănă-
tate Publică, în anul 2010 ponderea 
probelor de apă neconforme în ape-
ductele urbane din surse subterane a 
constituit 45.8% şi 56.4% în apeduc-

tele rurale, fiind în creştere faţă de anul precedent (fig. 2.4 şi fig. 2.5).Situaţia cea mai gravă se înre-
gistrează în raioanele Anenii Noi, Donduşeni, Hânceşti, Făleşti, Glodeni, Căuşeni, Ciadâr-Lunga, 
Comrat, Glodeni, Drochia, Cimişlia, Sângerei, mun. Bălţi unde acest indice constituie 84-100%.

Insalubritatea localităţilor în absenţa unui sistem de management adecvat al deşeurilor şi nerespecta-
rea normelor elementare de protecţie a surselor de apă sunt principalele cauze de degradare a calităţii 
apei din fântâni, utilizate ca sursă de alimentare cu apă pentru circa 75% din populaţia rurală. Cota 
probelor de apă din fântâni, neconforme la parametrii sanitaro-chimici a atins pragul de 80.76% în 
anul 2010.

Sistemele de purificare sunt fizic uzate şi moral învechite, se exploatează mai bine de 25-30 de ani 
fără a fi reconstruite şi nu corespund cerinţelor privind tehnologiile de tratare. Dacă în anul 1990 în 
republică funcţionau 304 staţii de epurare a apelor uzate, în prezent practic funcţionează mai puţin 
de 507. Apele uzate parţial tratate sau netratate sunt deversate în apele de suprafaţă, cauzând poluare 
excesivă. Pe parcursul ultimilor opt ani cota parte a populaţiei conectate la sistemul de canalizare în 
raport cu sistemul de alimentare cu apă nu depăşeşte 39% (fig. 2.6).

Trebuie menţionat faptul, că în Republica Moldova managementul sistemelor de aprovizionare cu 
apă, canalizare şi tratarea apelor uzate este asigurat de autorităţile publice locale prin intermediul 
întreprinderilor municipale sau serviciilor comunal-locative. Reforma care a avut loc în descentrali-
zarea serviciilor comunale şi transmiterea lor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor ad-

6  Starea mediului în republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al republicii Moldova, academia de Ştiinţe a Moldovei, institutul de 
ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 91) http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/raport rO ieG 2007-2010.pdf

7  Starea mediului în republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al republicii Moldova, academia de Ştiinţe a Moldovei, institutul de 
ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 92). http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/raport rO ieG 2007-2010.pdf

Figura 2.5. 
Ponderea probelor de apă prelevate, neconforme 
normelor la parametrii microbiologici
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ministrativ-teritoriale, con-
form Hotărârii Guvernului 
cu privire la restructurarea 
gospodăriei de alimentare 
cu apă  şi canalizare nr. 530 
din 6 iunie 2000, a condus la 
deteriorarea stării tehnice a 
sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare în totalitate 
şi a managementului exis-
tent în alimentarea cu apă 
şi evacuarea apelor uzate. 
Acest sistem, actualmente 
fiind puţin funcţional, este 
dotat cu utilaj şi sisteme în-
vechite, cu consum excesiv 
de energie, sisteme automa-
te ieşite din uz, amplasate pe 
suprafeţe mari şi cu randa-

ment de lucru mic, care nu satisfac cerinţele de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii 
populaţiei prin acordarea unor servicii adecvate de alimentare cu apă şi canalizare.

Constatăm faptul, că Republica Moldova nu are un angajament asumat referitor la întregul sector de 
apă, exceptând cele expuse în Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului 7 “Asigurarea unui mediu du-
rabil” şi anume, creşterea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă până la 65% în 2015 şi 
creşterea ponderii populaţiei cu acces la canalizare îmbunătăţită până la 65% în 2015.

Accesul populaţiei la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare asigură confortul populaţiei, astfel 
poate fi considerat un obiectiv mai curând social, decât de mediu. Indicatorii de mediu ar fi reflectaţi 
în calitatea şi cantitatea apei, necesară pentru asigurarea populaţiei cu apă conform normelor. Tot-
odată, această calitate este influenţată de sursele de poluare, provenite în mare parte din activităţile 
antropice, inclusiv din sistemele de canalizare şi epurare a apelor. În aceste condiţii funcţionalitatea 
staţiilor de epurare a apelor uzate este foarte importantă pentru diminuarea poluării apelor de su-
prafaţă şi a mediului în general. Prin urmare, ar fi mult mai indicat ca la calcularea indicatorului de 
acces al populaţiei la canalizare îmbunătăţită să se ţină cont şi de starea sistemelor de canalizare şi 
funcţionarea staţiilor de epurare a apelor uzate. Este important să avem în vedere că, referindu-ne la 
calitatea surselor de aprovizionare cu apă, aceasta dictează costurile de tratare a apelor furnizate con-
sumatorilor prin apeducte. De asemenea, starea sistemelor de aprovizionare este importantă pentru 
diminuarea pierderilor în reţea. Toţi aceşti factori joacă un rol semnificativ la stabilirea tarifelor pen-
tru consumul de apă şi canalizare, cu un impact important asupra veniturilor populaţiei.

Prin urmare, managementul resurselor de apă în Republica Moldova este departe de a fi unul durabil 
şi necesită a fi eficientizat şi armonizat. Este importantă aplicarea prevederilor Legii Apelor nr. 272 
din 23.12.20118, recent aprobată în Parlamentul Republicii Moldova, care prevede gestionarea inte-
grată a resurselor de apă la nivel de bazin acvatic, ceea ce presupune satisfacerea necesităţilor locuito-
rilor situaţi în bazin, dar şi păstrarea resurselor de apă. În continuare e necesar să fie depuse eforturi 

8 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342978, consultat la 10.05.2012

Sursa: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al Republicii 
Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 92)
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Numărul sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare
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consolidate pentru crearea mecanismelor de funcţionare al acestui document politic, atât la nivel de 
acte regulatorii, cât şi la nivel instituţional.

Ţinând cont de starea resurselor de apă în Moldova, reflectată sumar anterior, este crucială implica-
rea activă a tuturor părţilor interesate pentru redresarea situaţiei şi diminuarea în continuare a presi-
unii exercitate asupra ecosistemelor, pentru asigurarea unui mediu durabil.

2.4. Managementul deşeurilor

Administrarea deşeurilor în Republica Moldova rămâne a fi o problemă dificilă şi încă nerezolvată.
Cu toate că domeniul protecţiei mediului este reglementat de un şir important de acte legislative şi 
normative, aspectul legal al gestionării deşeurilor lasă mult de dorit, fiind necesară atât restructu-
rarea cadrului legal şi instituţional, cât şi crearea unui sistem integru de reciclare şi valorificare a 
deşeurilor.

În prezent, problema 
deşeurilor se manifes-
tă, tot mai acut, din ca-
uza creşterii cantităţii 
şi diversităţii acestora, 
precum şi a impactu-
lui lor negativ, tot mai 
pronunţat, asupra me-
diului înconjurător.
Dezvoltarea urbanisti-
că şi industrială a lo-
calităţilor, precum şi 
creşterea generală a ni-
velului de trai al popu-
laţiei, antrenează pro-
ducerea unor cantităţi 
din ce în ce mai mari 
de deşeuri (fig. 2.7).

Varietatea substanţelor organice şi neorganice conţinute fac ca procesul degradării aerobe şi anae-
robe cu microorganisme să fie dificil de condus, provocând, în cazul evacuării şi depozitării necon-
trolate, atât poluarea solului, cât şi al aerului şi al apei. Sunt afectate, de asemenea, ecosistemele din 
vecinătatea acestor depozite, creându-se mari dezechilibre în cadrul lanţurilor trofice.

Formarea deşeurilor este în mare măsură rezultatul folosirii ineficiente a materiei prime şi energiei 
în procesele de producţie care duc la pierderi economice şi cheltuieli suplimentare pentru colecta-
rea, prelucrarea şi lichidarea deşeurilor generate. Problema administrării deşeurilor în Republica 
Moldova s-a conturat ca domeniu odată cu apariţia spectrului larg al mărfurilor de consum curent, 
inclusiv al ambalajului.

În fond, principiul dezvoltării durabile în domeniul gestionării deşeurilor stipulează: reducerea cantită-
ţii de deşeuri, inclusiv a celor periculoase; utilizarea deşeurilor în calitate de materie primă secundară; 
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înhumarea deşeurilor nerecuperabile la depozite fără a cauza prejudicii mediului; utilizarea deşeurilor 
combustibile în calitate de combustibil alternativ cu scopul producerii energiei electrice şi termice.

Managementul deşeurilor este parte componentă a tuturor programelor de protecţie a mediului. 
Prin soluţionarea problemelor de management al deşeurilor se realizează obiectivele de protecţie a 
mediului. Problemele de management pot fi rezolvate adecvat în cazul când sunt elaborate standarde 
concrete de mediu pentru reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor.

Rolul principal în administrarea deşeurilor la nivel local revine autorităţilor administraţiei publi-
ce locale, iar rezultatele depind în mare măsură de capacitatea acestora de a organiza lucrul şi de 
modalitatea de implicare al agenţilor economici şi a societăţii civile în atragerea surselor financiare 
necesare pentru implementarea unui sistem adecvat de management al deşeurilor. Autorităţile pu-
blice locale pot să creeze sistemul de management al deşeurilor municipale în mod individual, prin 
întreprinderile municipale sau să concesioneze serviciul de salubrizare agenţilor economici de profil. 
La momentul actual, autorităţile publice locale conştientizează necesitatea creării sistemelor de ma-
nagement al deşeurilor şi sunt în căutarea soluţiilor pentru problema în cauză. Treptat se realizează 
procesele de colectare şi transportare a deşeurilor, însă infrastructura adecvată pentru depozitarea 
acestora lipseşte.

Datele privind gestionarea deşeurilor în Republica Moldova fac distincţie între două categorii impor-
tante de deşeuri: – deşeuri municipale şi – deşeuri de producţie.

Prin deşeuri municipale înţelegem totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gos-
podării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeurile 
stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeurile din construcţii-demolări 
şi nămolurile de la epurarea apelor uzate orăşeneşti. Deşeurile menajere solide din zonele rurale şi 
urbane variază între 0.5-0.9 kg/locuitor/zi.9

Deşeurile rurale diferă de deşeurile urbane prin compoziţie şi cantitate. Deşeurile generate în loca-
lităţile rurale nu au făcut până acum obiectul statisticii deşeurilor în Republica Moldova, deoarece 
sunt greu de urmărit în condiţiile inexistenţei în comune şi sate a serviciilor publice de salubritate. 
Cantităţile de deşeuri rurale pot fi doar evaluate şi aproximate.

Agravarea problemei deşeurilor, în special a deşeurilor menajere solide, este generată de modul de-
fectuos în care sunt soluţionate în prezent diferite etape de procesare a deşeurilor.

Cea mai răspândită metodă de tratare a deşeurilor menajere este depozitarea pe sol, care reprezintă 
o sursă importantă de poluare a solului şi apelor subterane. Evacuarea deşeurilor la gunoişti rămâne 
a fi o modalitate de bază în eliminarea deşeurilor.

Până în prezent au fost inventariate 1,868 depozite de deşeuri menajere solide care ocupă o suprafaţă 
totală de 1,347.07 ha,10 dintre care:

 ◆ 13 depozite de deşeuri menajere solide sunt construite şi amenajate 
conform proiectelor de execuţie avizate pozitiv de către Expertiza 

9  anuarul ieS – 2010. protecţia mediului în republica Moldova. Ministerul Mediului, inspectoratul ecologic de Stat. 2011. (pag. 67). http://www.
mediu.gov.md/file/rapoarte/anuarul ieS 2010.pdf

10  anuarul ieS – 2010. protecţia mediului în republica Moldova. Ministerul Mediului, inspectoratul ecologic de Stat. 2011. (pag.67). http://www.
mediu.gov.md/file/rapoarte/anuarul ieS 2010.pdf
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Ecologică de Stat. Poligoanele de deşeuri sunt gestionate de către Serviciile 
Comunale Locale şi Autorităţile administraţiilor publice locale;

 ◆ 1,011 depozite pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor sunt construite 
în lipsa proiectelor de execuţie. Aceste depozite de deşeuri nu sunt 
amenajate într-un sistem de depozitare controlată. Procesele verbale de 
selectare a teritoriilor sunt coordonate cu organele abilitate din teritoriu;

 ◆ 844 de depozite nu corespund cerinţelor sanitaro-ecologice, 
ele fiind amplasate cu încălcarea condiţiilor geologice şi 
hidrologice, constituind zone periculoase, insalubre, cu 
pericol de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă.

Majoritatea depozitelor sunt supraîncărcate şi nesupravegheate de personal calificat. Din această cau-
ză o parte din deşeuri se depozitează în afara perimetrelor atribuite, extinzând suprafaţa depozitului. 
În multe localităţi nu există gunoişti amenajate, foarte lent se implementează proiectele-tip pentru 
construcţia depozitelor de deşeuri menajere solide.

În Republica Moldova deşeurile biodegradabile nu sunt colectate separat, ci sunt depozitate în depo-
zitele de deşeuri municipale. Deşeurile de ambalaje se regăsesc în procent semnificativ în cantitatea 
de deşeuri municipale şi asimilate din comerţ, industrie, etc., colectate separat. Colectarea separată 
a deşeurilor menajere solide nu este o practică generală răspândită în ţară. Astfel de încercări sunt 
realizate sporadic, mai mult la iniţiativa unor agenţi economici sau grupuri civice, inclusiv organiza-
ţii ale societăţii civile. Astfel de proiecte pilot vizează mai mult colectarea de PET-uri (sticle de masă 
plastică). La momentul actual nu se duce evidenţa acestei fracţii de deşeuri în totalul deşeurilor co-
lectate separat. Structura ambalajelor pe tip de material este următoarea: resturi alimentare – 56%, 
hârtie şi carton – 7%, plastic – 12%, sticlă – 7%, metal – 4%, lemn – 3%, textile – 5%.11

Se consideră că întreaga cantitate de ambalaje introdusă în ţară devine deşeu. Obiectivul principal al 
gestionării ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje îl constituie, în primul rând, prevenirea generării 
deşeurilor de ambalaje şi apoi, măsuri de reutilizare, reciclare, precum şi alte forme de recuperare 
a deşeurilor de ambalaje în scopul reducerii cantităţilor eliminate prin depozitare finală. Legislaţia 
trebuie să impună producătorilor şi importatorilor de ambalaje şi produse ambalate să reducă volu-
mul deşeurilor de ambalaje prin optimizarea proceselor tehnologice, prin reducerea cantităţilor de 
materiale necesare confecţionării ambalajelor, precum şi prin confecţionarea/fabricarea de ambalaje 
reutilizabile.

Gestionarea deşeurilor municipale cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valori-
ficare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii. Obiectivele prioritare ale ges-
tionării deşeurilor sunt: prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate 
a acestora, reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare ca materii prime secundare 
sau utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.

Ca şi în cazul celorlalte subiecte abordate anterior, indicatorii luaţi în calcul la asigurarea ponderii 
populaţiei cu acces la salubrizare sunt formulaţi sub aspect cantitativ şi mai puţin calitativ. La capito-
lul de management al deşeurilor, Republica Moldova are foarte multe de relizat în direcţia:

 ◆ armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
 ◆ construcţiei depozitelor, conform cerinţelor ecologice şi igienico-sanitare;

11 Starea mediului în republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al republicii Moldova, academia de Ştiinţe a Moldovei, institutul 
de ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 132). http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/raport rO ieG 2007-2010.pdf
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 ◆ lichidării gunoiştilor ilegale;
 ◆ creării infrastructurii de colectare separată a deşeurilor în toate localităţile;
 ◆ creării premiselor adecvate şi dezvoltării sistemului de 

reciclare a deşeurilor, inclusiv a celor organice;
 ◆ lichidării deşeurilor periculoase, moştenite din perioada 

sovietică, cum ar fi depozitele de pesticide;
 ◆ efectuării controlului riguros al importului substanţelor 

periculoase (de exemplu pesticidele şi ierbicidele);
 ◆ reducerii consumului de produse care se transformă în deşeuri nereciclabile.

Concluzia celor expuse în acest capitol este că atenţia trebuie să fie sporită pe calitatea componen-
telor de mediu, care sunt într-o relaţie interdependentă cu aspectele sociale şi aspectele economice. 
Calitatea mediului depinde de anumiţi factori-cheie, care pot oferi garanţia durabilităţii ecosiste-
melor. Dintre acestea am putea enumera: conştientizarea interdependenţei între calitatea mediului 
ambiant şi calitatea vieţii populaţiei; formularea unei viziuni clare şi bine determinate a factorilor de 
decizie despre direcţia de dezvoltare bazată pe principiile dezvoltării durabile; dezvoltarea politicilor 
corespunzătoare, respectând exigenţele principiilor dezvoltării durabile; crearea mecanismelor func-
ţionale de prevenire şi control a poluării; responsabilizarea factorilor de decizie, a sectorului privat şi 
a populaţiei vis-a-vis de protecţia mediului.

Sub acest aspect, există necesitatea implicării tuturor actorilor care contribuie la dezvoltare: guvern, 
sectorul privat, organizaţii ale societăţii civile şi partenerii de dezvoltare. Conjugarea eforturilor aces-
tor actori-cheie, într-un spaţiu de dialog constructiv, eliminând ambiţiile individuale, au şanse să 
ofere oportunitatea construirii unei societăţi sănătoase şi durabile.
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capitOlul 3. 
ROLUL SOCIETăţII CIVILE 
ÎN ATINGEREA ODM 7
Continuând şirul de idei expuse anterior, vom încerca să analizăm potenţialul organizaţiilor societă-
ţii civile actuale de a se implica în procesul de dezvoltare a ţării, sub aspect de implicare la capitolele 
ce ţin de ţintele naţionale ale Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului 7 – Asigurarea unui mediu 
durabil. Societatea civilă de mediu a cunoscut o dinamică variată în timp, din momentul proclamării 
independenţei Republicii Moldova şi până în prezent.

Activismul civic în domeniul protecţiei mediului a fost semnalat în Moldova încă la sfârşitul anilor 
’80, prin organizarea expediţiilor ecologice pe fluviul Nistru de către un grup de iniţiativă. Încă pe 
timpurile respective, în condiţii nu tocmai propice pentru manifestarea libertăţii de exprimare, aceşti 
iubitori ai naturii semnalau problemele potenţiale ale fluviului, totodată relatând descrieri ale patri-
moniului peisagistic natural al ţării. Aceste reflecţii se regăseau în cotidianul naţional al timpurilor 
respective – “Literatura şi Arta”.

Odată cu proclamarea independenţei Republicii Moldova şi constituirea cadrului legislativ, care fa-
cilita înregistrarea asociaţiilor obşteşti, aceste grupuri de iniţiativă au fost instituţionalizate. Printre 
primele organizaţii neguvernamentale de mediu pot fi enumerate: Mişcarea Ecologistă din Moldo-
va, Societatea Ecologică “BIOTICA”, Asociaţia Obştească “BIOS”, Centrul Republican pentru Copii 
şi Tineret “Gutta Club”, Asociaţia Obştească “Calitatea Mediului”, Asociaţia Obştească “Ave Natura”. 
Tot în acea perioadă au luat naştere două publicaţii periodice pentru promovarea şi diseminarea in-
formaţiei de protecţie a mediului – Publicaţia periodică “Natura” şi Publicaţia obştească ecologistă 
pentru copii şi adolescenţi “Gutta”.

Principala sursă de finanţare a organizaţiilor neguvernamentale fondate în anii ’90 erau organizaţiile 
internaţionale din acea perioadă (ISAR, Fundaţia Eurasia, Fundaţia Soros, Ambasada SUA din Re-
publica Moldova), care şi-au manifestat interesul pentru susţinerea democraţiei în tânăra Republică 
Moldova sub aspecte de protecţie a mediului. Trebuie de menţionat faptul, că o parte din aceste or-
ganizaţii neguvernamentale sunt active şi în prezent, aducând experienţa lor în elaborarea şi imple-
mentarea politicilor de mediu din ţară.

În cadrul celei de-a 3-a Conferinţe Ministeriale “Un mediu pentru Europa”, care a avut loc la Sofia, 
Bulgaria, în perioada 23-25 octombrie 1995, a fost lansată ideea de creare a noilor Centre Regionale 
de Mediu cu scopul îmbunătăţirii accesului publicului la informaţia de mediu în ţările în tranziţie. 
Astfel, în urma acestei iniţiative, a fost instituit Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova) 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1071 din 22.10.1998. Conform statutului, REC Moldova este o organi-
zaţie non-profit cu caracter internaţional, fondată de Comisia Uniunii Europene şi Guvernul Repu-
blicii Moldova. Organizaţia a fost înfiinţată cu scopul acordării asistenţei ONG-urilor în efortul lor 
de soluţionare a problemelor de mediu din Republica Moldova.

Odată cu apariţia REC Moldova, societatea civilă de mediu a cunoscut o explozie de organizaţii ne-
guvernamentale care şi-au manifestat interesul de implementare a diferitor activităţi în domeniul 
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protecţiei mediului. Ţinând cont de faptul, că organizaţia acorda asistenţă financiară asociaţiilor ob-
şteşti de mediu, donatorii existenţi la acea perioadă de timp în Moldova, în mod neformal, au înche-
iat programele sale de granturi pentru protecţia mediului, canalizându-şi atenţia spre alte sectoare, 
precum cel social, democraţie, transparenţă, economic, etc.

În perioada anilor 1999 – 2006, REC Moldova a derulat programe de granturi pentru ONG-uri în 
valoare totală de circa 500.000 euro, majoritatea lor fiind din asistenţa Comisiei Uniunii Europene. 
Anual erau finanţate circa 50 de proiecte depuse de organizaţiile neguvernamentale din Moldova. 
Totodată, REC Moldova a acordat asistenţă informaţională prin distribuirea de publicaţii, acces la 
Internet, creşterea capacităţilor şi organizarea forumurilor pentru ONG-urile interesate de protecţia 
mediului. Având această asistenţă financiară, societatea civilă de mediu a cunoscut o explozie canti-
tativă a numărului de organizaţii neguvernamentale de mediu, înregistrate la nivel naţional şi local. 
Astfel, distribuirea geografică a acestor organizaţii era pe întreg teritoriul ţării, totuşi cu o pondere 
importantă în municipiul Chişinău.

Conform primului Ghid al ONG-urilor de protecţie a mediului, elaborat în 2004, au fost incluse 200 
de organizaţii neguvernamentale, 9 dintre care fiind localizate în partea stângă a Nistrului. Cu toate 
acestea, numărul estimativ al ONG-urilor de protecţie a mediului, la acea perioadă de timp, totaliza 
cca 430 de organizaţii1.

Odată cu încheierea asistenţei acordate de REC Moldova pentru organizaţiile neguvernamentale, 
în anul 2006, datorită existenţei precare a altor surse de finanţare a ONG-urilor de mediu, numărul 
celor active a cunoscut o scădere bruscă. Astfel, a doua ediţie a Ghidului ONG-urilor de mediu din 
Republica Moldova, publicat în anul 2008 număra 114 organizaţii neguvernamentale de mediu, cu o 
prezenţă de 5 asociaţii în regiunea transnistreană.

După o pauză de 4 ani, în februarie 2011, la iniţiativa unui grup de ONG-uri de protecţie a mediului, 
Fundaţia Milieukontakt International, EcoContact, Centrul Naţional de Mediu şi Pro Dezvoltare Ru-
rală, a fost organizată o nouă ediţie a Forumului ONG-urilor de mediu, unul din obiectivele căruia era 
o evaluare sumară a situaţiei actuale a organizaţiilor societăţii civile de mediu din Republica Moldova. 
Participarea la Forum s-a făcut în baza unor formulare de înregistrare, distribuite prin sursele de infor-
mare în masă. Astfel, pentru participare la Forum au aplicat reprezentanţi ai 63 de ONG-uri de mediu 
din Republica Moldova, dintre care 3 organizaţii din regiunea transnistreană. Bineînţeles că din per-
spectiva participării la Forum nu putem face o concluzie finală cu privire la modul de evoluţie a orga-
nizaţiilor societăţii civile de mediu, însă, prin comparaţie cu perioadele precedente, putem constata, că 
numărul ONG-urilor de mediu este într-un declin continuu. De asemenea, merită de menţionat faptul, 
că în cadrul Forumului au participat şi reprezentanţi ai sectorului neguvernamental din alte domenii de 
interes, cum ar fi: drepturile omului, jurnalism, social, tineret, agricultură, pentru a se familiariza cu ac-
tivităţile întreprinse de organizaţiile neguvernamentale de mediu şi pentru a oferi posibilitatea stabilirii 
unor parteneriate intersectoriale neguvernamentale, în ideea sporirii gradului de implicare mai calitati-
vă în elaborarea, monitorizarea şi implementarea politicilor de ţară din partea sectorului asociativ. Ast-
fel, în cadrul Forumului au participat 12 ONG-uri din alte domenii, cum ar fi: Amnesty International, 
Transparency International, Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi”, Hyde Park, Fundaţia Est Europeană, 
Centrul de Jurnalism Independent, Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova, Asociaţia PromoLex, etc.

Până în prezent nu a fost sumarizată o evaluare, atât cantitativă, cât şi calitativă, a proiectelor şi ac-
ţiunilor de mediu implementate de către societatea civilă din Republica Moldova, ceea ce ar fi oferit 
1 Ghidul OnG-urilor de protecţie a mediului, rec Moldova, 2004
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posibilitatea unei analize ample a aportului societăţii civile la starea mediului din Republica Moldo-
va. Totuşi, făcând o analiză a formularelor de aplicare pentru participare la Forumul ONG-urilor de 
mediu din 2011, putem constata, că în perioada 2006-2010 au apărut o serie de organizaţii ale socie-
tăţii civile de mediu care implementează activităţi şi proiecte de protecţie a mediului. Astfel, dintre 
acestea putem enumera organizaţiile: Renaşterea Rurală, Pro Dezvoltare Rurală, EcoContact, Cen-
trul Naţional de Mediu, Centrul de Dezvoltare Regională Cahul, Satul meu-Ţiganca, Apa Codrilor, 
Eco-Şuri, Medium, Viişoara, Solidaritate Europeană pentru Apă Moldova, Asociaţia Femeilor pen-
tru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă, Apă Bună, Centru de Mediere şi Consultanţă pentru 
Tineri, Izvoraşul, Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Certitudine, Pomul vieţii, Uniunea 
pentru Valorificarea deşeurilor – Pentru o Moldovă curată. În total, în ultimii 5 ani, conform acele-
iaşi metode de evaluare, în perioada anilor 2006-2010, au fost implementate proiecte în domeniul 
protecţiei mediului de către 41 de organizaţii ale societăţii civile din Republica Moldova, atât de me-
diu, cât şi din alte domenii. Astfel, în perioada menţionată, s-au realizat de către sectorul asociativ, 
proiecte în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare, managemementului deşeurilor şi 
poluanţilor organici persistenţi, protecţiei biodiversităţii, promovării eco-turismului, educaţiei eco-
logice, accesului la justiţie şi implicării publicului în procesul de luare a deciziilor, cu o pondere mare 
pentru activităţi ce ţin de creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la 
aspectele de mediu.

Continuând tradiţia anterioară, Fundaţia Milieukontakt International şi EcoContact au organizat în 
februarie 2012 următoarea ediţie a Forumului ONG-urilor de mediu. Programul Forumului a cu-
prins două zile de dezbateri între exponenţi ai organizaţiilor non-guvernamentale din țară, mediului 
academic şi jurnalişti, pe marginea situaţiei actuale privind rolul ONG-lor de mediu la nivel local, 
nivelului cooperării regionale şi internaționale, evoluţiilor legate de promovarea unor abordări noi in 
gestionarea deşeurilor, apelor şi calității solului, a perspectivelor dezvoltării societăţii civile în acest 
context şi rolul acesteia la dezvoltarea domeniului în care activează.

Scopul Forumului a fost de consolidare a organizațiilor societății civile de mediu din Republica 
Moldova prin dialog, cooperare şi schimb de experiență. La eveniment au fost puse în discuții şi 
obiectivele ONG-urilor de mediu în cadrul Strategiei de dezvoltare a ONG-urilor pentru 2012-2015. 
În cadrul forumului, structurat pe mai multe ateliere tematice, au fost abordate o diversitate de pro-
vocări discutate, printre care: determinarea poziţiei ONG-urilor în domeniul dezvoltării durabile 
şi probleme de mediu, axându-se pe aspecte ce țin de schimbările climatice, educația pentru dez-
voltarea durabilă, procesele de tranziţie către democraţie, cu evidenţierea suportului din partea or-
ganizaţiilor internaţionale.La eveniment au participat cca 120 de reprezentanți ai ONG-urilor de 
mediu, inclusiv 20 de reprezentanţi din partea stângă a Nistrului, ai autorităților centrale de mediu, 
reprezentanți ai ONG-lor internaționale şi mass-media.

Astfel, constatăm în ultimul timp o intensificare a numărului de organizaţii interesate de domeniul 
protecţiei mediului. De asemenea, în rezultatul acestor activităţi a fost consolidată colaborarea cu 
organizaţiile neguvernamentale din alte domenii de interes.

Până la momentul actual, organizaţiile societăţii civile de mediu nu au reuşit să se organizeze într-o 
reţea durabilă, care ar putea influenţa politicile din ţară, promovând protecţia mediului şi principiile 
dezvoltării durabile. Totuşi, nu putem spune că astfel de încercări nu au existat pe parcursul indepen-
denţei Moldovei. A fost făcut un pas important în consolidarea sectorului asociativ de mediu prin re-
lansarea forumurilor şi crearea unei platforme virtuale de comunicare, care înregistrează circa 160 de 
adrese de e-mail a circa 100 de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile de protecţie a mediului.
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Totodată este important de menţionat participarea ONG-urilor de mediu în cadrul unor reţele ale 
sectorului asociativ din republică, cum ar fi Consiliul Naţional al ONG-urilor şi Consiliul Naţional 
de Participare, creat la iniţiativa Prim-ministrului Republicii Moldova, în calitate de organ consulta-
tiv. Antrenarea organizaţiilor societăţii civile de mediu în astfel de reţele naţionale are un efect pozitiv 
la influenţarea politicilor din domeniu.

Făcând o analiză a surselor de finanţare a activităţilor realizate de ONG-urile din domeniul protecţi-
ei mediului, în baza formularelor de înregistrare la forumul ONG-urilor de mediu din 2011 şi 2012, 
remarcăm faptul, că provenienţa fondurilor sunt din exterior, fie acordată direct, fie intermediară. 
Această situaţie este valabilă pentru tot sectorul asociativ şi nu doar pentru organizaţiile de mediu.

Totodată, organizaţiile societăţii civile au oportunitatea de a obţine finanţarea iniţiativelor în dome-
niul protecţiei mediului din partea Fondului Ecologic Naţional (FEN), administrat de Ministerul 
Mediului, precum şi din partea Fondurilor Ecologice Locale de Mediu, administrate de Inspecţiile 
Ecologice raionale. Cota acestor finanţări însă este nesemnificativă raportată la potenţialul de finan-
ţare al FEN. Astfel, din totalul finanţărilor acordate în anul 2010, organizaţiile societăţii civile au ob-
ţinut doar 0.9%, ceea ce înseamnă 1.2 mln. lei.2 În anul 2011, absorbţia generală a Fondului Ecologic 
Naţional a crescut cu 46.27%, fiind alocate 194.98 mln. lei pentru realizarea proiectelor relevante 
protecţiei mediului. Astfel, finanţările acordare pentru organizaţiile societăţii civile au constituit cca 
2.6 mln. lei, ceea ce înseamnă 1.33% din totalul fondurilor distribuite.3

Urmărind opiniile ONG-urilor, expuse pe platforma electronică de comunicare, dar şi în discuţii 
individuale, organizaţiile societăţii civile de mediu în ansamblu sunt nemulţumite de administrarea 
fondului ecologic naţional, argumentate prin transparenţa precară a metodei de selectare a proiec-
telor, prin sistemul de finanţare dificil, precum şi prin eficienţa finanţărilor acordate. Aceste şi alte 
aspecte au fost sesizate de Curtea de Conturi în raportul auditului Fondului Ecologic Naţional pentru 
perioada anilor 2008-20094, publicat în Monitorul Oficial nr. 124-125 la 20.07.2010. În cadrul rapor-
tului de audit, Curtea de Conturi a enumerat un şir de măsuri necesare pentru a fi implementate în 
vederea eficientizării utilizării mijloacelor financiare alocate, ceea ce presupunea o restructurare in-
tegrală a FEN. Termenul de execuţie acordat pentru implementarea celor recomandate era de 6 luni. 
Spre regret, până în prezent aceste prevederi nu au fost implemetate, ceea ce în continuare lasă semne 
de întrebare referitor la eficienţa de funcţionare a fondurilor ecologice din ţară.

Trebuie de remarcat faptul, că organizaţiile societăţii civile sunt slab antrenate în alte forme de fi-
nanţare a activităţilor acestora, decât cele tradiţionale prin absorbţia finanţărilor nerambursabile din 
surse externe sau naţionale. Acest impediment joacă un rol important la gradul de manifestare a lor 
în societate. Prin urmare, necesită o concentrare deosebită asupra dezvoltării instrumentelor adecva-
te şi creşterea capacităţilor pentru evoluţia durabilă a organizaţiilor neguvernamentale în Republica 
Moldova, cu scopul implicării lor active în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor na-
ţionale. Această prerogativă a stat la baza elaborării noii Strategii de Dezvoltare a ONG-urilor 2012-
2015, care are drept obiectiv dezvoltarea sectorului în ansamblu, inclusiv cel din domeniul protecţiei 
mediului.

2  investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondurilor ecologice. centrul analitic independent expert-Grup. 2011. http://expert-
grup.org/library_upld/d366.pdf

3  lista proiectelor aprobate pentru finanţare şi finanţate din Fondul ecologic naţional pentru anul 2011. http://www.mediu.gov.md/md/act_fen/
4  Hotărârea curţii de conturi nr. 33 din 21.05.2010 privind raportul auditului Fondului ecologic naţional pentru perioada anilor 2008-2009. http://

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335315
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3.1. Cunoaşterea agendei internaţionale de dezvoltare

Din cercetarea efectuată, constatăm că majoritatea ONG-urilor sunt familiarizate cu Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului, precum şi cu o bună parte din documentele internaţionale de dezvoltare, 
cum ar fi: Declaraţiile Mileniului 2000, Declaraţia de la Paris 2005, Agenda pentru Acţiune de la Ac-
cra 2008, Principiile de la Istanbul pentru dezvoltare efectivă a organizaţiilor societăţii civile 2009, 
Parteneriatul pentru Cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011, Cadrul Internaţi-
onal al Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării 2011. De asemenea, organiza-
ţiile neguvernamentale urmăresc rapoartele naţionale privind implementarea ODM-urilor, precum 
şi cunosc documentele strategice naţionale, regionale şi locale de dezvoltare a ţării, relevante ţintelor 
naţionale ale ODM-urilor.

Totodată, o bună parte din organizaţii ale societăţii civile se pronunţă pentru un interes mediu faţă de 
ODM-uri. În cazul ţintelor naţionale ale odm 7 „Asigurarea unui mediu durabil”, acest lucru poa-
te fi explicat prin faptul, că prin definire şi conform legislaţiei în vigoare, indicatorii cantitativi pot 
fi atinşi doar prin implicarea directă a autorităţilor publice locale sau centrale. Autorităţile publice 
locale sunt cele responsabile pentru administrarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, 
precum şi pentru asigurarea serviciilor de salubrizare. Iar autorităţile publice centrale, Ministerul 
Mediului şi Agenţia „Moldsilva”, sunt abilitate cu managementul pădurilor şi ariilor protejate. Finan-
ţarea acestor domenii este coordonată mai mult la nivel central, ONG-urile fiind puţin implicate în 
acest proces. Poate fi invocată şi slaba deschidere de cooperare, manifestată anterior, a autorităţilor 
locale şi centrale cu organizaţiile neguvernamentale. Acum un an, doi, în perioadă regimului comu-
nist şi anterior, cooperarea autorităţilor publice centrale cu organizaţiile societăţii civile era una for-
mală, inclusiv şi poziţia lor făţă de societatea civilă era mai mult ostilă. Organizaţiile neguvernamen-
tale nefiind considerate parteneri de încredere, având un eventual potenţial intelectual, care putea fi 
valorificat într-o conlucrare constructivă. Pe de altă parte, autorităţile publice locale puţin conştien-
tizau responsabilităţile care le revin în condiţiile descentralizării serviciilor publice, unele dintre ele 
având şi un potenţial slab pentru generarea de soluţii prin stabilirea unor parteneriate avantajoase cu 
organizaţiile societăţii civile. Societatea civilă era întotdeauna privită ca un oponent care critică, ceea 
ce deranjează autorităţile în dorinţa lor de acumulare de credite electorale.

Nu putem spune cu siguranţă totală, că din 2009 încoace, după abolirea regimului comunist, situaţia 
a fost schimbată radical şi cooperarea dintre autorităţi şi organizaţiile societăţii civile este una fără 
impedimente. Ceea ce constatăm cu certitudine este deschiderea de care dau dovadă ambii actori ai 
relaţiei de parteneriat, în care ambii învaţă să fie parteneri de încredere. Şi autorităţile centrale, dar 
şi cele locale au sesizat în membrii societăţii civile actori care au potenţialul de a contribui la pro-
cesul de luare a deciziilor şi de aplicare a acestor decizii în practică, astfel contrubind la dezvoltarea 
societăţii. Acest potenţial poate fi valorificat doar prin parteneriate egale, care vor genera avantaje 
reciproce în sprijinul dezvoltării.

În acest scop există necesitatea creării premiselor necesare dezvoltării societăţii civile prin elaborarea 
politicilor naţionale adecvate care vor stimula implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale 
în viaţa societăţii.

Practica de subcontractare a serviciilor prestate de organizaţii neguvernamentale, ca un instrument 
de cooperare între autorităţi şi societate civilă, a fost şi rămâne a fi una slab răspândită. De aseme-
na, practica dezvoltării unor proiecte de parteneriat între APL-uri şi ONG-uri, ce vizează dezvolta-
rea infrastructurii publice sau cerşterea suprafeţei terenurilor înpădurite, este slab dezvoltată. Lucru 
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explicabil probabil şi din cauza capacităţilor precare ale autorităţilor locale şi a multor organizaţii 
neguvernamentale în elaborarea proiectelor de infrastructură, ce presupune gestionarea unor valori 
financiare importante, precum şi absenţa unei viziuni comune cu privire la rolul fiecăruia în cadrul 
aplicării unui management integrat al resurselor de apă.

Cu toate acestea, putem remarca implicarea organizaţiilor neguvernamentale în activităţi relevante 
tangenţiale cu ţintele naţionale ale odm 7, în domeniile protecţiei şi conservării biodiversităţii, ma-
nagementului apelor şi managementului deşeurilor.

3.2.Advocacy de politici

Făcând o analiză a rapoartelor difuzate de Ministerul Mediului5 cu referire la implementarea Legii nr. 
239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, putem observa un interes sporit 
al publicului de a se implica în procesul decizional (fig. 3.1). Este însă dificil de făcut anumite consta-
tări vis-a-vis de tendinţe în procesul decizional, număr de organizaţii implicate sau număr de reco-
mandări recepţionate şi incluse. Totuşi, vedem, în anul 2011, o creştere a numărului de recomandări 
recepţionate cu privire la iniţiativele legislative supuse dezbaterilor publice, precum şi a numărului 
de recomandări incluse în aceste acte, în proporţie de 88.98%. Presupunem că participarea activă a 
publicului s-a datorat importanţei deciziilor supuse consultărilor publice, cum ar fi: Legea apelor, Le-
gea protecţiei mediului, Legea privind evaluarea impactului asupra mediului, Legea privind deşeurile, 
Legea privind substanţele chimice, Strategia Naţională de Mediu, Strategia privind managementul de-
şeurilor şi altele. Raportul6face referire la faptul că actele legislative au fost consultate în cadrul a 158 
de şedinţe a grupurilor de lucru, 7 seminare naţionale şi 6 – regionale (Bălţi, Cimişlia, Chişinău), ceea 
ce a oferit posibilitatea implicării largi a publicului în procesul de luare a deciziilor, precum şi recepţi-

onarea comentariilor la documentele discutate. Potrivit raportului, puţine recomandări au fost recep-
ţionate în urma plasării documentelor pe site-ul Ministerului Mediului, majoritatea lor fiind expuse 
în cadrul evenimentelor organizate în acest scop. Acest lucru explică decalajul mare de comentarii re-
cepţionate în anul 2011 faţă de anul 2010, când au fost organizate în total doar 19 şedinţe consultative.

5 raport cu privire la transparenţa în procesul decizional pentru anii 2009, 2010, 2011. Ministerului Mediului. http://www.mediu.gov.md/md/
rap_anual/
6 raport cu privire la transparenţa în procesul decizional pentru anul 2011. Ministerului Mediului. http://www.mediu.gov.md/md/rap_anual/
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În cadrul evenimentelor de consultări publice ale actelor decizionale, participă reprezentanţi ai au-
torităţilor publice locale, instituţiilor ştiinţifice, organizaţiilor neguvernamentale şi altor părţi intere-
sate. O statistică a numărului de recomandări parvenite din partea organizaţiilor neguvernamentale 
nu se face, de aceea este dificil de analizat gradul de implicare al organizaţiilor societăţii civile în 
procesul de luare a deciziilor. Ceea ce cunoaştem cu certitudine, este faptul că există un număr de 
organizaţii ale societăţii civile, din păcate nu foarte mare, care se implică activ în procesul decizional, 
după cum putem exemplifica prin asociaţiile obşteşti EcoContact, Asociaţia Internaţională Ecologică 
a Păstrătorilor Râului ECO-TIRAS, Centrul Naţional de Mediu, Mişcarea Ecologistă din Moldova.

Modalităţile de implicare în advocacy de politici ale acestor organizaţii sunt variate: elaborare de stu-
dii, elaborare de documente decizionale, organizare de consultări publice, elaborare de documente 
de poziţii, participare în cadrul grupurilor de lucru sau consilii consultative. În majoritatea cazurilor 
aceste activităţi sunt realizate în parteneriat cu autorităţile de resort sau cu implicarea lor în proces.

Un exemplu elocvent pentru cazuri de implicare a organizaţiilor societăţii civile în procesul de elabo-
rare de politici de mediu este proiectul Legii cu privire la accesul publicului la informaţia de mediu. 
Documentul a fost realizat de către Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului ECO-
TIRAS, cu scopul armonizarii legislaţiei naţionale de mediu la legislaţia Uniunii Europene şi propus 
Ministerului Mediului spre iniţiere a procesului de consultări publice şi adoptare.7 Astfel, acest pro-
iect de lege îşi urmează parcursul spre adoptare, fiind acum iniţiată de către autoritatea centrală de 
mediu, procedura de consultări publice.

În anul 2011 a fost iniţiat de către Ministerul Mediului procesul de elaborare a Strategiei Naţionale 
de Mediu 2012-2022, cu suportul financiar al Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite din 
Moldova. Acest document strategic de importanţă naţională a fost elaborat pentru asigurarea drep-
tului la un mediu sănătos şi ecologic echilibrat, garantat prin Constituţia Republicii Moldova, care să 
determine principiile de protecție a mediului, folosirea rațională a resurselor naturale şi dezvoltarea 
durabilă a țării. Expertiza acordată în elaborarea strategiei a fost asigurată de membrii Asociaţiei Ob-
şteşti „EcoContact”. De asemena, procesul de consultare publică al actului decizional a fost organizat 
de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Mediu” şi Agen-
ţiile de Dezvoltare Regională Centru, Nord şi Sud, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, organelor competente şi organizaţiilor neguvernamentale. Este un exemplu relevant 
de implicare al organizaţiilor societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor de mediu, în coo-
perare cu autorităţile centrale şi regionale.

Fondurile ecologice sunt instrumente ce permit acumularea şi direcționarea resurselor financiare 
necesare pentru rezolvarea problemelor ecologice. Astfel, în premieră de la crearea fondurilor eco-
logice în Republica Moldova, în anul 2011 a fost realizat de către Centrul Analitic Independent „Ex-
pert-Grup” un studiu de „Investigare a transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondurilor 
Ecologice”.8 Acest studiu a analizat modul de funcţionare a fondurilor ecologice din ţară, oferind 
o serie de recomandări pentru eficientizarea lor cu scopul implementării politicilor din domeniu. 
Concluziile rezumate de autori au fost, că Fondurile Ecologice în Republica Moldova au devenit un 
instrument important în finanţarea politicilor de mediu şi în viitorul apropiat acesta nu are alternati-
vă viabilă. Totodată, în activitatea Fondurilor Ecologice există serioase carenţe care diminuează con-
siderabil eficiența şi eficacitatea mijloacelor publice, inclusiv şi prin pierderi financiare directe. Prin 
urmare sunt necesare măsuri consistente privind sporirea performanţei fondurilor ecologice. Reco-
mandările studiului vin să amelioreze activitatea Fondurilor Ecologice prin reformarea substanţială 

7 http://eco-tiras.org/index.php?option=com_content&task=view&id=110&itemid=53, consultat la 30.04.2012
8 http://expert-grup.org/index.php?go=biblioteca&n=212, consultat la 30.04.2012
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a modului de organizare şi reglementare, precum şi îmbunătăţirea aspectelor ce ţin de guvernare şi 
managementul operaţional al acestora. Acest raport de analiză a performanţei a fost prezentat într-o 
şedinţă publică cu participarea reprezentanţilor Ministerului Mediului, responsabil de administrarea 
Fondului Ecologic Naţional, organizaţiilor neguvernamentale şi altor grupuri interesate.

Dintr-o analiză a situaţiei, un grup de ONG-uri au identificat trei direcţii din domeniul protecţiei 
mediului, care necesită intervenţii urgente din partea autorităţilor responsabile pentru gestionarea lor. 
Astfel, în cadrul proiectului „Consolidarea societăţii civile din Moldova pentru îmbunătăţirea mediu-
lui”, implementat de Asociaţia Obştească „EcoContact” au fost create 3 grupuri de lucru formate din 
organizaţii neguvernamentale interesate, inclusiv din regiunea Transnistreană şi elaborate documente 
de prezentare a poziţiei ONG-urilor privind managementul deşeurilor, privid apele de suprafaţă şi 
privind participarea publicului la luarea deciziilor în materie de mediu.9 Documentele au fost discu-
tate la forumurile ONG-urilor de mediu din anii 2011 şi 2012, ajustate conform viziunii sectorului şi 
prezentate publicului larg şi autorităţilor competente, inclusiv în cadrul conferinţelor de presă.

Implicarea organizaţiilor societăţii civile în advocacy de politici se manifestă şi prin participarea lor 
în diverse grupuri de lucru, consilii naţionale, regionale, locale, unde se oferă oportunitatea de influ-
enţare a proceselor decizionale. Unul din exemplele elocvente ar putea fi Consiliile Regionale de Dez-
voltare, care activează în cadrul Agenţiilor de Dezvoltare Regională Centru, Nord şi Sud. Din aceste 
consilii fac parte autorităţile publice locale în proporţie de 50%, sectorul privat – 25% şi organizaţiile 
neguvernamentale – 25%.10 Printre priorităţile Strategiilor de Dezvoltare Regională a celor trei re-
giuni de dezvoltare sunt reabilitarea infrastructurii publice de aprovizionare cu apă şi canalizare, de 
management al deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea factorilor de mediu şi atractivităţii turistice. Pen-
tru implementarea acestor priorităţi strategice sunt alocate mijloace financiare autorităţilor publice 
locale din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. Deciziile de alocare a fondurilor, precum şi de 
îmbunătăţire a strategiilor regionale, în funcţie de necesităţile locale transpuse în plan regional, sunt 
luate şi de Consiliul Regional de Dezvoltare, unde expunerea organizaţiilor societăţii civile în cadrul 
acestui proces decizional joacă un rol notabil.

3.3. Prestarea de servicii

Trebuie să înţelegem faptul, că prestarea de servicii de către organizaţiile societăţii civile nu are o 
semnificaţie neapărat în sensul practicării de activitate economică, deşi conform Legii cu privire la 
asociaţiile obşteşti, ele pot executa activităţi economice, conform prevederilor statutare şi cu condiţia 
îndreptării profiturilor obţinute pentru realizarea scopurilor prevăzute în statut. Deşi această opor-
tunitate există, practici frecvente de realizare a activităţilor economice de către organizaţiile negu-
vernamentale nu sunt întâlnite.

Din discuţiile purtate cu membrii societăţii civile, acest lucru se întâmplă, pe de o parte, din necu-
noştinţă de cauză de către organizaţiile neguvernamentale a modalităţilor de desfăşurare a activităţi-
lor economice de către aceastea. Pe de altă parte, există anumite stereotipuri legate de competenţele 
organizaţiilor societăţii civile, care împiedică autorităţile să le antreneze în activităţi de subcontrac-
tare pentru eventuale lucrări sau servicii. În cadrul licitaţiilor publice este încurajată, nu întotdeauna 
justificat, participarea agenţilor economici şi mai rar al organizaţiilor societăţii civile. Mai mult, siste-
mul de achitare public, cu plata post livrare serviciu, descurajează participarea organizaţiilor societă-
ţii civile la asemenea acţiuni, ele fiind, la momentul actual, vulnerabile din punct de vedere financiar.
9 http://www.eco.vox.md/index.php/proiecte-realizate, consultat la 25.04.2012
10 http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=374&, consultat la 25.04.2012
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Totodată, un alt factor, ar fi şi impedimentele legislative, cum este de exemplu limitarea activităţilor eco-
nomice conform listării prevăzute în statutul organizaţiei, care pare să fie nejustificat având în vedere 
faptul că profitul obţinut nu poate fi repartizat, ci este îndreptat pentru realizarea scopurilor statutare.

Oricum, ponderea cea mai mare în formarea bugetelor organizaţiilor societăţii civile îi revine din susţi-
nerea nerambursabilă acordată de donatori străini pentru realizarea proiectelor propuse spre finanţare.
Respectiv, prin prestarea de servicii de către organizaţiile societăţii civile înţelegem activităţile reali-
zate de ele în serviciul societăţii, fie prin voluntariat, fie prin proiecte cu finanţare nerambursabilă, fie 
prin practici economice conform prevederilor statutare.

Prin urmare, vom încerca să facem o analiză a implicării organizaţiilor neguvernamentale şi eficien-
ţei activităţilor realizate în vederea atingerii ţintelor naţionale ale odm 7 „Asigurarea unui mediu 
durabil”, prin relatarea unor exemple de servicii prestate de către acestea în acest scop.

Protecţia şi conservarea biodiversităţii

Multe din organizaţiile societăţii civile sunt implicate în activităţi de plantare de arbori, fie în cadrul 
campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, organizată anual de către Ministerul Mediului, fie 
în cadrul unor campanii individuale, coordonate cu autorităţile de resort. Plantările organizate de 
organizaţiile neguvernamentale, de cele mai dese ori se realizează pe teritoriile administrate de au-
torităţile publice locale. Problema unor astfel de activităţi este durabilitatea lor. Din cele menţionate 
şi în capitolul 2 al acestui raport analitic, un procent semnificativ de plantaţii tinere sunt distruse 
din cauza păşunatului admis pe terenurile plantate sau din cauza condiţiilor climaterice. Pentru a 
diminua proporţia pagubei, aceste plantaţii necesită a fi supravegheate sau îngrădite şi irigate, ceea ce 
presupune cheltuieli adiţionale. Deseori organizaţiile neguvernamentale nu dispun de astfel de mij-
loace, iar autorităţile publice locale nu sunt interesate în administrarea corespunzătoare a terenurilor 
împădurite. Prin urmare, ar fi necesară implicarea mai activă a autorităţilor şi organelor competente 
în vederea asigurării gestionării fondului forestier din ţară.

Un exemplu relevant în îmbunătăţirea sistemului de administrare a rezervaţiilor naturale este acti-
vitatea desfăşurată de Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului ECO-TIRAS, care a 
elaborat Planul de Reconstrucţie şi Management al Rezervaţiei Naturale Iagorlîc. Rezervaţia naturală 
ştiinţifică „Iagorlîc” a fost fondată în 1988. Amplasarea rezervaţiei este în regiunea Iagorlîcului de Jos, 
pe malul stâng al Nistrului, şi ocupă 836 ha de uscat şi 270 ha de suprafaţă acvatică. Rezervaţia inclu-
de şi graniţele acvatice, şi cele terestre, unde sunt create condiţii optime pentru înmulţirea animale-
lor şi plantelor. Planul a fost elaborat de către un grup de lucru format din oamenii de ştiinţă de pe 
ambele maluri ale Nistrului. Un lucru important al acestei colaborări a fost aprobarea documentului 
de către aşa-numitele autorităţi de mediu din regiunea Transnistreană. Planul de management11 şi o 
broşură12 informativă despre rezervaţie au fost publicate şi diseminate publicului în vederea conşti-
entizării necesităţii şi modalităţii de protecţie a rezervaţiei.

Societatea Ecologică BIOTICA este un alt exemplu elocvent de participare a organizaţiilor neguver-
namentale în activităţi de creştere a ponderii şi protecţiei ariilor protejate de stat. BIOTICA este una 
din organizaţiile create la începuturile proclamării independenţei Republicii Moldova. Ea realizează 
activităţi în domeniile de protecţie a biodiversităţii, dezvoltare a sectorului asociativ, elaborare de 
legislaţie de mediu şi politici de protecţie a mediului. Activitatea sa recentă este focusată pe elabo-
11 http://eco-tiras.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&itemid=34, consultat la 24.04.2012
12 http://eco-tiras.org/index.php?option=com_content&task=view&id=97&itemid=34, consultat la 24.04.2012



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 7

Asigurarea unui mediu durabil

29

rarea Reţelei Ecologice Naţionale. BIOTICA a elaborat proiectul cerinţelor pentru crearea reţelelor 
ecologice la diferite nivele, care urmează să fie aprobat de către Ministerul Mediului. De asemenea, 
organizaţia s-a implicat activ în elaborarea Programului Naţional pentru crearea Reţelei Ecologice 
Naţionale. Una dintre contribuţiile sale majore la atingerea ţintei de extindere a suprafeţei de arii 
protejate în Republica Moldova a fost recunoaşterea oficială a zonei Ramsar „Unguri-Holoşniţa”, re-
alizată prin strânsa colaborare a Societăţii Ecologice BIOTICA cu Ministerul Mediului (Boxa 1). De 
asemenea, BIOTICA are experienţă în elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate, 
cum ar fi zonele Ramsar „Nistrul de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.13

Managementul resurselor de apă

Managementul resurselor de apă în Republica Moldova este asigurat la momentul actual de Codul 
Apelor, care va fi substituit de Legea Apelor în 2013, fiind recent promulgată şi publicată în Monito-
rul Oficial. Noua lege a fost elaborată în contextul aproximării legislaţiei naţionale la legislaţia Uniu-
nii Europene şi prevede administrarea resurselor de apă după principiul bazinal, adică managemen-
tul integrat al resurselor de apă.

13 http://www.biotica-moldova.org/ru/act.htm, consultat la 24.04.2012

Boxa 1. 
Activităţi de protecţie a biodiversităţii şi creştere a suprafeţei ariilor protejate. 
Studiul de caz al Societăţii Ecologice BIOTICA

În anul 2005, în rezultatul activităţii desfăşurate de Societatea Ecologică BIOTICA în coope-
rare cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN), „Unguri-Holoşniţa” a fost recu-
noscută oficial a treia zonă a Convenţiei Ramsar №1500. Această zonă, care are o seminificaţie 
internaţională de protecţie a păsărilor şi multor specii de plante şi animale din zone umede, 
are o suprafaţă de 15.553 ha, o bună parte fiind amplasată în raionul Soroca şi parţial, în raio-
nul Ocniţa. Această zonă include terenurile şi obiectivele de apă dintre şoselele Soroca-Otaci 
şi frontiera de stat pe fluviul Nistru, întinzându-se de la nord-vestul s. Calaraşovca şi până 
la hotarul cu s. Holoşniţa spre sud-est. În corespundere cu partea a doua a art. 82 al Legii № 
1538-XIII, aceste terenuri rămân în proprietatea posesorilor de terenuri şi managementul lor 
este efectuat în concordanţă cu planurile de management, elaborate în corespundere cu Regu-
lamentul cadru al zonelor umede de importanţă internaţională.

În acest sens, BIOTICA a realizat proiectul „Elaborarea scenariului de management al unei noi 
zone Ramsar „Unguri-Holoşniţa” şi întărirea capacităţilor în domeniul politicilor de folosire 
raţională cu referire la Convenţia Ramsar”. Proiectul a fost susţinut de Convenţia Ramsar şi 
realizat în cooperare cu MERN.

Obiectivele principale ale proiectului au fost următoarele:
1) Evaluarea valorii biodiversităţii şi a patrimoniului în zona 

Ramsar, propunerea zonării şi a metodelor de conservare, 
reabilitare şi folosire durabilă a patrimoniului.

2) Creşterea conştientizării părţilor interesate la nivel local despre 
importanţa cunoaşterii şi conservării zonei Ramsar, precum şi despre 
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Promovarea principiilor de management integrat al resurselor de apă în Moldova a început mult mai 
devreme, la iniţiativa organizaţiilor societăţii civile. Primul consiliu de bazin a fost creat pe râul Cubol-
ta, care traversează 16 localităţi situate în raioanele Ocniţa, Donduşeni, Drochia, Sângerei şi Floreşti. 
Constituirea Consiliului de Bazin Cubolta şi elaborarea Planului de Management al râului Cubolta a 
fost coordonată cu Agenţia „Apele Moldovei”, autoritate responsabilă de administrarea resurselor de 
apă din ţară. Dintre membrii consiliului fac parte autorităţi publice locale, organe competente, utiliza-
tori de apă şi organizaţii neguvernamentale. Secretariatul tehnic al Consiliului este asigurat de Asociaţia 
Culturală şi Tineret „Ormax”14, care realizează multiple activităţi de protecţie a râului Cubolta, în par-
teneriat cu autorităţile publice locale şi alte organzaţii neguvernamentale. Cele mai frecvente activităţi, 
realizate pe râul Cubolta ţin de lichidarea gunoiştilor neautorizate situate în imediata apropiere de râu, 
care prezintă o importantă sursă de poluare, educarea şi creşterea conştientizăţii populaţiei vis-a-vis de 
protecţia resurselor de apă, monitoringul biologic al calităţii apei, determinarea calităţii apei din fântâni 
prin teste expres şi comunicarea publică a rezultatelor, curăţirea albiei râului şi desfundarea izvoarelor.

Replicând experienţa pozitivă acumulată pe râul Cubolta, în cadrul unui parteneriat dintre Agenţia de 
Dezvoltare Regională Centru, Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Mediu” şi Organizaţia Teritorială 
Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova, a fost constituit în 2012 Consiliul de Bazin Bîc (Boxa 2). Acti-
vităţile Centrului Naţional de Mediu (CNM) sunt preponderent focusate pe protecţia apelor de suprafaţă, 
antrenând autorităţi publice centrale şi locale, organele competente şi organizaţii ale societăţii civile. În 
cadrul parteneriatelor create, CNM acordă asistenţă autorităţilor publice locale în elaborarea proiectelor 
pentru atragerea investiţiilor de reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a 
apelor uzate, de îmbunătăţire a sistemului de management al deşeurilor pentru localităţile aflate în cadrul 
bazinelor hidrografice ale râurilor Cubolta şi Bîc. Infrastructura publică defectuoasă a sistemelor de epu-
rare a apelor uzate şi de management a deşeurilor sunt principalele cauze de poluare ale apelor de supra-
faţă, afectând deja şi apele subterane, de unde se alimentează cu apă majoritatea populaţiei din localităţile 

14 http://cubolta.info/, consultat la 25.04.2012

perspectiva dezvoltări turismului ecologic şi formarea opiniei pe 
marginea consolidării instituţionale pentru dezvoltarea zonei Ramsar.

3) Ridicarea nivelului de informare a populaţiei locale şi a persoanelor 
de decizie la nivel naţional despre valoarea zonelor umede, precum 
şi importanţa folosirii durabile, protecţiei şi administrării acestora.

4) Implicarea specialiştilor din Ucraina, precum şi 
reprezentanţilor autorităţilor publice şi ONG-urilor despre 
valoarea regională a acestei zone şi perspectivele posibilei 
colaborări transfrontaliere pentru dezvoltarea respectivei 
zone Ramsar, recunoaşterea zonei pe teritoriul Ucrainei.

În cadrul proiectului a fost elaborat scenariul de management al acestei zone Ramsar. Acest 
document a fost aprobat de Comitetul Naţional Ramsar. De asemenea, în cadrul proiectului 
a fost publicată o broşură „Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională 
în Republica Moldova”, disponibilă în limba română şi un CD cu toate documentele elaborate 
în cadrul proiectului care conţine pozele tuturor celor 3 zone Ramsar din Republica Moldova. 

Sursa: http://www.biotica-moldova.org/ru/news.htm
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rurale. Astfel, pentru atenţionarea autorităţilor şi a grupurilor interesate despre cazurile existente de polu-
are a apelor de suprafaţă, în vederea formării unei imagini de ansamblu şi cu scopul facilitării procesului 
de luare a deciziilor adecvate pentru eliminarea acestor surse, Centrul Naţional de Mediu, în parteneriat 
cu „Trimetrica” SRL, dezvoltator de produse TI în Moldova, a elaborat o aplicaţie electronică „Sursele de 
poluare on-line”15pe care sunt plasate sursele de poluare, însoţite de materiale video, foto şi informaţionale.

Unul din componentele managementului integrat al resurselor de apă îl constituie şi aprovizionarea cu 
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, care poate fi realizată doar de către autorităţile publice locale, fi-
ind responsabile de asigurarea cu servicii publice a populaţiei. Pentru a contribui la ameliorarea situaţiei, 
organizaţiile neguvernamentale vin să coopereze cu autorităţile publice locale în vederea organizării vizi-
telor de studiu pentru preluarea experienţelor pozitive, elaborării de proiecte pentru atragerea resurselor 
financiare de către autorităţile locale pentru investiţii în infrastructura de aprovizionare cu apă, canaliza-
re şi epurare a apelor uzate, promovarea sistemelor de sanitaţie descentralizate în localităţile rurale, etc.

Asociaţia Obştească „Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) este unul din exemplele 
pozitive de construire a punţilor de cooperare între autorităţile publice locale din Moldova cu cele din 
Franţa în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare. Scopul acestei organizaţii este de a contribui la 
îmbunătăţirea accesului la apă potabilă şi sanitaţie în localităţile din mediul rural al Republicii Moldova, 
inclusiv prin implicarea tinerilor. Proiectul „Platforma Aleşii locali şi Apa” implementat de SEAM are la 
bază fortificarea colaborării prin schimb de experienţă dintre Franţa şi Moldova, în vederea: creşterii ca-
pacităţilor şi cunoştinţelor aleşilor locali în domeniul managementului integrat al resurselor de apă; pro-

15 http://environment.md/, consultat la data de 25.04.2012

Boxa 2. 
Activităţi de protecţie a resurselor de apă în bazinul râului Bîc.  
Studiul de caz al Asociaţiei Obşteşti „Centrul Naţional de Mediu”

Este bine cunoscut faptul, că râul Bîc este cel mai poluat şi degradat râu din Republica Moldova, 
în bazinul căruia locuiesc aproape un milion de oameni. Situaţia din bazinul râului Bâc este una 
stringentă, fară implicarea activă a organelor competente, APL-urilor şi locuitorilor, care, din 
ignoranţă, pasivitate, lipsă de cultură ecologică sau responsabilitate, nu acordă prioritate pro-
blemelor râului. Astăzi, acesta s-a transformat practic într-un canal de scurgere al apelor uzate 
provenite de la staţiile de epurare nefuncţionale şi de la întreprinderile din regiune. Aceste ape 
uzate ajung în lacurile de acumulare folosite pentru piscicultură, irigaţie şi agrement, având un 
impact direct asupra sănătăţii populaţiei şi nivelului de trai. Totodată, lipseşte un management 
adecvat al deşeurilor menajere solide inclusiv ale celor organice în tot bazinul râului Bîc ceea ce 
duce la poluarea excesivă cu nutrienţi ale apelor de suprafaţă din bazinul râului Bîc. Mai mult 
ca atât, râul Bîc seacă din cauza captării izvoarelor care îl alimentează şi din cauza multitudinii 
de baraje care au fost create în bazinul râului în scopuri de irigare şi piscicultură care aduc un 
impact negativ semnificativ în ceea ce priveşte secarea şi dispariţia rapidă a râului Bîc.

În acest sens, în luna decembrie 2011, Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Mediu” (CNM) 
în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) au lansat iniţiativa de 
Reabilitare Ecologică a râului Bîc. Prioritatea iniţiativei constă în mobilizarea unui număr cât 
mai mare de actori ai societăţii în procesul de salvare a râului Bîc. Totodată, aceasta urmăreste 
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movarea şi dezvoltarea unor instrumente şi structuri pentru managementul integrat al resurselor de apă 
la nivel comunitar, intercomunal şi regional;  intensificarea schimbului de experienţă dintre primari şi 
responsabilii de gestiunea apei şi favorizarea transferului de cunoştinţe şi experienţă franceză în special în 
domeniul gestiunii publice a apei. Astfel, în cadrul proiectului au fost facilitate mai multe vizite de studiu 
efectuate atât de autorităţile publice locale din Franţa în Moldova, pentru a studia situaţia locală în sector 
şi a stabili parteneriate de colaborare cu autorităţile publice locale din Moldova, cât şi vizite ale APL-urilor 
din Moldova în Franţa pentru a prelua practicile pozitive de gestionare a sistemelor de aprovizionare cu 
apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, în ideea valorificării experienţei acumulate în localităţile noastre.16

Managementul deşeurilor

Campaniile de salubrizare sunt o practică frecventă aplicată de organizaţiile neguvernamentale, în 
parteneriat cu autorităţile publice locale şi instituţiile de învăţământ. Aceste activităţi însă s-au dove-

16  “primarii din Franţa şi Moldova împreună pentru gestiunea apei şi canalizării în mod intercomunitar” http://www.civic.md/stiri/
comunicate/14647-primarii-din-frana-i-moldova-impreun-pentru-gestiunea-apei-i-canalizrii-in-mod-intercomunitar.html?device=desktop şi 
„vizită de studiu al aleşilor locali în alsacia (Franţa)” http://adrcentru.md/public/files/raport_deplasare_Franta.pdf, consultate la 25.04.2012

implicarea Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei „Apele Moldovei”, 
Centrului Naţional de Sănătate Publică, autorităţilor publice locale, Inspecţiilor Ecologice ra-
ionale şi Centrelor de Sănătate Publică raionale, instituţiilor de învăţământ, sectorului asocia-
tiv, agenţilor economici, agenţiilor mass-media precum şi a publicului larg.

Ulterior, în luna februarie 2012, a fost constituit Consiliul de Bazin Bîc. Această structură are 
la moment în componenţa sa 17 membri – autorităţi publice locale, organe competente la nivel 
central şi local, asociaţii obşteşti şi utilizatori de apă. Consiliul de Bazin este un organ obştesc 
consultativ în vederea administrării integrate a resurselor de apă după principiul bazinier. Ad-
ministrarea integrată a resurselor de apă este un principiu nou stipulat în noua Lege privind Apa 
a RM, promulgată în aprilie 2012 şi care se concordează la prevederile Directivei Cadru a UE 
privind Apa. Conform acestei Directive, pentru fiecare bazin de râu trebuie să fie create Consilii 
de Bazin şi elaborate Planuri de Management pentru o bună administrare a resurselor de apă.

Astfel, CNM, în parteneriat cu ADR Centru şi APL-urile din regiune, au purces la atragerea 
fondurilor pentru evaluarea aprofundată a stării râului care este o primă treaptă în elaborarea 
planului de management, precum şi pentru soluţionarea problemelor majore de poluare cu de-
şeuri menajere solide în oraşele Călăraşi şi Ialoveni, cu localităţile adiacente şi poluare cu ape 
uzate neepurate în Anenii Noi.

Concomitent, Centrul Naţional de Mediu, prin activităţile realizate, contribuie la consolidarea 
capacităţilor actorilor ce locuiesc şi activează în bazinul rîului Bîc (APL-uri, agenţi economici, 
populaţie) privind gestionarea resurselor de apă; derularea campaniilor de informare şi conşti-
entizare; implicarea instituţiilor de învăţământ în procesul de monitorizare biologică a râului 
Bîc; crearea paginii web a Consiliului de Bazin Bîc. De asemenea, CNM îşi propune să atragă 
atenţia mass-mediei şi ai agenţilor economici în activităţile de creştere a nivelului de conşti-
entizare a tuturor actorilor ce convieţuiesc în bazinul râului Bâc, despre importanţa protecţiei 
resurselor de apă, ca element primordial al vieţii.

Sursa: http://environment.md/index.php/ro/ce-facem/salvati-raul-bic
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dit a nu fi durabile, din cauza absenţei infrastructurii adecvate de managementul deşeurilor, în mod 
special în localităţile rurale, unde acesta practic lipseşte şi din motivul comportamentului populaţiei, 
care deseori depăşeşte limita bunului simţ. Astfel, lecţia învăţată din aceste activităţi este că atenţia 
trebuie să fie concentrată mai mult spre educarea populaţiei în vederea respectării principiilor de ma-
nagement adecvat al deşeurilor, ceea ce presupune: reducerea consumului excesiv, colectarea separa-
tă a deşeurilor, aruncarea deşeurilor în locuri special amenajate, reutilizarea produselor, plata pentru 
serviciile de salubrizare prestate şi altele. În acest sens, organizaţiile neguvernamentale pot juca un 
rol important de practicare a educaţiei neformale în rândurile populaţiei. Deja formele de educaţie 
manifestate sunt diverse, fie prin preluarea bunelor practici aplicate în ţări cu mai multă experienţă 
în domeniu, fie prin realizarea unui spectru de activităţi gândite din experienţa acumulată.

Unul din proiectele de succes, care îmbină factorul uman, economic şi de protecţie a mediului, re-
alizat prin mobilizarea populaţiei, salubrizarea teritoriilor, implicarea sectorului privat, sectorului 
public şi asociativ, educare a populaţiei este acţiunea „Hai, Moldova!” lansată în toamna anului 2010 
de un grup de voluntari din cadrul Asociaţiei Obşteşti „Medium”.17 Ideea proiectului constă în mo-

bilizarea unui număr cât mai mare a populaţiei pentru salubrizarea zonelor verzi într-o singură zi pe 

17 http://hai.md/ro, consultat la 25.04.2012

Boxa 3. 
Activităţi de salubrizare şi de educare în domeniul managementului deşeurilor. 
Studiul de caz al iniţiativei „Hai, Moldova” din 2011

idEEa. Ideea Let’s do it a fost realizată pentru prima dată în Estonia, la 3 mai 2008, când 50.000 
de oameni au ieşit să-şi curăţe ţara de deşeuri într-o singură zi. În urmatorii trei ani, ideea a 
prins rădăcini în peste 18 ţari din toată lumea: Letonia, Lituania, Slovenia, Finlanda, Serbia, 
Franţa, Italia, Portugalia, India, Brazilia, Cambodgia, Tailanda, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Româ-
nia. Astfel, ideea s-a transformat într-o mişcare internaţională. În Moldova, bazele ideii au fost 
puse de un grup mic de oameni, care în octombrie 2010 au dat numele mişcării – ‚Hai, Moldo-
va!’ şi au înregistrat domeniul www.hai.md.

Au urmat 8 luni de pregătiri intensive pentru organizarea minuţioasă a evenimentului final din 
16 aprilie 2011 soldat cu „Curăţenie în toată ţara într-o singură zi”. Întregul proces a implicat 
participarea voluntară a unui număr impresionant de oameni şi organizaţii. Nucleul iniţiativei 
‚Hai, Moldova!’, format din câţiva tineri entuziaşti a reuşit să antreneze în această mişcare zeci 
de organizaţii neguvernamentale, întreprinderi private, instituţii mass-media, instituţii de stat, 
organizaţii internaţionale.

În perioada 16-23 aprilie 2011, (din cauza ploilor, unele raioane au amânat acţiunea cu 1-4 
zile) peste 110,000 de voluntari au ieşit în toată ţara pentru a face curat. 73,600 echipamente de 
protecţie au fost repartizate voluntarilor din toată republica, iar alţi peste 40,000 de voluntari 
au ieşit spontan, în special în sate, descurcându-se cu forţele proprii. Cel mai activ raion a fost 
Teleneşti, mobilizând 7,754 de voluntari. Astfel, aceştia au format cea mai numeroasă echipă de 
voluntari din istoria RM şi au strâns aproximativ 8,000 tone de gunoi din arealele naturale de pe 
întreg teritoriul Moldovei. Gunoi colectat: deşeuri menajere, plastic, cauciucuri, electrocasnice 
şi obiecte de uz personal. S-a reuşit 30%reciclarea plasticului din localităţi.
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oamEni Şi organizaţii. Un aport esenţial pentru mişcarea ‚Hai, Moldova!’ a fost adus 
de oamenii care s-au implicat. Cei peste 100,000 de voluntari au demonstrat că pot dărui şi se 
pot uni pentru un bine comun. Tot ei sunt cei care au convins o mulţime de organizaţii şi insti-
tuţii să susţină ‚Hai, Moldova!’. Au fost aduse mulţumiri în mod deosebit:

Sectorului privat – Trimetrica SRL (Eugen Hristev), Interactiv SA şi restaurantului „San Mari” 
(Valeriu şi Maria Covalenco), Bon’s Offices (Ion) şi Poligraf (Tamara Rusu); LeoGrand Hotel 
& Convention Center (Artiom Antonov); Imago (Olga Cebotari şi Victoria Varzari), Lactalis 
Alba (Olga Miron), Chateau Vartely (Aliona Arianina), TGV (Macar Valentin), magazinul de 
electrocasnice Maximum, Moldcell, ABS SRL, Air Moldova, Moldtelecom.

Autorităţilor – Primăria Municipiului Chişinău, Autorităţile Publice Locale din toate raioanele 
Moldovei, Ministerul Afacerilor Interne – Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, 
Ministerul Apărării;

ONG-urilor – Centrul Naţional de Mediu (Iuliana Cantaragiu şi Ina Coşeru), CNTM (Sandu 
Coica), Coaliţia Voluntariat (Antoniţa Fonari), Voievod, AIESEC, Asociaţia Cercetaşilor, Y-
Peer Moldova, Asociaţia Justiţie pentru toţi, ADR Habitat, AO Ormax, AO Ecologie pentru 
Sănătate, Pro-NGO, Rotary, Rotaract.

Instituțiilor media – Jurnal TV, ProTV, Moldova1, NorocTV, CTC, TNT, TV7, TVC21, No-
rocFM, RadioMoldova, JurnalFM, PrimeFM, AquarelleFM, EuropaPlus, Radio21, SportFM, 
FreshFM, Radio7, RadioPlai, Ploaia de argint, Vocea Basarabiei.

Persoanelor publice şi liderilor de opinie - Nicu Țărnă, Sergiu Bezniţchi, Formaţia ‚Snails’, Zdob 
şi Zdub, Adrian Ursu, Johnny Alich, Cristi Burlacu, Nelly Ciobanu, Nata Albot, Doina Gher-
man, Andrei Bolocan, Sîrghi Cobzaru, Gootsă, Adrian Ursu, Cristi Burlacu, Ruslan Sochircă, 
Sergiu Reniţă, Sandu Coica, Ion Grosu, Oleg Ciubotaru, Tudor Tarlev, Mihai Stipanov, Oleg 
Poiată, Tudor Darie, Vlad Filat, Dorin Chirtoacă.

prESa. Interesul mass-media faţă de mişcarea ‚Hai, Moldova!’ a fost mare. Toate evenimen-
tele şi acţiunile de salubrizare au beneficiat de atenţia jurnaliştilor, inclusiv şi a celor de peste 
hotarele ţării. În această perioadă, pe adresele de e-mail ale instituţiilor media şi ale jurnaliş-
tilor, au fost trimise 20 de comunicate de presă. Toate au fost publicate. Reportajele realizate 
şi difuzate de posturile de televiziune şi de radio au reuşit să reflecte pozitiv ideea şi mesajele 
campaniei.

Atitudinea mass-media faţă de proiectul ‚Hai, Moldova!’ a fost una loială, de susţinere. Mem-
brii echipei au participat în această perioadă la mai multe emisiuni radio (la JurnalFM, Radio 
Moldova şi Radio Noroc) şi TV (la posturile Moldova 1, Noroc TV şi Jurnal TV, Pubika TV). 
În acelaşi timp, instituţii ca NorocMedia şi echipe de la Jurnal TV au participat la acţiunile de 
salubrizare (inclusiv în ziua de 16 aprilie 2011), în rând cu ceilalţi voluntari şi au fost un exem-
plu de implicare şi responsabilitate socială.

Sursa: Raportul ‚Hai, Moldova!’, mai 2011
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întreg teritoriul ţării (Boxa 3). Această acţiune dezvoltă spiritul civic al populaţiei, mobilizată pen-
tru o cauză comună, iar prin mediatizarea intensivă a rezultatelor, sensibilizează publicul în vederea 
schimbării comportamentului.

Cele mai eficiente proiecte sunt cele realizate în cadrul unor parteneriate comune între instituţiile pu-
blice, companiile private şi organizaţiile neguvernamentale. Fiecare din aceste organizaţii îşi are rolul 
său în societate şi modalităţile sale de abordare a beneficiarilor. Prin urmare, conjugarea eforturilor 
acestor actori poate da rezultate viabile, găsindu-şi durabilitate în acţiuni.

O componentă importantă a procesului de management al deşeurilor este colectarea separată şi re-
ciclarea deşeurilor. „Moldova Verde” este un proiect-pilot de promovare a colectării hârtiei în scopul 
reciclării sale ulterioare.18 Ideea proiectului, lansată de Consiliul organizaţiei IREX şi Asociaţiei pen-
tru Dezvoltare Creativă, constă în atragerea companiilor private din Chişinău, Bălţi şi Cahul pentru 
ca printr-un efort comun să determine un număr cât mai mare a populaţiei să colecteze hârtia uzată 
în scopul reciclării. Proiectul susţine tineri de vârstă cuprinsă între 16 şi 20 de ani, care aspiră să fie 
lideri în domeniul protecţiei mediului în comunităţile sale, pentru a determina companiile private 
locale să doneze hârtia uzată pentru reciclare.

3.4. Sensibilizare şi informare

Sensibilizarea şi informarea publicului sunt principalele instrumente în dezvoltarea şi schimbarea 
de atitudine, atât de necesară în domeniul protecţiei mediului, inclusiv pe sectoarele vizate de ţintele 
naţionale ale odm 7. Anume factorul uman contribuie cel mai intensiv la poluarea mediului, adică 
la deteriorarea resurselor naturale, pe care ulterior le foloseşte în consum. Percepţia relaţiei dintre 
om şi natură, cu afectarea sănătăţii, nivelului de trai şi de durată a vieţii este foarte slabă, rămânând 
deseori neînţeleasă. Doar aşa poate fi explicat comportamentul, deseori barbar, al populaţiei, inclusiv 
în cadrul instituţiilor în care-şi desfăşoară activitatea.

Cât de eficient lucrează organizaţiile neguvernamentale, autorităţile de resort şi instituţiile de învăţă-
mânt pentru a creşte nivelul de conştientizare al populaţiei vis-a-vis de protecţia mediului, protecţia 
resurselor naturale? Răspunsul probabil ar fi: puţin sesizabil, ţinând cont de faptul că procentul de 
ape poluate este în ascensiune permanentă; deşeurile revin imediat pe aceleaşi locuri, după ce au fost 
evacute, iar colectarea selectivă de la sursă este puţin realizată; pădurile sunt defrişate ilicit, iar în 
zonele cu arii protejate se admite practicarea de activităţi economice anti-ecologice. E de menţionat 
faptul că generaţia tânără este mai sensibilă la problemele de mediu existente şi sunt alertaţi de situ-
aţia curentă, dorind să se implice activ în schimbarea de atitudine.

Atenţia autorităţilor încă rămâne a fi focusată pe dezvoltarea economiei naţionale şi altor domenii 
de interes, fără a ţine cont de prejudiciul ireversibil adus mediului, care va avea un efect advers nu 
imediat, dar în câţiva ani. Deciziile care sunt luate de clasa politică nu reies dintr-o viziune strategică 
pe termen lung sau, cel puţin, mediu. Conceptul de dezvoltare durabilă, care presupune luarea deci-
ziilor de creştere economică, ţinând cont simultan şi de factorul social şi de protecţie a mediului, încă 
nu a prins rădăcini în Republica Moldova. Şi la acest capitol există o necesitate stringentă de a creşte 
gradul de conştientizare a clasei politice, faţă de protecţia mediului, faţă de perceperea fenomenului 
de dezvoltare durabilă.

18  “Pilot-project Moldova Verde to „Green” three local communities”, http://www.civic.md/stiri/17084-pilot-
project-moldova-verde-to-green-three-local-communities.html, consultat la 25.04.2012
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Înţelegerea fenomenului de dezvoltare durabilă începe din instituţiile de învăţământ preşcolar până 
la universitar, inclusiv. Recunoscând această necesitate, în anul 2005, Organizaţia Naţiunileor Unite 
a lansat decada Educaţiei pentru Dezvoltare Durabilă. În 2007, la Conferinţa Miniştrilor “Un mediu 
pentru Europa”, care a avut loc la Belgrad, miniştrii mediului şi educaţiei ţărilor participante, prin-
tre care şi a Republicii Moldova, au semnat declaraţia comună privind asumarea angajamentelor de 
promovare a educaţiei pentru dezvoltare durabilă. Însă, până în prezent în Republica Moldova, acest 
concept nu se regăseşte în sistemul de învăţământ, deşi un grup de organizaţii neguvernamentale de 
protecţie a mediului au abordat de mai multe ori Ministerul Educaţiei cu solicitarea iniţierii procesu-
lui. Deocamdată, rezultatele acestor eforturi sunt mici.

În consecinţă, organizaţiile neguvernamentale sunt implicate mai mult în educaţia neformală a tinerilor 
şi adulţilor prin organizarea diferitor evenimente, precum seminare informaţionale, cursuri de instruire, 
tabere, etc., publicarea şi distribuirea de materiale informaţionale, cum ar fi broşuri, pliante, reviste, etc.

Drept exemple de promovare a educaţiei neformale în sectorul apei şi al sanitaţiei sunt activităţile re-
alizate de Asociaţia Obştească „WiSDOM”, care sunt focusate pe oferirea soluţiilor simple şi durabile 
de sisteme descentralizate de sanitaţie pentru localităţile rurale.19 Acest lucru îl realizează inclusiv 
prin elaborarea unui set educaţional ce vizează aspecte de igienă, sanitaţie şi apă. Setul educaţional 
„Apa şi sanitaţia” oferă materiale educaţionale cu scopul schimbării atitudinii populaţiei din zonele 
rurale faţă de normele sanitare. Conţinutul setului este format din: broşura „Sanitaţia ecologică”, pli-
antul „Sanitaţie ecologică”, seria de compendii „Construcţia toaletei uscate cu colectarea separată a 
excreţiilor”, seria de compendii „Întreţinerea toaletei uscate”, seria de compendii „Igienizarea excreţi-
ilor umane” şi două postere – „Sanitaţia ecologică” şi „Igiena”. Setul a fost elaborat pentru beneficiarii 
din localităţile rurale amplasate în centrul Republicii Moldova, unde situaţia sistemului de aprovizio-
nare cu apă şi canalizare este cea mai dramatică, dar bineînţeles poate fi utilizat şi aplicat de către toţi 
doritorii de a-şi îmbunătăţi sistemul de sanitaţie.

O pondere semnificativă în procesul educaţional şi de schimbare de atitudine o au agenţiile de infor-
mare în masă, care ar putea fi implicate mai activ. Din experienţa anterioară, din 2011, în procesul 
realizării iniţiativei „Hai, Moldova!”, presa a fost foarte receptivă şi s-a implicat activ în promovarea 
ideii. Cel mai surprinzător a fost faptul, că un post de televiziune a oferit şi continuitate procesului, 
iniţiind propria campanie de activităţi de protecţie a mediului. Ceea ce observăm este faptul că ar 
fi necesară o fortificare a cooperării dintre organizaţiile neguvernamentale cu mass-media pentru a 
reda un contur optim aspectelor de protecţie a mediului, inclusiv pe componentele vizate de ţintele 
odm 7 – „Asigurarea unui mediu durabil”.

Un exemplu elocvent de cooperare a orgnaizaţiilor neguvernamentale cu posturile de televiziune 
locale este cazul Asociaţiei Obşteşti „Metropolitan Media”. Profilul organizaţiei este de realizare a 
materialelor video cu tematica ecologică, turism şi altele. În anul 2011, organizaţia a realizat trei fil-
me educaţionale de scurtă durată, a câte 20 de minute fiecare, pe tema managementului adecvat al 
deşeurilor în Republica Moldova. Aceste filme au incorporat viziunile autorităţilor centrale de resort, 
organizaţiilor neguvernamentale, partenerilor de dezvoltare şi sectorului privat în vederea gestionă-
rii deşeurilor. Filmul a redat exemplele pozitive, realizate în Republica Moldova, atât de autorităţile 
locale, cât şi de companiile private de profil.20 Materialul video a fost difuzat la mai multe posturi de 
televiziune locale pe parcursul anilor 2011-2012.

19 www.wisdom.md, consultat la 25.04.2012
20 “impactul deşeurilor asupra mediului înconjurător”, http://www.mediu.gov.md/md/videogalerie/, consultat la 25.04.2012
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3.5. Rolul de model

În cadrul cercetării efectuate, multe dintre organizaţiile intervievate au răspuns că au un plan concret 
de acţiuni sau sunt în proces de elaborare al unuia pe domeniile relevante ţintelor odm 7. Atenţia lor 
este sporită în mod special asupra accesului populaţiei la apă potabilă, la sistem îmbunătăţit de cana-
lizare şi la sistem îmbunătăţit de management al deşeurilor. Mai puţină implicare este în domeniile 
de arii protejate şi creşterea suprafeţei de terenuri împădurite. Cu toate acestea, planurile de activitate 
nu sunt afişate pe paginile web ale organizaţiilor neguvernamentale, ele sunt documente de călăuză 
internă ale acţiunilor ulterioare.

Aspectul pozitiv este faptul că pe paginile web sau blog-urile organizaţiilor neguvernamentale, care 
dispun de astfel de resurse informaţionale, putem găsi rapoarte de activitate recente cu descrierea 
celor realizate. Acesta este un model de transparenţă şi de promovare a activităţilor. Tot aici, pot fi 
accesate publicaţiile realizate în cadrul diferitor proiecte, inclusiv cele relevante ţintelor naţionale ale 
odm 7. De asemenea, organizaţiile neguvernamentale îşi promovează activităţile în cadrul eveni-
mentelor naţionale sau internaţionale.

Oricum, se simte necesitatea unei promovări intensive a activităţilor realizate de organizaţiile socie-
tăţii civile, prin implicarea mass-media, pentru a creşte gradul de credibilitate al acestora şi a sparge 
stereotipurile de neîncredere. Aici un rol important este alocat mass-media, care deseori fiind antre-
nată în căutarea senzaţionalului în politică sau a tragicului din societate, de multe ori ignoră media-
tizarea acţiunilor pozitive, inclusiv a celor realizate de organizaţiile societăţii civile.

3.6. Contribuţia organizaţiilor societăţii civile la schimbări

Organizaţiile societăţii civile sunt îngrijorate de starea mediului din Republica Moldova, inclusiv în 
domeniile de administrare a fondului forestier, ariilor protejate, apelor şi deşeurilor. Aceste temeri le 
semnalează prin adresări factorilor de decizie, manifestate în scris, în cadrul şedinţelor şi în cadrul 
forumurilor ONG-urilor de mediu.

Organizaţiile societăţii civile sunt alarmate de faptul că, având o reţea hidrografică din peste 3,600 de 
râuri, starea lor este deplorabilă, ele transformându-se în canale de scurgere a apelor uzate, iar multe 
din ele dispar în perioada caldă a anului, ceea ce afectează cantitatea apei necesare pentru irigarea 
câmpurilor agricole şi pentru sistemele de aprovizionare cu apă a populaţiei. Deşi ţara dispune de o 
Strategie de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor din 13.06.2007, aceasta nu este pe de-
plin realizată. Această strategie prioretizează localităţile propuse pentru construcţia sau rebilitarea 
sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, însă fără a fi integrată epurarea apelor uzate, care de 
fapt este una dintre principalele cauze ale poluării apelor de suprafaţă, utilizate pentru necesităţile 
umane. Este alarmant faptul că poluarea apelor subterane ia amploare, din care se alimentează cu 
apă circa 50% din populaţia ţării. Acest fenomen are un impact direct asupra sănătăţii populaţiei şi, 
în consecinţă, asupra productivităţii muncii şi bugetelor de asigurări sociale şi medicale, dacă dăm o 
apreciere aspectelor economice.

Fenomenul de corupţie în sectorul apelor, precum şi în domeniul mediului în general, este inadmisi-
bil, fapt ce are o consecinţă negativă asupra calităţii mediului pe termen lung, în unele cazuri situaţia 
fiind ireversibilă. Aceasta este principala piedică în realizarea oricăror obiective propuse.
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Puţine organizaţii neguvernamentale consideră că ţintele naţionale în domeniul aprovizionării cu 
apă şi canalizare vor fi atinse. Cu toate acestea, măsurarea indicatorilor doar din punct de vedere can-
titativ este inadecvată, deoarece construcţia unui sistem de aprovizionare cu apă nu oferă neapărat 
calitatea conformă de “apă potabilă”, fapt dovedit prin statistici la ponderea probelor de apă preleva-
te neconforme. Totodată, construcţia unui sistem de canalizare este o comoditate pentru populaţie, 
însă în absenţa unei staţii de epurare, devine un pericol real pentru mediu şi pentru oameni, în mod 
special în condiţiile contemporane de utilizare a unui spectru larg de detergenţi şi substanţe chimice. 
Aceleaşi observaţii sunt valabile pentru toate componentele de mediu, inclusiv cele abordate de ţin-
tele naţionale ale odm 7 – „Asigurarea unui mediu durabil”.

Contribuţia organizaţiilor societăţii civile poate fi variată şi în mare parte depinde de capacităţile lor, 
de deschiderea reală spre cooperare a autorităţilor, precum şi de îmbunătăţirea cadrului legislativ 
favorabil dezvoltării sectorului asociativ. O bună parte din aspecte, menite să contribuie la dezvolta-
rea societăţii civile se vor regăsi în Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015, care este în 
curs de elaborare şi este un rezultat comun al contribuţiei organizaţiilor neguvernamentale, al Par-
lamentului Republicii Moldova şi al Guvernului Republicii Moldova. Acum va fi foarte importantă 
implicarea şi deschiderea de care ar putea să dea dovadă Guvernul Republicii Moldova pentru reali-
zarea prevederilor acestui document. Acest lucru va demonstra dacă autorităţile Republicii Moldo-
va recunosc în organizaţiile societăţii civile un partener de încredere şi de sprijin pentru realizarea 
reformelor propuse.

Prin urmare, activităţile ONG-urilor din domeniul protecţiei mediului sunt diverse, majoritatea lor 
focusându-se pe programele finanţatorilor. Totuşi, sunt organizaţii care se specializează pe domenii 
mai înguste, cum ar fi protecţia resurselor de apă, protecţia şi conservarea biodiversităţii, protecţia 
solurilor, managementul deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, dezvoltarea sectorului asociativ de 
mediu, prezentând o expertiză valoroasă pentru implicarea lor în elaborarea, monitorizarea şi im-
plementarea politicilor de mediu în ţară. Domeniile de expertiză şi de activitate ale ONG-urilor de 
protecţie a mediului sunt relevante ţintelor naţionale ale Obiectivului 7 de Dezvoltare a Mileniului: 
Asigurarea unui mediu durabil.

În rezultatul celor expuse anterior, putem sesiza faptul, că în evoluţia sa, organizaţiile societăţii civile 
de mediu au avut perioade de ascensiune şi recul, datorită dependenţei primordiale de finanţările 
provenite de la donatori străini. Această dependenţă este valabilă şi în prezent, majoritatea organiza-
ţiilor care continuă activităţile în domeniul protecţiei mediului, le realizează cu suportul finanţărilor 
externe. Există o necesitate stringentă, concentrată pe elaborarea instrumentelor care ar facilita dez-
voltarea sectorului asociativ. În acelaşi timp, organizaţiile societăţii civile trebuie antrenate în utiliza-
rea acelor instrumente care vor asigura durabilitatea lor şi al activităţilor implementate în folosul so-
cietăţii. Parteneriatele intersectoriale şi multilaterale, cu toţi actorii interesaţi, stau la baza dezvoltării 
societăţii. Astfel, organizaţiile societăţii civile trebuie să conştientizeze acest fapt şi să se antreneze 
în activităţi bazate pe principii de parteneriat. În aceste condiţii, efectul eforturilor depuse va fi unul 
pozitiv, reflectat în calitatea rezultatelor obţinute.
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capitOlul 4. 
ROLUL SECTORULUI PRIVAT  

ÎN ATINGEREA ODM 7
După cum a fost prezentată situaţia actuală în domeniu, relatată în capitolul 2 al studiului, de gesti-
onarea terenurilor împădurite, ariilor protejate, infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare, 
precum şi infrastructurii de colectare şi depozitare a deşeurilor sunt responsabile în cea mai mare 
parte, fie autorităţile publice centrale, fie autorităţile publice locale.

Reamintim că fondul forestier se află în proprietate publică de stat sau locală în proporţie de 99.4% 
şi doar 0.6% sunt în proprietate privată, ceea ce constituie 2.4 mii ha. Trebuie de menţionat faptul, că 
plantarea pădurilor este admisibilă doar pe terenurile destinate fondului silvic, în caz contrar există 
necesitatea schimbării destinaţiei terenului, care se realizează prin Hotărâre de Guvern.

La începutul anului 2000, prin punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului cu privire la restructurarea 
gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare nr. 530 din 6 iunie 20001 a avut loc reforma în descen-
tralizare a serviciilor comunale şi transmiterea lor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor 
administrativ-teritoriale. Astfel, sistemele de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uza-
te sunt gestionate de către întreprinderile minicipale, fiind în proprietatea primăriilor.

Prevederile Legii cu privire la deşeurile de producţie şi menajere nr. 1347 din 09.10.19972 stipulează 
faptul, că autorităţile publice locale sunt responsabile pentru organizarea colectării şi evacuării deşe-
urilor menajere, precum şi a celor ce aparţin micilor producători, ul de salubrizare, în majoritatea ca-
zurilor, este organizat, ca şi în cazul serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare, de întreprinde-
rile municipale, aflate în subordonarea autorităţilor publice locale. Este important de remarcat faptul, 
că astfel de întreprinderi sunt create în localităţile urbane şi doar în cazuri singulare şi în localităţile 
rurale, apărute în ultimul timp graţie implementării proiectelor de asistenţă tehnică.

În cadrul studiului ne-am propus analiza contribuţiei sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale 
ale odm 7. Pentru aceasta vom utiliza definiţia stricto sensucât şi pentru atribuirea locurilor de de-
pozitare a lor. Conform practicii, în Republica Moldova, servici a „sectorului privat”, care presupune 
orice agent economic privat, care are drept obiectiv obţinerea de profit prin prestarea de servicii, exe-
cutarea de lucrări sau producerea de mărfuri. Astfel, această definiţie nu va include întreprinderile de 
stat, municipale şi societăţile pe acţiuni cu pachet majoritar de stat sau al autorităţilor publice locale.

Prin urmare, putem considera actori la dezvoltare, companiile private care contribuie la atingerea 
ţintelor odm 7 prin activitatea de bază, prin externalităţi sociale pozitive, prin responsabilitate soci-
ală corporativă, prin filantropie şi investiţii comunitare şi prin dialog de politici.

Companiile ale căror gen de activitate de bază poate fi tangenţial ţintelor naţionale ale odm 7, ar fi 
cele care practică creşterea de puieţi de arbori şi arbuşti; activităţi silvice; turism ecologic şi rural în 
zonele de arii protejate; import, producţie şi comercializare de utilaje şi instalaţii pentru sisteme de 
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296443, consultat la 30.04.2012
2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311576, consultat la 30.04.2012
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aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate (ţevi, pompe, staţii de epurare, etc.); import, 
producţie şi comercializare de containere şi pubele pentru colectarea deşeurilor; colectarea, depozi-
tarea şi reciclarea deşeurilor de toate categoriile; import şi comercializare de maşini şi echipamente 
pentru lucrări de construcţie specializată; import şi comercializare de autospeciale pentru transpor-
tarea deşeurilor; import şi comercializarea echipamentelor pentru reciclarea deşeurilor; executarea 
proiectelor tehnice; executarea studiilor de fezabilitate; executarea construcţiilor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; import, producere şi comercializa-
re de reactive chimice pentru tratarea apelor, etc.

Însă, pornind de la ipoteza că toţi agenţii economici, indiferent de activitatea practicată, sunt potenţiali 
poluatori, prin acţiuni de prevenire a poluării, de responsabilitate social corporativă, de externalităţi 
sociale pozitive, ei pot contribui la protecţia mediului, prin urmare la asigurarea unui mediu durabil.

De asemenea, activităţile de filantropie aduc un avantaj multiplu, atât de promovare al angajamentu-
lui responsabil al agentului economic faţă de societate prin susţinerea activităţilor de protecţie a me-
diului, implementate de organizaţii neguvernamentale sau alte instituţii, cât şi prin realizarea acestor 
activităţi.

4.1. Gradul de cunoaştere al ODM 7

Interesul sectorului privat faţă de protecţia mediului îl putem califica de la „mediu” spre „sporit”. Cel 
mai intensiv, acest interes este manifestat de companiile private, care au activităţi tangenţiale cu pro-
tecţia mediului şi acelea cu investiţii străine în Republica Moldova, care au „importat” tradiţiile de 
responsabilitate faţă de mediul înconjurător, dezvoltate în companiile-mamă.

Este încurajator faptul, că o bună parte din companiile private participante în cadrul cercetării date 
cunosc sau au auzit despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, despre Declaraţiile Mileniului 
2000, Declaraţia de la Paris 2005, însă mai puţin despre Agenda pentru Acţiune de la Accra 2008 şi 
practic deloc despre Principiile de la Istanbul pentru dezvoltare efectivă a organizaţiilor societăţii 
civile 2009, Parteneriatul pentru cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011 şi Ca-
drul Internaţional al Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării 2011.

4.2. Contribuţia sectorului privat la ODM 7 prin activitatea de bază

În partea introductivă a capitolului am făcut o enumerare sumară a tipurilor de companii private a 
căror activităţi de bază în opinia noastră au un impact direct sau indirect asupra atingerii ţintelor 
naţionale ale odm 7.

Creşterea suprafeţei terenurilor împădurite

Din cele menţionate anterior putem reţine faptul, că sunt foarte puţini agenţi economici care practi-
că activitate tangenţială cu extinderea suprafeţei de terenuri împădurite. Acest motiv se datorează în 
primul rând monopolului din sector, deţinut de Agenţia „Moldsilva”. Al doilea motiv ar fi interesul 
scăzut al autorităţilor publice locale faţă de întreţinerea pădurilor aflate în gestiune proprie, precum 
şi faţă de împădurirea terenurilor degradate. Al treilea motiv ar fi şi interesul scăzut al antrepreno-
rilor de a practica activităţi silvice, a căror investiţii iniţiale vor fi recuperate abia peste 10-20 de ani.



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 7

Asigurarea unui mediu durabil

41

Cu toate acestea, la momentul actual avem 2,4 mii de ha aflate în prorietate privată. În Republica 
Moldova, există la momentul actual companii private a căror activitate constă în creşterea puieţilor 
de arbori şi arbuşti pentru plantări silvice. Un asemenea caz este şi Societatea Comercială „Dendro-
cultagro” SRL, cu sediul în oraşul Hânceşti. Compania deţine în proprietate privată 10 ha de teren, pe 
care creşte specii de arbori şi arbuşti destinate vânzării pentru a fi plantate ulterior pe terenurile sil-
vice. În acest sens compania cooperează cu autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamen-
tale. Dificultăţile cu care se confruntă agentul economic sunt cele de ordinul realizării producţiei, 
deoarece interesul autorităţilor publice locale nu este major în ceea ce ţine de extinderea suprafeţelor 
de păduri. Astfel, iniţiativa de plantări vine mai mult din partea companiei, care în parteneriat cu 
autorităţile publice locale caută surse financiare pentru a realiza acest obiectiv. Bineînţeles că trebuie 
să menţionăm şi dificultăţile bugetare cu care se confruntă autorităţile publice locale la momentul 
actual. Practic singura sursă de finanţare al acestui gen de acţiuni este doar Fondul Ecologic Naţional, 
administrat de Ministerul Mediului. O altă dificultate a primăriilor este absenţa personalului calificat 
din domeniul silvic, care ar da posibilitatea îngrijirii puieţilor pentru a diminua procentul de arbori 
pieriţi.

Astfel, după opinia specialiştilor de la compania SC „Dendrocultagro” SRL, ar fi plauzibilă realizarea 
unui program de acordare a terenurilor destinate împăduririi silvicultorilor care au calificarea nece-
sară şi interesul de a cultiva păduri. Motivaţia este dată prin faptul că silvicultorii nu au fost încadraţi 
în programul „Pământ”, deoarece nu intrau în categoriile de persoane de distribuire a terenurilor.

Creşterea suprafeţei ariilor protejate

Cunoaştem că ţinta cu privire la creşterea proporţiei ariilor protejate a fost atinsă încă în anul 2006 
prin atribuirea a 94,7 ha de zone umede de importanţă internaţională, în special lacurile Prutului de 
Jos, Nistrul de Sus şi Unguri-Holoşniţa. Provocarea acum constă în menţinerea acestor zone de arii 
protejate.

Menţinerea ariilor protejate presupune realizarea mai multor elemente, care nu ar permite degrada-
rea lor. În cazul ariilor protejate, problema cea mai mare constă în necunoaşterea de către populaţia 
care locuieşte în aceste regiuni despre importanţa teritoriilor respective, precum şi despre necesitatea 

Sursa: Numărul turiştilor 
cazaţi în structurile de primire 
turistică colective cu funcţiune 
de cazare (2004-2011). Biroul 
Naţional de Statistică.

Fig. 4.1. 
Turişti cazaţi în 
pensiuni turistice 
şi agroturistice

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

143

804

2887

5444

8411

9846

10907

9284.

229
1003

3102
3488

2981
2500 2383 2417

Numarul de turisti autohtoniNumarul de turisti straini

20112010200920082007200620052004



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 7

Asigurarea unui mediu durabil

42

de a avea un comportament special pentru a proteja arealul. De exemplu, pentru zonele de arii pro-
tejate pot fi practicate doar anumite activităţi economice, care nu ar dăuna diversităţii biologice de 
pe teritoriul respectiv.

Astfel, cel mai recomandabil este dezvoltarea turismului ecologic şi rural, care permite, atât proteja-
rea ariilor naturale, cât şi obţinerea de venituri. Făcând o analiză a datelor cu privire la numărul de 
turişti cazaţi în pensiuni turistice şi agroturistice în perioada 2004-2011, observăm o creştere conti-
nuă a turiştilor până în anul 2010. În anul 2011 se înregistrează o uşoară diminuare a numărului de 
doritori de turism rural, care poate fi explicată prin situaţia economică dificilă din ţară, precum şi 
diminuarea puterii de cumpărare a populaţiei autohtone. Îmbucurător este faptul, că cererea pentru 
turismul rural creşte totuşi în cazul turiştilor autohtoni. (fig. 4.1.)

Astfel de activităţi economice pot fi promovate în zonele de arii protejate, însă ar necesita şi o promo-
vare intensivă pe plan intern şi internaţional pentru a creşte vadul turistic, care să le permită propri-
etarilor îmbunătăţirea serviciilor prestate şi respectarea regulilor exigente de comportament pentru 
zone de arii protejate.

Creşterea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă şi la canalizare 
îmbunătăţită

Din cele relatate deja, putem constata, că acest indicator depinde în cea mai mare măsură de dorinţa 
autorităţilor publice locale de a soluţiona problema aprovizionării cu apă, canalizare şi epurarea ape-
lor uzate din localităţile administrate, dar şi de capacităţile lor de a atrage atenţia asupra necesităţilor 
localităţii şi de a atrage sursele financiare necesare în acest scop. Totodată, politica în sector, precum 
şi proiectele de infrastructură de aprovizionare cu apă şi canalizare sunt realizate de autorităţile pu-
blice centrale, acestea având sursele financiare necesare pentru soluţionarea eşalonată a problemelor 
cu provenienţă din asistenţă tehnică externă, din bugetul de stat, din Fondul Ecologic Naţional, din 
Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi din Fondul de Investiţii Sociale a Moldovei.

Se pare că sectorul de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate a avut cea mai con-
sistentă finanţare în ultimii ani, comparativ cu celelalte aspecte cuprinse în cadrul Obiectivului de 
Dezvoltare a Mileniului 7 – „ Asigurarea unui mediu durabil”. Conform datelor furnizate de Raportul 
Naţional „Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010”, în sectorul aprovizionării cu apă şi 
canalizare au fost investiţi 2007.8 mil. lei3, din care asistenţa externă a constituit 968.2 mil. lei, buge-
tul de stat 138.7 mil. lei, bugetele locale 152 mil. lei şi contribuţia populaţiei de 320 mil.lei. Lucrările 
de aprovizionare cu apă şi canalizare sunt realizate în localităţile din Republica Moldova, inclusiv şi 
cele situate în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia.

Pe lângă aceste finanţări, odată cu funcţionalitatea Agenţiilor de Dezvoltare Regională Centru, Nord 
şi Sud, începând cu anul 2010 a fost deschisă linia de finanţare din Fondul Naţional de Dezvoltare 
Regională (FNDR). Astfel, în 2010 a fost iniţiată finanţarea proiectelor de dezvoltare regională pentru 
mai multe localităţi din republică în valoare totală de 176.3 mil. lei alocate din sursele FNDR , din 
care investiţiile în infrastructura publică de aprovizionare cu apă şi canalizare au constituit 72.1 mil. 
lei.4 Aceste alocări au acoperit perioada 2010-2011.

3  Starea mediului în republica Moldova în 2007-2010. Ministerul Mediului al republicii Moldova, academia de Ştiinţe a Moldovei, institutul de 
ecologie şi Georgrafie. 2011. (pag. 92-93). http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/raport rO ieG 2007-2010.pdf

4  raport privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională. Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor. 2011. (pag. 38). 
http://www.mcdr.gov.md/files/4511_Mdrc_implementarea__Sndr_2010_ro.pdf
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O altă sursă financiară naţională importantă pentru sectorul de epurare a apelor este Fondul Ecologic 
Naţional, care în anul 2011 a avut cheltuieli totale în valoare de 195 mil. lei, din care pentru sectorul 
aprovizionării cu apă şi canalizare s-au acordat peste 50% din sumă, constituind 104.5 mil. lei.5

Prin urmare, dezvoltarea sectorului privat pe segmentul de aprovizionare cu apă şi canalizare a po-
pulaţiei, precum şi epurarea apelor uzate este interdependentă cu politica statului în domeniu, pre-
cum şi atitudinea autorităţilor publice locale, responsabile pentru asigurarea acestor servicii publice. 
Odată cu creşterea interesului autorităţilor publice locale faţă de sectorul apelor, precum şi sporirea 
mijloacelor financiare disponibile se înregistrează o dezvoltare a sectorului privat de profil, diversifi-
cându-şi paleta de servicii oferite.

După cum deja am menţionat în prima parte a acestui capitol, companiile private care contribuie 
la atingerea indicatorilor ţintelor odm 7 cu referire la gradul de sporire a numărului populaţiei cu 
acces la apă sigură, precum şi la canalizare îmbunătăţită sunt cele care practică activităţi începând cu 
elaborarea de studii de fezabilitate, proiecte tehnice, topogeodezie şi cartografiere, import şi comerci-
alizare de echipamente, utilaje şi instalaţii pentru aprovizionare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, 
până la cele care realizează construcţii de sisteme publice de aprovizionare cu apă şi canalizare şi de 
staţii de epurare.

Deşi ar exista posibilitatea de concesionare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi 
de epurare a apelor uzate către un agent privat, acest lucru încă nu este practicat în Republica Moldo-
va. Primii paşi în acest sens au fost făcuţi în decembrie 2011, prin semnarea unui Memorandum de 
Colaborare dintre Ministerul Mediului şi Banca Europeană pentru Construcție şi Dezvoltare (BERD) 
în vederea examinării fezabilității si dezvoltării ulterioare a unui proiect în cadrul unui Parteneriat 
Public Privat (PPP) pentru modernizarea apeductului „Soroca-Bălți” precum şi conectarea şi extin-
derea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în raioanele Soroca, Floreşti, Rîşcani, Sîngerei, 
Drochia, Teleneşti şi municipiul Bălți. În cadrul viitorului proiect PPP un operator regional privat ar 
opera în baza unei concesiuni, asigurând gestionarea eficientă şi într-un mod consolidat a serviciilor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare în localitățile participante la proiect. Memorandumul prevede 
alocarea din partea BERD a unui grant în valoare de 1.2 milioane Euro pentru elaborarea unui studiu 
de fezabilitate privind dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat axat pe ape-
ductul „Soroca-Bălți” şi pe regiunile sus-menționate. Proiectul se va desfăşura în două etape. La pri-
ma etapă se preconizează analiza generală a proiectului propus şi stabilirea fezabilității acestui pro-
iect în cadrul unui Parteneriat Public Privat şi, ca rezultat, definirea unui concept clar pentru proiect. 
În cazul în care fezabilitatea proiectului propus va fi confirmată de analiza efectuată de consultanți în 
cadrul etapei I, va fi continuată realizarea celei de-a II-a etape, care prevede dezvoltarea şi lansarea 
implementării proiectului, inclusiv prin pregătirea procesului de selectare a partenerului privat pen-
tru proiectul PPP. Totodată, Ministerul Mediului şi-a asumat responsabilitatea pentru crearea unei 
asociații cu Autoritățile Administrației Locale în scopul administrării eficiente a serviciilor de apro-
vizionare cu apă şi canalizare din regiunile stabilite, precum şi în scopul conlucrării cu consultanții 
proiectului pentru asigurarea desfăşurării eficiente a analizei fezabilității proiectului şi implementa-
rea ulterioară a recomandărilor pentru a putea realiza cele propuse.6

Este important de menţionat faptul, că activităţile de proiectare, de construcţie, de reconstrucţie, de 
consolidare a instalaţiilor inginereşti şi a clădirilor, precum şi cele de topogeodezie şi cartografiere 

5 lista proiectelor aprobate spre finanţare şi finanţate din Fondul ecologic naţional pentru anul 2011. http://www.mediu.gov.md/md/act_fen/
6 „Semnarea Memorandumului de colaborare între Ministerul Mediului și berd”. http://www.mediu.gov.md/md/newslst/1211/1/4936/



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 7

Asigurarea unui mediu durabil

44

sunt supuse licenţierii.7 Prin urmare, companiile care doresc să desfăşoare asemenea activităţi, trebu-
ie să dea dovadă de personal calificat.

În acest segment exista un oligopol de stat, deţinut de Institutul de Stat de Proiectări „IPROCOM”, 
Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT” şi Institutul de Proiectare a Siste-
melor de Gospodărire a Apelor „ACVAPROIECT”.

La momentul actual putem să ne pronunţăm că există deja o concurenţă în domeniu, pe piaţă fiind şi 
operatori privaţi, care execută atât lucrări de proiectare, cât şi de construcţie a sistemelor de aprovi-
zionare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate. Dintre aceştia putem menţiona: IRISERV S.R.L., 
SAMOTLOR-GAZ S.R.L., Metiolis S.R.L., SC „Ingineria Apelor” S.R.L., CONSTRUCT COMPLEX 
S.R.L., S.C., ECOLOGIE-EXPERT S.R.L, INTEXNAUCA S.A., FACLIA CIMISLIA S.R.L., MARCO-
NEX-PRIM S.R.L., BONCOM S.R.L.

EcoExpert este marca comercială a „Ecologie-Expert” SRL8, companie inovaţională ce îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul consultanţei de mediu, proiectare şi prestarea serviciilor de mediu pentru 
toate persoanele fizice şi juridice ce menţin, gestionează şi planifică activităţile sale într-un mod 
durabil. Una din activităţile de bază ale companiei se referă la evaluarea impactului şi riscurilor de 
mediu. În particular, compania se axează pe sectorul de business, administraţia locală şi centrală, 
băncile de investiţii şi organizaţiile internaţionale.Studiile şi analizele de mediu sunt o prioritate im-
portantă pentru EcoExpert. Compania execută studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru sisteme 
de aprovizionare cu apă, canalizare, staţii de epurare şi pentru drumuri, piste de aviaţie, hidrotehnice 
şi îmbunătăţiri funciare, protecţia contra proceselor geologice periculoase (Boxa 4).

7 domenii de activitate supuse licenţierii. http://licentiere.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=22&nod=1&
8 http://ecoexpert.md/

Boxa 4. 
Studii de fezabilitate pentru sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare. 
Studiul de caz al companiei „Ecologie-Expert” SRL

Compania “Ecologie-Expert” S.R.L. a fost nominalizată ca fiind câştigătoarea tenderului din 6 
August 2008 pentru a elabora Studiul de Fezabilitate “Schema de aprovizionare cu apă potabi-
lă şi evacuarea apelor reziduale a localităților raionului Făleşti”. Comanditarul studiului a fost 
Consiliul raional Făleşti. Scopul acestui studiu a fost stabilirea unei soluţii tehnice în realizarea 
lucrărilor prioritare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în 67 de localităţi 
ale raionului Făleşti.

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unor investiţii durabile care vor fi integrate în in-
frastructura existentă şi corelate cu investiţiile următoare, în vederea conformării cu cerinţele 
legislaţiei în vigoare şi considerând un tarif accesibil şi acceptabil pentru consumatorii finali 
(populaţia localităţilor rurale).

Prioritățile luate în calcul au fost extinderea sau/şi reabilitarea sistemului centralizat de ali-
mentare cu apă în raionul Făleşti care nu beneficiază în prezent de această facilitate sau starea 
facilităţilor prezentau o calitate proastă; extinderea sau/şi reabilitarea sistemului de colectare 
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a apelor uzate; propunerea alternativelor de aprovizionare centralizată cu apă şi canalizare şi 
alegerea unei alternative optime pentru localităţile implicate în studiu precum şi pentru Consi-
liul Raional Făleşti; selectarea celei mai fezabile soluţii pentru alimentarea cu apă a localităţilor 
raionului.

Studiul de Fezabilitate a analizat, în conformitate cu cadrul legislativ naţional în domeniul 
aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare, patru opţiuni posibile de alimentare cu apă a 
localităților din raionul Făleşti:

Opţiunea I – Alimentarea cu apă potabilă din fântânile de mină;
Opţiunea II – Fântânile arteziene ca sursă potenţială de alimentare cu apă potabilă
Opţiunea III – Alimentarea cu apă din râul Prut. Apeductul Prut-Făleşti ca sursă de ali-
mentare cu apă potabilă a populaţiei raionului Făleşti;
Opţiunea IV – Apeductul Soroca-Bălţi.

Au fost descrise schemele şi instalațiile de alimentare cu apă şi canalizare, cu o prezentare 
desfăşurată a volumului de investiţii capitale necesare pentru implementarea proiectului şi a 
analizei cost-beneficiu. Ulterior, a fost prezentată analiza SWOT pentru fiecare din opţiunile 
de alimentare cu apă şi canalizare propuse, cu o evaluare a riscurilor asumate în cadrul proiec-
tului şi impactul potenţial economic, social, asupra mediului şi de sănătate al proiectului atât 
asupra populaţiei cât şi asupra regiunii raionului Făleşti în ansamblu.

Au fost întocmite schemele de aprovizionare cu apă în număr de 134 în baza a două alternative 
şi pentru canalizare şi în număr de 67 de scheme. A fost întocmită o schemă magistrală pen-
tru versiunea de alimentare cu apă din r. Prut şi aducțiunilor de alimentare cu apă a raionului 
Făleşti.

Obiectivele de dezvoltare atinse în urma elaborării Studiului de Fezabilitate sunt orientate 
pentru:

1. a sprijini eforturile Consiliului raional Făleşti în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, securizarea 
populaţiei din punct de vedere al alimentării cu apă şi canalizare. 
Aceste principii ar duce la canalizarea majorităţii surselor de finanţare 
naţionale şi externe în sectorul direcţiilor propuse (programate);

2. a aplica politicile naţionale întru îmbunătăţirea sistemului sanitar şi de 
alimentare cu apă în localităţile selectate. Obiectivele propuse vor fi 
atinse prin intermediul restaurării, îmbunătăţirii şi extinderii (lărgirii) 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare la nivel de raion;

3. ameliorării tratării şi eliminării apelor reziduale, 
precum şi îmbunătăţirii managementului general 
al sectorului în domeniul apelor.

Ca rezultat al acestor lucrări a urmat o cerere de finanţare în baza Programului Operaţional 
Comun România – Ucraina – Republica Moldova.

Sursa: http://ecoexpert.md/water-sewerage-353.html
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Creşterea ponderii populaţiei cu acces la salubrizare

La fel ca şi în cazul serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare, asigurarea gestionării serviciului 
de colectare şi depozitare a deşeurilor intră în competenţele autorităţilor publice locale. În majorita-
tea cazurilor, serviciul este asigurat prin intermediul întreprinderilor municipale de profil. De obicei, 
ele funcţionează în localităţile urbane şi mai rar în localităţi rurale. În localităţile rurale situaţia deşe-
urilor este una dezastruoasă, absenţa unei infrastructuri publice de gestionare a deşeurilor ducând la 
apariţia unei multitudini de gunoişti neautorizate, autorităţile fiind obligate să ducă o campanie in-
terminabilă de lichidare a lor. Problema probabil constă mai mult în capacităţile precare ale autorită-
ţilor publice locale de a găsi soluţii potrivite problemei. Majoritatea APL-urilor din localităţile rurale 
nu realizează faptul că în acest scop ei trebuie să coopereze în vederea creării unei întreprinderi de 
gestionare a deşeurilor comune sau să concesioneze serviciul unui operator de profil, sau să găsească 
soluţia în cadrul unui parteneriat public privat.

Un exemplu elocvent de parteneriat public privat în domeniul gestionării deşeurilor a fost realizat la 
Ungheni prin participarea Primăriei oraşului Ungheni şi Grupului AVE în formarea unei întreprin-
deri mixte de profil.

Grupul AVE9 – aparţine în proporţie de sută la sută concernului austriac de infrastructură Energie 
AG din regiunea Austria Superioară – fiind una dintre cele mai renumite grupuri de firme în dome-
niul colectării, prelucrării, valorificării şi înlăturării deşeurilor din Europa Centrală şi de Est, cu un 
număr de peste 4.200 de angajaţi, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul celor 120 de puncte de lucru 
autorizate din Austria, Bavaria, Cehia, Ungaria, România, Slovacia precum şi Ucraina. Sediul central 
este în oraşul Linz – Austria.

Numărul de instalaţii deţinut de Grupul AVE în Austria şi în străinătate constituie pe de o parte baza 
pentru tratarea deşeurilor la cel mai ridicat nivel tehnologic şi ecologic şi pe de altă parte le garantea-
ză clienţilor înlăturarea deşeurilor. Compania colectează peste 4 milioane de tone anual.

În anul 2009, Grupul AVE şi-a făcut apariţia în Republica Moldova, începând cu dezvoltarea afacerii 
de gestionare a deşeurilor în oraşul Ungheni. În cadrul unui parteneriat public-privat între Grupul 
AVE şi primăria Ungheni a fost fondată întreprinderea mixtă „AVE Ungheni”, care se ocupă de co-
lectarea deşeurilor, separarea la rampă şi exportul deşeurilor reciclabile. (Boxa 5)

9 Grupul ave. http://www.ave.md/ave/resources/519756574667505561_529283343081866881.pdf

Boxa 5. 
Gestionarea deşeurilor. Studiul de caz al companiei „AVE Ungheni”

În cadrul unui parteneriat public privat, în urma atragerii investiţiilor din exterior şi cu un ca-
pital plasat de zeci de milioane de lei, sistemul de salubrizare din oraşul Ungheni a fost ajustat 
standardelor europene până acum în proporţie de 60%.

După ce a fost ales în calitate de primar al oraşului Ungheni, Alexandru Ambros şi-a propus să 
schimbe sistemul de salubrizare din oraş, care până atunci era gestionat de Asociaţia proprie-
tarilor de locuinţe privatizate.
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Domeniul gestionării deşeurilor primeşte o susţinere financiară mai diminuată faţă de domeniul 
aprovizionării cu apă şi canalizare, posibil justificată prin absenţa unei viziuni clare la nivel de politici 
de stat cu privire la modul de administrare a deşeurilor la nivel naţional. La momentul actual este în 
proces de elaborare de către Ministerul Mediului, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor care 
va trebui să stabilească locaţiile de depozitare a deşeurilor şi modul de gestionare a lor. Până atunci, 
proiectele de management al deşeurilor se realizează aleatoriu, în funcţie de manifestarea interesului 
autorităţilor publice locale pentru soluţionarea problemei deşeurilor din localităţile administrate.

Finanţarea sectorului vine şi din surse externe, dar şi din surse interne asigurate de Fondul Ecologic 
Naţional (FEN) şi Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (FNDR). Astfel, în anul 2011 din totalul 
de 195 mln. lei din FEN au fost alocate pentru 12 proiecte de management al deşeurilor 20.8 mil. lei.10 
Din FNDR au fost susţinute 6 proiecte de management al deşeurilor cu o valoare totală de 38.8 mil. 
lei, din care pentru eficientizarea managementului deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud 
au fost 18.9 mil. lei.11 Partea plauzibilă a proiectelor finanţate din FNDR este faptul, că sunt susţinute 
proiectele de cooperare între autorităţile publice locale penru crearea unui sistem comun de colectare 
şi depozitare a deşeurilor menajere solide.

Odată cu creşterea interesului autorităţilor publice locale în vederea soluţionării problemei deşeu-
rilor din localitate, a început să crescă şi piaţa companiilor care asigură proiectarea depozitelor de 
deşeuri, importul, confecţionarea şi comercializarea echipamentelor, utilajelor şi autospecialelor ne-

10 lista proiectelor aprobate spre finanţare şi finanţate din Fondul ecologic naţional pentru anul 2011. http://www.mediu.gov.md/md/act_fen/
11  raport privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională. Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor. 2011. (pag. 38). 

http://www.mcdr.gov.md/files/4511_Mdrc_implementarea__Sndr_2010_ro.pdf

„La început am vrut să ajutăm asociaţia, însă în scurt timp ne-am dat seama că este nevoie de 
o companie specializată pentru a redresa situaţia. Pentru a gestiona problema deşeurilor me-
najere sunt necesare investiţii străine, deoarece pe cont propriu, reieşind din bugetul de care 
dispunem, nu am putea face mare lucru”, a afirmat Ambros.

Primăria din Ungheni a avut mai multe întruniri cu întreprinderi private din România şi Ger-
mania. Acestea, însă, îşi doreau obţinerea unui venit prea repede. O firmă de stat din Austria, 
a propus în cadrul unui parteneriat public privat, să fie creată o întreprindere mixtă – cu 60% 
capital social austriac şi 40% capital din partea consiliului orăşenesc din oraş. „Astfel a fost 
semnat un contract avantajos cu Compania AVE şi a fost creată întreprinderea AVE – Un-
gheni. Compania austriacă a investit în proiect peste 10 milioane de lei, iar contribuţia noastră 
a fost de circa 4 milioane de lei. Acum aproximativ 60% din sistemul de salubrizare a fost deja 
modificat”, a mai spus primarul din Ungheni.

Tomberoanele sunt plasate pe platforme de colectare, special amenajate, iar gunoiul este ul-
terior separat – plastic, hârtie, carton, sticlă, etc. Recipientele din plastic se balotează şi sunt 
realizate în fabrici din teritoriu sau de peste hotare.

„Acum AVE – Ungheni îşi acoperă cheltuielile, iar investiţiile vor fi recuperate în următorii 5-6 
ani”, a precizat Ambros.

Sursa: http://unimedia.md/?mod=news&id=19195
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cesare pentru o bună desfăşurare a activităţii. Dintre acestea putem menţiona: ABS S.R.L., ARTMET 
S.A. UNIPLAST S.R.L., AVIATEHNOLOGIE S.A., MONOLIT S.A., VIZOL-STUDIO S.R.L., ESC-PUR S.R.L. 

Reciclarea deşeurilor este un proces foarte important în sistemul de gestionare a deşeurilor, menit să 
reintroducă deşeurile în circuitul economic. Acest segment, la momentul actual, este slab dezvoltat 
în Republica Moldova, deşi cantitatea de deşeuri creşte vertiginos odată cu diversificarea şi sporirea 
consumului. Treptat, populaţia, dar şi agenţii economici conştientizează necesitatea reciclării deşeu-
rilor, însă spre regret, acest aspect nu este stimulat şi nu se regăseşte în politicile naţionale de sector. 
Aceasta probabil se datorează şi faptului, că deocamdată nu există o viziune strategică integră cu pri-
vire la modul de gestionare a deşeurilor.

Pănă atunci, unii agenţi economici sau antreprenori au lansat afaceri de colectare separată şi recicla-
re a deşeurilor. Majoritatea lor sunt focusaţi pe colectarea şi reciclarea deşeurilor din plastic, hârtie, 
metal, sticlă. Pentru consolidarea eforturilor lor, precum şi pentru reprezentarea intereselor la nivel 
naţional şi internaţional a fost creată la sfârşitul anului 2010 Uniunea pentru valorificarea deşeurilor 
– pentru o Moldovă curată. Scopul asociaţiei este de reintroducere a deşeurilor în circuitul economic, 
implementării unui sistem viabil de gestionare a deşeurilor, inclusiv a celor provenite din ambalaje, 
care să servească intereselor industriei naţionale şi să protejeze mediul înconjurător precum şi să co-
ordoneze activităţile membrilor acesteia, să apere drepturile şi să reprezinte interesele în organele de 
stat şi cele internaţionale.

Trebuie de menţionat faptul, că în baza Legii privind deşeurile de producţie şi menajere nr. 1347 din 
09.10.199712, activitatea de gestionare a deşeurilor se practică în baza autorizaţiei de valorificare a de-
şeurilor, care se eliberează de către Ministerul Mediului. Procedura de realizare a prevederilor menţio-
nate şi condiţiile de acordare a autorizaţiei sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Ecologiei şi Resurse-
lor naturale al Republicii Moldova nr. 20 din 14 martie 2005 «Cu privire la autorizarea activităţilor ce 
ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului” (Monitorul Oficial nr.83-85 din 17 
iunie 2005, art.287). Autorizaţiile se eliberează gratis pe o perioadă de 5 ani, materialele fiind exami-
nate în termen de 10 zile din momentul prezentării setului complet de documente conform cerinţelor. 
Astfel, conform situaţiei curente, sunt eliberate 29 de autorizaţii pentru gestionarea deşeurilor, din 
care 26 pentru agenţi economici, 2 pentru asociaţii obşteşti şi 1 pentru o persoană fizică.13

O activitate restanţieră la capitolul deşeuri este gestionarea deşeurilor organice, care constituie o 
pondere mare din totalul deşeurilor acumulate în localităţile rurale. Depozitarea lor neadecvată pre-
zintă un pericol mare de poluare a apelor subterane, fiind cauza principală a ponderii mici de apă po-
tabilă din punct de vedere al calităţii, în localităţile rurale. La momentul actual, aceste deşeuri fie sunt 
aruncate la gunoiştile din jurul satelor, autorizate sau spontane, fie sunt utilizate ca şi îngrăşământ 
organic de către fermieri. Cea mai recomandabilă soluţie ar fi răspândirea practicilor de utilizare a 
deşeurilor organice în calitate de îngrăşământ, doar că în aceste condiţii există standarde de calita-
te pentru depozitarea şi compostarea lor. Un exemplu notoriu este construcţia depozitului pentru 
deşeuri organice, respectând rigorile de protecţie a mediului în satul Crihana Veche, raionul Cahul, 
executat la iniţiativa autorităţii publice locale. Depozitul este construit pentru acumularea deşeurilor 
de grajd din 3 sate ale raionului Cahul: Crihana Veche, Paşcani şi Manta. Similar este şi platforma 
pentru depozitarea şi compostarea deşeurilor organice din satul Negrea, raionul Hînceşti, construită 

12 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311576, consultat la 30.04.2012
13  lista agenţilor economici care dispun de autorizaţii privind gestionarea deşeurilor, volumul şi tipul deşeurilor colectate/depozitate, prelucrate si 

livrate/exportate. Ministerul Mediului. postat 23.06.2011.http://data.gov.md/raw/154
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în perioada anilor 2004-2005. Acest compost este ulterior procurat de agenţi economici, care practică 
activităţi agricole, cu scopul utilizării lui în calitate de îngrăşământ organic.

Un alt segment important în gestionarea deşeurilor este transformarea deşeurilor în combustibil. 
La momentul actual, cel mai ambiţios proiect în domeniu este „Energie şi biomasă”, implementat 
de PNUD Moldova cu susţinerea financiară a Comisiei Uniunii Europene. Proiectul îşi propune să 
contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse rege-
nerabile, în special biomasă din deşeuri agricole. În cadrul proiectului, pe lângă dotările instituţiilor 
publice şi a gospodăriilor casnice cu echipament necesar pentru încălzire cu biomasă, va fi acordat 
sprijin pentru lansarea afacerilor de producere de bricheţi şi peleţi din resturi vegetale. Odată cu pro-
movarea acestui tip de combustibil, se va dezvolta şi piaţa de desfacere pentru echipamente şi utilaje 
necesare producerii de biomasă, dar şi echipamente pentru încălzirea încăperilor şi a apei. La mo-
mentul actual deja există anumite întreprinderi pe teritoriul Republicii Moldova care produc bricheţi 
din resturi vegetale, cum ar fi din resturi de floarea-soarelui. O astfel de întreprindere este „Junicard 
Com” SRL, care-şi desfăşoară activitatea în municipiul Bălţi. Promovarea utilizării deşeurilor vege-
tale în calitate de combustibil, are şi un impact benefic asupra protecţiei pădurilor care deseori sunt 
defrişate în scopul arderii pentru încălzire.

Aici mai trebuie să menţionăm faptul, că agenţii economici din Republica Moldova, din sectorul de 
producţie, conştientizează, treptat, necesitatea reutilizării deşeurilor de producţie pentru a diminua 
cheltuielile şi sunt în căutarea de soluţii viabile. De exemplu, fabrica de sucuri şi produse alimentare 
pentru copii „Orhei Vit” S.A. este în cautarea resurselor necesare pentru realizarea unui proiect de 
reutilizare în procesul de producţie a deşeurilor vegetale provenite de la fabricarea concentratului 
de măr. Astfel, trecând procesul de deshidratare, deşeurile din măr pot fi supuse arderii în instalaţii 
speciale pentru obţinerea aburului necesar în producţia de bază a fabricii.

4.3. Externalităţi sociale pozitive

În general, orice activitate economică care respectă legislaţia de mediu şi standardele internaţionale 
de calitate de management al mediului ISO 14001, putem să ne pronunţăm că aduce externalităţi 
sociale pozitive.

La acest capitol însă ţara noastră are foarte multe de recuperat. Gradul ridicat de corupţie în dome-
niul protecţiei mediului permite agenţilor economici să activeze cu grave încălcări de legislaţie. De 
exemplu, conform prevederilor art. 47 lit. b) din Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia 
mediului înconjurător şi art. 37 din Codul Apelor nr. 1532-XI din 22.06.1993, agenţii economici, 
indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate sunt 
obligaţi să asigure pre-epurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea 
lor în reţeaua de canalizare a localităţii. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă 
numai cu acordul comun al autorităţilor administraţiei publice locale, al autorităţilor de mediu şi 
serviciului sanitar epidemiologic. În realitate însă sunt foarte puţini agenţi economici care dispun de 
echipament necesar în acest scop. Mulţi din ei recurg la acumularea apelor uzate toxice în rezervoare 
speciale, pentru ca ulterior să fie deversate în apele de suprafaţă în perioada când autorităţile de con-
trol asupra respectării legislaţiei de mediu nu sunt în program de serviciu.

Totuşi, agenţii economici cu volume mari de producţie sau cei care sunt fondaţi în baza investiţiilor 
străine, recurg la respectarea cerinţelor de protecţie a mediului, fie pentru a-şi diminua cheltuielile de 
producţie, fie pentru că politica companiei prevede un astfel de comportament.
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4.4. Responsabilitate socială corporativă

Din definiţiile relatate de către agenţii economici intervievaţi, putem constata, că percepţia termenu-
lui de „responsabilitate socială corporativă” este una justificată şi avansată. Iată câteva din ele:

„Asumarea de către companie a responsabilităţii pentru acţiunile sale şi asigurarea impactului pozi-
tiv, prin activităţile sale, asupra mediului, consumatorilor, angajaţilor, comunităţii şi tuturor celorlal-
te părţi influenţate de activitatea acesteia”, Î.M. Trimetrica SRL

„Contribuirea la dezvoltarea comunităţilor; promovarea unei culturi de business avansată; stabilirea 
onestităţii şi integrităţii ca valori corporative necesare pentru iradicarea corupţiei, atingerea unui 
nivel înalt de performanţă ecologică prin reducerea emisiilor şi a impactului negativ”, I.C.S. „Red 
Union Fenosa” S.A.

„Responsabilitatea socială este o atitudine corectă, etică, aplicată societăţii în care individul trăieşte 
şi activează şi care vizează grija faţă de cetăţeni”, I.C.S. „Bemos Retail” S.R.L.

„Obligaţia de a acţiona corect şi legal în raport cu toate părţile implicate în desfăşurarea acţiunilor 
presupuse de activitatea întreprinderii, respectarea drepturilor salariaţilor, angajamentelor luate faţă 
de clienţi, părţi, acte de filantropie, respectarea valorilor sociale, responsabilitatea faţă de oameni, me-
diu, care sunt afectate de activităţile întreprinderii”, Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”

Aplicarea principiilor de responsabilitate socială corporativă rămâne a fi tardivă în Republica Moldo-
va pentru multe companii, cel puţin la capitolul de responsabilitate corporativă faţă de mediul ambi-
ant. Există necesitatea stringentă de creştere a responsabilităţii companiilor faţă de resursele naturale 
şi de protecţie a mediului, prin adoptarea unor politici corporative adecvate genului de activitate. O 
promovare intensivă a bunelor practici în acest sens ar stimula o implicare mai activă şi a celorlalte 
companii private.

Responsabilitatea social corporativă se manifestă prin prisma activităţii de bază a companiei, prin 
prisma atitudinii faţă de angajaţi, prin prisma adoptării unei conduite responsabile faţă de societate şi 
faţă de mediu, prin educarea personalului în spiritul responsabilităţii sociale şi de mediu, prin antre-
narea în activităţi sociale şi de mediu în parteneriat cu diferiţi actori ai societăţii: organizaţii neguver-
namentale, autorităţi publice locale şi centrale, instituţii de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar, 
etc. Astfel, cele mai dese practici de responsabilitate socială corporativă (RSC) le întâlnim, din nou, 
la companiile internaţionale, care prin lansarea afacerii în Moldova, au introdus şi politicile de RSC 
în cadrul întreprinderilor locale.

Un exemplu elocvent de antrenare a companiilor private şi a organizaţiilor societăţii civile în activi-
tăţi de protecţie a mediului a fost campania naţională „GO GREEN” iniţiată în 2009 de către 51 de 
companii-membre ale Reţelei Naţionale a Pactului Global în Moldova (RPGM). Concepţia campani-
ei naţionale „GO GREEN” este elaborată în conformitate cu prevederile principiilor 7, 8 şi 9 ale Pac-
tului Global şi determină acţiunile generale de desfăşurare a acesteia, în scopul promovării protecţiei 
mediului înconjurător de către membrii Reţelei Naţionale a Pactului Global Moldova. Campania 
presupunea desfăşurarea unui spectru de acţiuni, după următorul program: 1.”Ziua Verde” – desfă-
şurarea de către angajaţii membrilor RPGM, pe principiu de voluntariat, a lucrărilor de salubrizare 
a reţelei ecologice: teritorii ale habitatelor, peisajelor şi elementelor lor, unite fizic şi funcţional, care 
au o deosebită importanţă din punct de vedere ştiinţific şi estetic, a valorii şi conservării diversităţii 
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biologice, a menţinerii balanţei geosistemice;2. Codul Oficiului Ecologic „GO GREEN” – elaborarea 
unui cod, prin care membrii RPGM vor confirma decizia lor de a activa responsabil ecologic şi se vor 
prezenta unele recomandări privind acţiunile practice de protecţie a mediului în cadrul activităţii 
cotidiene, inclusiv la locul de muncă;3.”Cel mai responsabil ecologic” membru al RPGM – organiza-
rea unui concurs între membrii RPGM privind acţiunile practice ale acestora în vederea protecţiei 
şi/sau promovării protecţiei mediului înconjurător; 4.Promovarea protecţiei mediului înconjurător 
– asigurarea schimbului de informaţii între membrii RPGM, angajaţii, partenerii şi clienţii acestora, 
privind iniţiativele existente de protecţie a mediului înconjurător; colaborarea cu mijloacele mass-
media, inclusiv prin participarea la emisiunile televizate şi radio în domeniu.

4.5. Filantropie şi investiţii comunitare

Cadrul legal şi fiscal în vederea implicării agenţilor economici în sponsorizarea diferitor acţiuni so-
ciale şi de protecţie a mediului este mai conservator în Republica Moldova, ceea ce nu predispune 
sectorul privat spre o implicare în forţă de susţinere a acestor activităţi. Conform art. 36 al Codului 
Fiscal, contribuabilii rezidenţi, inclusiv agenţii economici, au dreptul să deducă orice donaţii făcute 
pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, nu mai mult de 10% din venitul 
impozabil.14 Aşa cum pe parcursul anului este dificil de estimat venitul impozabil, agenţii economici 
sunt mai rezervaţi în vederea sponsorizării diferitor acţiuni. Dacă dorim o implicare mai activă a 
sectorului privat în viaţa socială, este recomandabilă crearea unor noi mecanisme de antrenare a lor 
în activităţi de filantropie.

Astăzi, cele mai dese activităţi de filantropie sunt realizate de companii cu rulaje mari, de obicei cu 
investiţii străine. Multe companii practică activităţi de implicare directă în diverse proiecte realizate 
de organizaţiile neguvernamentale sau instituţiile de stat şi educaţionale, prin asumarea individuală 
de anumite cheltuieli, care reies din activitatea lor de bază. Astfel, cel mai relevant proiect de aşa gen 
a fost „Hai, Moldova!” în anul 2011 şi în anul 2012, care a antrenat un număr mare de agenţi econo-
mici, inclusiv de companii media pentru realizarea proiectului social-ecologic sub sloganul „Cură-
ţenie în toată ţara într-o singură zi!”. O descriere a acestui proiect şi al organizaţiilor implicate este 
relatată în Boxa nr. 3.

Totuşi, un exemplu de implicare tradiţională în activităţi de protecţie a mediului este compania I.C.S. 
„Red Union Fenosa”, a cărei politică corporativă faţă de mediul ambiant este de a dezvolta activităţi 
prestând o atenţie deosebită protecţiei mediului şi a utilizării eficiente a resurselor naturale necesare 
pentru a satisface cerinţele energetice. În aspectul mediului ambiant compania activează dincolo de 
îndeplinirea cerinţelor legale şi a altor cerinţe ambientale pe care le adoptă în mod voluntar, impli-
când şi antreprenorii săi şi promovând în grupurile sale de interes atitudinea responsabilă faţă de 
folosirea energiei15(Boxa 6).

4.6. Dialog de politici

Ţinând cont de rezultatele interviurilor efectuate, am constatat că agenţii economici participanţi la 
acest studiu sunt mai curând pasivi în implicarea în procesul de elaborare şi consultare a politicilor 
statului în domeniul protecţiei mediului. Acest fapt este regretabil, deoarece experienţa activităţii lor 
ar putea aduce argumentări practice pentru adoptarea deciziilor.

14 http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#a16, consultat la 30.04.2012
15  politica responsabilităţii corporative a grupului Gas natural Fenosa. http://gasnaturalfenosa.md/sites/default/files/poltica responsabilidad 

corporativa pdF rom.pdf
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4.7. Contribuţia la schimbări

Agenţii economici recunosc înregistrarea anumitor progrese la capitolul protecţiei mediului, pe care 
Republica Moldova le-a înregistrat în ultimii 5 ani. Însă, majoritatea lor sunt pesimişti în atingerea 
ţintelor naţionale ale Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului 7 – Asigurarea unui mediu durabil că-
tre anul 2015.

Boxa 6. 
Activităţi de filantropie I.C.S. „Red Union Fenosa”. Ora Planetei 2012

Pentru al 4-lea an consecutiv Gas Natural Fenosa Moldova susţine activ şi se solidarizează cu 
milioanele de persoane din întreaga lume, care pledează pentru un mediu mai curat şi partici-
pă la activităţile de promovare a obiectivelor iniţiativei ecologice globale „Ora Planetei”.

Consumul risipitor de energie, respectiv producerea în exces a acesteia, este una din cauzele 
schimbărilor climaterice negative, resimţite tot mai mult pe Planetă. Republica Moldova este o 
ţară mică în comparaţie cu mari state ale lumii, totuşi consumul său de energie creşte constant 
an de an. Cererea sporită conduce inevitabil la mărirea volumelor de generare, această situaţie 
având un impact negativ asupra mediului prin eliminările de carbon şi noxe.

În acest an, Gas Natural Fenosa Moldova în colaborare cu Ministerul Mediului, precum şi cu 
ONG-urile de profil din ţara noastră, a lansat un apel către societate în ansamblu şi fiecare per-
soană în particular, ca şi consumatori de energie, cu invitaţia de aderare la acţiunea „Ora Pla-
netei” din Piaţa Marii Adunări Naţionale, care a avut loc sâmbătă, 31 martie 2012. Programul 
manifestării a inclus mai multe activităţi, care au început la ora 16:00 cu cele destinate copiilor 
şi au continuat până la 20:30, când s-a înregistrat participarea maximă a voluntarilor pentru 
numărătoarea inversă ce a declanşat deconectarea voluntară a instalaţiilor electrice pentru cel 
puţin o oră (60+), acesta fiind un gest simbolic prin care se spune că „Ne pasă de mediul în care 
trăim. Ne pasă de viitorul Planetei!”

Pentru cei care au rămas acasă, de asemenea, s-a recomandat să deconecteze voluntar aparate-
le, corpurile de iluminat şi instalaţiile consumatoare de energie electrică timp de cel puţin 60 
de minute, manifestând astfel susţinerea acestei acţiuni.

Prin solidarizarea cu acţiunea Ora Planetei, Gas Natural Fenosa Moldova împreună cu parte-
nerii evenimentului transmite un mesaj încurajator privind posibilitatea implicării personale 
în activităţi de salvgardare a planetei, contribuind cu „un mic ajutor pentru o lume mai bună”. 
Conform convigerii GazNaturalFenosa: „Este în puterile noastre stoparea degradării mediului 
natural al planetei pentru a construi un viitor în care oamenii vor trăi în armonie cu natura, 
prin menţinerea diversităţii biologice a planetei, asigurându-se că utilizarea resurselor naturale 
ce se reînnoiesc este durabilă şi promovând reducerea poluării şi a consumului responsabil de 
resurse.Nu fiţi indiferenţi! Putem schimba lumea dacă vom începe cu noi înşine!”

Sursa: http://gasnaturalfenosa.md/page/ora-planetei-2012
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La modul general, contribuţia sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale odm 7 este ca-
lificată a fi de la foarte slabă, în cazul acţiunilor în domeniul protecţiei biodiversităţii, la slabă spre 
moderat pentru activităţi de management al resurselor de apă şi al deşeurilor. Această calificare este 
acordată atât de autorităţi, de organizaţii internaţionale, de organizaţii ale societăţii civile, cât şi de 
agenţii economici participanţi la cercetarea în cauză. Totodată aceşti actori recunosc importanţa ma-
joră a implicării lor în vederea protecţiei mediului.

În viziunea agenţilor economici, a căror activitate de bază este tangenţială protecţiei mediului, du-
rabilitatea serviciilor în domeniul protecţiei mediului ar fi asigurată prin dezvoltarea antreprenoria-
tului social şi prin conlucrarea companiilor private şi organizaţiilor neguvernamentale în implicarea 
donatorilor internaţionali în susţinerea programelor ce contribuie la protecţia mediului.

Totodată, elaborarea şi adoptarea actelor legislative, ce ar prevedea acordarea anumitor facilităţi fis-
cale companiilor care contribuie la dezvoltarea serviciilor de protecţie a mediului ar impulsiona rea-
lizarea ţintelor preconizate şi ar contribui la schimbarea favorabilă a situaţiei în domeniu.

Parteneriatele întotdeauna au stat la baza dezvoltării. Politica de promovare a parteneriatelor publi-
ce-private ar fi una favorabilă pentru dezvoltarea societăţii. Prin urmare, conlucrarea companiilor 
private în parteneriat cu organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice locale şi centrale ar con-
tribui intensiv la schimbarea tabloului actual. Prin urmare, sectorul privat joacă un rol important 
la protecţia mediului şi la atingerea ţintelor naţionale ale odm 7 – Asigurarea unui mediu durabil.

Acest rol se manifestă prin atitudinea responsabilă faţă de resursele naturale respectând, în primul 
rând, legislaţia de mediu în vigoare. La acest capitol mulţi agenţi economici, cu preponderenţă cei 
autohtoni, dau greş, iar autorităţile competente de respectarea legislaţiei îşi exercită modest atribuţi-
ile. Prin urmare, o activitate mai intensivă la capitolul creştere a responsabilităţii social- corporative 
al agenţilor economici, se cere a fi implementată.

Pe de altă parte, agenţii economici sunt în căutarea de soluţii pentru diminuarea costurilor de pro-
ducţie prin reîntoarcere în circuitul de producţie al deşeurilor generate, inclusiv al apelor uzate. Acest 
lucru contribuie la reducerea volumului de deşeuri, prin urmare la protecţia mediului. Ar fi indicate 
promovarea politicilor şi mecanismelor de finanţare care ar stimula aceste activităţi.

În acelaşi timp, sectorul privat de profil se dezvoltă odată cu manifestarea interesului autorităţilor publi-
ce centrale şi locale de soluţionare a problemelor de asigurare a funcţionalităţii infrastructurii publice 
de aprovizionare cu apă, canalizare, epurarea apelor uzate şi de gestionare a deşeurilor. Soluţionarea 
acestor probleme depinde de capacităţile autorităţilor şi de gestionarea eficientă a resurselor financiare 
disponibile, precum şi de atragerea altor surse financiare necesare. În acest sens există necesitatea stabi-
lirii instrumentariului adecvat pentru funcţionalitatea legii cu privire la parteneriatele publice private.

După cum am menţionat în capitolul precedent, parteneriatele multilaterale formate între actorii 
care contribuie la dezvoltare – autorităţi centrale şi locale, societatea civilă şi sectorul privat sunt 
cheia dezvoltării societăţii într-un mod echitabil. Iar acest lucru poate fi realizabil doar prin conşti-
entizarea avantajelor reciproce de către fiecare actor în parte. Totodată, pentru o mai bună cooperare 
a sectorului privat cu organizaţiile societăţii civile există necesitatea perfecţionării cadrului legislativ 
care ar stimula participarea agenţilor economici în sprijinirea activităţilor realizate de organizaţiile 
neguvernamentale.



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 7

Asigurarea unui mediu durabil

54

capitOlul 5. 
CONCLUzII şI RECOMANDăRI
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului sunt un prim exerciţiu al Guvernelor de asumare a unor 
angajamente pentru dezvoltare. Atingerea ţintelor naţionale demonstrează responsabilitatea de care 
dau dovadă Guvernele în faţa societăţii.

Obiectivul 7 de Dezvoltare al Mileniului „Asigurarea unui mediu durabil” trasează anumiţi indica-
tori cu un impact asupra unor componenţi ai mediului, cum ar fi: pădurile, ariile protejate, apa şi 
deşeurile. Gestionarea adecvată a acestor resurse depinde de politica de mediu promovată la nivel 
naţional. Trebuie ţinut cont de faptul că existenţa sau inexistenţa resurselor naturale, precum şi ca-
litatea lor sunt într-o relaţie directă cu aspectele vieţii cotidiene şi nivelul de trai al populaţiei. Prin 
urmare, locul pe care plasează Guvernul aspectele de protecţie ale mediului, din punct de vedere al 
priorităţilor investiţionale şi de dezvoltare, demonstrează maturitatea înţelegerii contribuţiei compo-
nentelor de mediu la dezvoltarea societăţii. Cu cât percepţia relaţiei dintre componentele de mediu 
şi dezvoltarea societăţii este mai slabă, cu atât costurile pe care trebuie să le plătim pentru această 
dezvoltare sunt mai mari.

Ţintele naţionale ale odm 7 sunt transpuse în indicatori cantitativi şi tangenţiali componentelor de 
mediu menţionate anterior. Analiza situaţiei demonstrează că atragerea atenţiei doar asupra nivelului 
cantitativ al atingerii acestor ţinte nu va avea un rezultat final scontat cu un impact pozitiv major asu-
pra dezvoltării. Astfel, astăzi deja punem problema nu doar a cantităţii resurselor, ci şi a calităţii lor, 
fiind extrem de diminuată în urma activităţilor antropice intensive din ultimii 60 de ani, promovate 
sub auspiciul progresului tehnico-ştiinţific.

Atenţia trebuie să fie sporită pe calitatea componentelor de mediu, care sunt într-o relaţie interde-
pendentă cu aspectele sociale şi aspectele economice. Calitatea mediului depinde de anumiţi factori-
cheie, care pot oferi garanţia durabilităţii ecosistemelor. Dintre acestea am putea enumera: conşti-
entizarea interdependenţei între calitatea mediului ambiant şi calitatea vieţii populaţiei; formularea 
unei viziuni clare şi bine determinate a factorilor de decizie asupra direcţiei de dezvoltare bazate pe 
principiile dezvoltării durabile, dezvoltarea politicilor corespunzătoare, respectând exigenţele prin-
cipiilor dezvoltării durabile, crearea mecanismelor funcţionale de prevenire şi control a poluării, res-
ponsabilizarea factorilor de decizie a sectorului privat şi a populaţiei vis-a-vis de protecţia mediului.

Având în vedere necesitatea unei abordări complexe a domeniului, precum şi influenţa pe care o are 
mediul asupra calităţii vieţii populaţiei, asupra dezvoltării economice şi asupra dezvoltării societă-
ţii, implicarea tuturor actorilor este relevantă fiind calificaţi ca şi actori ai dezvoltării. În acest sens, 
există necesitatea implicării tuturor actorilor care contribuie la dezvoltare: guvernul, sectorul privat, 
organizaţiile societăţii civile şi partenerii de dezvoltare. Conjugarea eforturilor acestor actori-cheie 
într-un spaţiu de dialog constructiv, eliminând ambiţiile individuale, au şanse să ofere oportunitatea 
construirii unei societăţi sănătoase şi durabile.

 Un rol deosebit în acest parcurs îl joacă societatea civilă şi companiile private. Prin urmare, antre-
narea activă a societăţii civile şi a companiilor private în acţiuni tangenţiale ţintelor naţionale ale 
odm 7, ar contribui la atingerea indicatorilor preconizaţi. Astfel, pe lângă politicile sectoriale din 
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domeniu, este necesară promovarea politicilor de dezvoltare ale societăţii civile şi ale sectorului pri-
vat, şi de stimulare a implicării lor pentru asigurarea unui mediu durabil.

Rezumând cele relatate în capitolul aferent rolului societăţii civile în atingerea ţintelor naţionale ale 
odm 7, putem constata că activităţile ONG-urilor din domeniul protecţiei mediului sunt diverse, 
majoritatea lor focusându-se pe programele finanţatorilor. Totuşi, sunt organizaţii care se speciali-
zează în domenii mai restrânse, cum ar fi protecţia resurselor de apă, protecţia şi conservarea bio-
diversităţii, protecţia solurilor, managementul deşeurilor, inclusiv a celor periculoase, dezvoltarea 
sectorului asociativ de mediu, prezentând o expertiză valoroasă pentru implicarea lor în elaborarea, 
monitorizarea şi implementarea politicilor de mediu în ţară. Domeniile de expertiză şi de activitate 
ale ONG-urilor de protecţie a mediului sunt relevante ţintelor naţionale ale Obiectivului 7 de Dez-
voltare a Mileniului „Asigurarea unui mediu durabil”.

În consecinţă, putem sesiza faptul că, în evoluţia lor, organizaţiile societăţii civile de mediu au avut 
perioade de ascensiune şi recul datorită dependenţei primordiale de finanţările provenite de la do-
natori străini. Această dependenţă este valabilă şi în prezent, majoritatea organizaţiilor care continuă 
activităţile în domeniul protecţiei mediului le realizează cu suportul finanţărilor externe. Există o 
necesitate stringentă, concentrată pe elaborarea instrumentelor care ar facilita dezvoltarea sectorului 
asociativ. În acelaşi timp, organizaţiile societăţii civile trebuie antrenate în utilizarea acelor instru-
mente care vor asigura durabilitatea lor şi al activităţilor implementate în folosul societăţii. Partene-
riatele intersectoriale şi multilaterale cu toţi actorii interesaţi stau la baza dezvoltării societăţii. Astfel, 
organizaţiile societăţii civile trebuie să conştientizeze acest fapt şi să se antreneze în activităţi bazate 
pe principii de parteneriat. În aceste condiţii, efectul eforturilor depuse va fi unul pozitiv reflectat în 
calitatea rezultatelor obţinute.

Sectorul privat, de asemnea, joacă un rol important în protecţia mediului şi în atingerea ţintelor na-
ţionale ale odm 7 „Asigurarea unui mediu durabil”, prin activitatea de bază, prin externalităţi soci-
ale pozitive, prin responsabilitate socială corporativă, prin filantropie şi investiţii comunitare şi prin 
dialog de politici.

Acest rol se manifestă prin atitudinea responsabilă faţă de resursele naturale, respectând în primul 
rând legislaţia de mediu în vigoare. La acest capitol mulţi agenţi economici, cu preponderenţă cei au-
tohtoni, dau greş, iar autorităţile competente de respectarea legislaţiei îşi exercită modest atribuţiile. 
Prin urmare, o activitate mai intensivă la capitolul de creştere a responsabilităţii social-corporative a 
agenţilor economici se cere a fi implementată.

Pe de altă parte, agenţii economici sunt în căutare de soluţii pentru diminuarea costurilor de pro-
ducţie prin reîntoarcere în circuitul de producţie a deşeurilor generate, inclusiv a apelor uzate. Acest 
lucru contribuie la reducerea volumului de deşeuri, prin urmare la protecţia mediului. Ar fi indicată 
promovarea politicilor şi mecanismelor de finanţare care ar stimula aceste activităţi.

În acelaşi timp, sectorul privat de profil se dezvoltă odată cu manifesarea interesului autorităţilor 
publice centrale şi locale de soluţionare a problemelor de asigurare a funcţionalităţii infrastructurii 
publice de aprovizionare cu apă, canalizare, epurarea apelor uzate şi de gestionare a deşeurilor. Solu-
ţionarea acestor probleme depinde de capacităţile autorităţilor şi de gestionarea eficientă a resurselor 
financiare disponibile, precum şi de atragerea altor surse financiare necesare. În acest sens există ne-
cesitatea stabilirii instrumentariului adecvat pentru funcţionalitatea legii cu privire la parteneriatele 
publice private.
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Parteneriatele multilaterale formate între actorii care contribuie la dezvoltare – autorităţile centrale 
şi locale, societatea civilă şi sectorul privat sunt cheia dezvoltării societăţii într-un mod echitabil. 
Iar acest lucru poate fi realizat doar prin conştientizarea avantajelor reciproce de către fiecare actor 
în parte. Totodată, pentru o mai bună cooperare a sectorului privat cu organizaţiile societăţii civile 
există necesitatea perfecţionării cadrului legislativ care ar stimula participarea agenţilor economici în 
sprijinirea activităţilor realizate de organizaţiile neguvernamentale.

În concluzie, pentru atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivului 7 de Dezvoltare a Mileniului „Asi-
gurarea unui mediu durabil” şi stimularea participării active a organizaţiilor societăţii civile şi a sec-
torului privat în acest proces, ar trebui realizate următoarelor acţiuni:

1.  Corelarea între partenerii de dezvoltare a programelor de activitate şi a 
asistenţei tehnice acordate Republicii Moldova;

2.  Consultarea de către partenerii de dezvoltare a organizaţiilor societăţii civile 
şi a sectorului privat în procesul de indentificare a priorităţilor de asistenţă 
tehnică acordată Republicii Moldova;

3.  Consultarea cu o periodicitate stabilită, de către partenerii de dezvoltare, 
a organizaţiilor societăţii civile şi a sectorului privat, pentru monitorizarea 
implementării programelor de asistenţă tehnică acordate Republicii Moldova 
în contextul îndeplinirii angajamentelor Guvernului în vederea atingerii 
ţintelor naţionale ale odm 7 “Asigurarea unui mediu durabil”. Acest lucru 
este valabil pentru toate programele de asistenţă acordate Republicii Moldova 
şi nu doar pentru cele direcţionate sectoarelor din domeniul protecţiei 
mediului;

4.  Corelarea activităţilor între autorităţile publice centrale şi agenţiile responsabile 
(spre exemplu: Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, Cancelaria de Stat), care realizează activităţi şi oferă asistenţă 
financiară pe sectoare similare, cum ar fi: aprovizionarea cu apă, canalizare şi 
epurarea apelor uzate, managementul deşeurilor, dezvoltarea turismului, etc.;

5.  Reorganizarea şi eficientizarea Fondului Ecologic Naţional în vederea 
asigurării alocărilor financiare proporţional priorităţilor de mediu identificate, 
asigurarea unei cote prestabilite pentru susţinerea activităţilor realizate de 
organizaţiile societăţii civile şi asigurarea transparenţei de funcţionare;

6.  Asigurarea oportunităţii de accesare a fondurilor de către organizaţiile 
societăţii civile din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, prin 
intermediul proiectelor realizate în cadrul unor parteneriate comune cu 
autorităţile publice locale;

7.  Implicarea activă a organizaţiilor societăţii civile în elaborarea şi 
implementarea proiectelor de sector realizate de autorităţile publice centrale, 
agenţiile subordonate şi autorităţile publice locale;

8.  Asigurarea monitorizării proiectelor finanţate din surse interne şi externe 
de către toate părţile interesate – parteneri de dezvoltare, autorităţi publice, 
organizaţii ale societăţii civile, fie individual, fie prin intermediul unor comisii 
mixte de monitorizare şi publicare a rezultatelor în buletine oficiale publice;

9.  Elaborarea periodică de către organizaţiile societăţii civile a buletinelor de 
monitorizare a atingerii ţintelor naţionale ale Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului;
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10.  Implicarea activă de către autorităţile publice centrale a organizaţiilor 
societăţii civile şi a sectorului privat în procesul de elaborare a cadrului 
legislativ şi a cadrului bugetar pe termen mediu;

11. Elaborarea şi realizarea programelor anticorupţie şi creşterea transparenţei în 
domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei;

12. Fortificarea procesului de urmărire de către organele competente a respectării 
legislaţiei de mediu în Republica Moldova. În acest sens, antrenarea activă a 
Inspecţiilor Ecologice, Gărzii Forestiere, Poliţiei de sector şi a organizaţiilor 
societăţii civile;

13. Promovarea dreptului la apă şi sanitaţie în legislaţia naţională ca un drept 
fundamental al omului, recunoscut la 28 iulie 2010 de Adunarea Generală a 
ONU prin adoptarea Rezoluţiei 64/192;

14. Crearea premiselor favorabile pentru dezvoltarea turismului rural şi ecologic 
în zonele de arii protejate. În acest sens este indicată cooperarea dintre 
Ministerul Mediului, Agenţia Turismului, organizaţii ale societăţii civile şi 
antreprenori de profil;

15. Concesionarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate, precum şi a serviciilor publice de management al 
deşeurilor. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi regulatoriu pentru stimularea 
creării parteneriatelor publice private în vederea realizării serviciilor publice 
menţionate;

16. Dezvoltarea unui program de atribuire a terenurilor degradabile, aflate 
în proprietatea autorităţilor publice locale, silvicultorilor şi persoanelor 
interesate în cultivarea pădurilor;

17. Dezvoltarea unor programe de stat de stimulare a utilizării tehnologiilor non-
poluante de către agenţii economici în procesul de producţie. De exemplu: 
cota redusă a taxei vamale la importul de echipamente pentru staţii de epurare 
a apelor uzate, de panouri solare, de staţii de sortare a deşeurilor, etc.;

18. Diminuarea taxelor şi a impozitelor pentru o anumită perioadă pe sectoarele 
prioritare pentru a stimula investiţiile în acel sector, cum ar fi de exemplu 
sectorul de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, etc.;

19. Dezvoltarea programelor de reciclare a deşeurilor şi stimularea 
antreprenoriatului în acest domeniu;

20. Crearea premiselor favorabile pentru promovarea şi consolidarea durabilităţii 
financiare a organizaţiilor societăţii civile prevăzute de Strategia de Dezvoltare 
a Societăţii Civile pentru anii 2012-2015:

 ◆ Eficientizarea mecanismului de deducere a donaţiilor  
şi extinderea mecanismului pentru persoanele fizice;

 ◆ Eliminarea restricţiilor de desfăşurare a activităţilor economice, cu 
condiţia canalizării veniturilor conform prevederilor statutare;

 ◆ Valorificarea antreprenoriatului social şi 
instituirea de facilităţi corespunzătoare;

 ◆ Fortificarea relaţiilor dintre agenţii economici şi organizaţiile societăţii 
civile în scopul facilitării finanţării private şi deducerii cheltuielilor  
justificate în interesul lor;

 ◆ Elaborarea mecanismului pentru contractarea directă  
a organizaţiilor societăţii civile.
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