
Apelul participanţilor la Expediţia Ecologica „Lăpuşniţa – Un Râu Curat” 

 

Către Consiliile raionale Nisporeni, Hânceşti, Leova; 

Consiliile primăriilor Iurceni, Cristeşti,  

Bolţun, Secăreni, Paşcani, Lăpuşna,  

Bălceana, Sofia, Negrea, Cărpineni,  

Mingir, Voinescu, Sărata-Răzeşti, Tochile Răducani; 

Instituţiile de învăţământ din localităţile susmenţionate; 

Organizaţiile neguvernamentale din localităţile susmenţionate 

 

Noi, membrii expediţiei ecologice „Lăpuşniţa – un râu curat”, care s-a desfăşurat în perioada de 01-10 

iulie 2005, în urma parcurgerii traseului Iurceni – Tochile Raducani, am luat cunoştinţă de starea ecologica si 

sanitara a râul Lăpuşniţa şi a teritoriului aferent acestuia, constatând următoarele: 

- Se observă o tendinţa favorabilă a populaţiei si a Autoritatilor Locale de a intelege problemele de mediu, 

in deosebi a celor legate de calitatea apelor din fantani si izvoare, precum si a apei din raul Lapusnita; 

- Editia speciala „Lapusnita”, supliment al revistei „Natura”, ofera acces substantial la informarea de 

mediu si prezinta o deschidere spre cunoasterea mai profunda a problemelor cu care se confrunta populatia din 

comunele situate in bazinul acestui rau, oferind sugestii utile de solutionare a lor; 

- Proiectul Controlul Poluarii in Agricultura (PCPA) este un pas important spre solutionarea problemelor 

de mediu din aceasta zona si reducerea poluarii apelor cu nutrienti; 

- Autoritatile publice locale si cele raionale manifesta interes si grija pentru solutionarea problemelor de 

mediu, sustin initiativele ce vin in special din partea tinerilor pentru a crea in localitati ONG-uri ecologiste in 

scopul rezolvarii problemelor respective; 

Totodata, atentionam asupra mai multor neajunsuri, principalele dintre care sunt: 

- Prezenta unor baraje pe cursul raului Lapusnita sporeste innamolirea albiei lui, mai cu seama in arealul 

acestor baraje; 

- Gunoiul de grajd si menajer, aruncat pe malurile raului si afluentilor acestuia, constituie o sursa 

permanenta de poluare a apei din Lapusnita; 

- Are loc deversarea in raul a apelor rezid ale de la intreprinderi si gospodarii casnice; 

- Lipseste controlul asupra respectarii regimului de protectie a raului; 

- Nu se respecta fasia de protectie a raului; 

- A fost schimbata albia raului Lapusnita, ceea ce genereaza noi probleme de mediu si contravine 

legislatiei in vigoare; 

- Populatia are cunostinte insuficiente despre necesitatea protectiei raului Lapusnita si prevederile 

legislatiei ecologice in directia data. 

Factorii enumerati mai sus, in ultima instanta, influenteaza direct sau indirect sanatatea populatiei din 

bazinul rauletului Lapusnita, precum si poluarea cu nutrienti a raului Lapusnita, a fluviului Dunarea si a Marii 

Negre. Luand act de aceasta stare de lucruri, membrii Expeditiei ecologice „Lapusnita – un rau curat” propun 

urmatoarele actiuni, menite sa amelioreze starea ecologica a raului Lapusnita: 



1. Amenajarea izvoarelor raului Lapusnita, instalarea unor panouri informative langa izvoare; 

2. Inventarierea barajelor raului Lapusnita, aprecierea starii lor tehnice, precum si a impactului ce-l au 

asupra debitului raului si a calitatii apelor; 

3. Organizarea salubrizarii albiei si malurilor raului, precum si a afluentilor acestuia; 

4. Neadmiterea aruncarii de gunoi in afara locurilor autorizate de primarii si evitarea oricaror deversari de 

ape reziduale de la intreprinderi si gospodarii casnice in rezervoarele de apa ale localitatilor, precum si in raul 

Lapusnita si afluentii lui; 

5. Organizarea unor servicii comunale care sa asigure colectarea deseurilor din toate localitatile din zona-

pilot “Lapusnita”; 

6. Furnizarea de informatie, materiale educativ-instructive in tiraje suficiente reiesind din calculul ca in 

zona pilot locuiesc circa 45 mii de oameni; 

7. Organizarea unor activitati de constientizare, de educatie si instruire, ca populatia sa respecte regimul 

de protectie a raului; 

8. Asigurarea unui control permanent de catre toate institutiile responsabile de regimul de protectie a 

Lapusnitei si sanctionarea persoanelor fizice si juridice care incalca regimul de protectie a raului; 

9. Furnizarea materialelor despre agricultura ecologica si despre practicile agricole prietenoase mediului 

inconjurator; 

10. Efectuarea actiunilor de impadurire si inierbare a fasiilor de protectie a raului; 

11. Readucerea raului Lapusnita in albia sa veche si neadmiterea in viitor a oricaror implicari 

antropogene in cursul lui; 

12. Antrenarea tineretului in actiuni de protectie a mediului inconjurator; 

13. Instituirea unei zile de protectie a rauletului Lapusnita (18 octombrie – Ziua Mondiala a raurilor 

mici); 

14. Sustinerea infiintarii ONG-urilor ecologiste in fiecare din localitatile situate in bazinul raului 

Lapusnita. 

 

Semnatari:  

50 de participanti la Expeditia ecologica „Lapusnita – un rau curat”, 

10 iulie 2005, Tochile-Raducani 


