MOLDOVA ÎN FUM
De astă dată nu e vorba de o metaforă. La modul real, republica e cufundată în fumul înecăcios şi
otrăvitor de la nord până la sud, de la Briceni până la Cahul şi de la Ungheni până la Dubăsari. tradiţia
proastă dea aduna resturile vegetale din grădina de lângă casă, de pe terenurile agricole şi a le da foc în
toamnă nu a dispărut, ci dimpotrivă se transmite ca o epidemie de la o generaţie la alta, chiar dacă cei mai
tineri au învăţat la şcoală despre efectul nociv, cancerigen al dioxinelor şi poluarea aerului atmosferic.
Deşeurile vegetale, cu un minimum de efort, în toamnă, pot fi adunate într-o groapă specială şi în
amestec cu ciornoziomul, până în vară, se transformă în compost care îngraşă pământul şi măreşte
considerabil roadă din grădină. Din păcate, în loc să îngrăşăm pământul, otrăvim aerul, în loc să ajutăm
natura, o batjocorim. Autorităţile locale, consilierii,primarii nu obosesc să dea năvală la Fondul Ecologic
Naţional să ceară bani pentru proiecte care sunt departe de protecţia mediului înconjurător, însă nu dau
năvală peste sătenii lor să le explice cum să se comporte cu natura, cum să aibă grijă de râurile mici, de
fâşiile forestiere, de deşeurile organice sau casnice. E de neînţeles şi atitudinea tolerantă a unor inspectori de
mediu din raioane faţă de comportamentul sătenilor care aprind deşeurile vegetale şi otrăvesc aerul
atmosferic. Cred că a venit timpul ca primarii din localităţile care încalcă permanent legislaţia de mediu să
nu beneficieze de proiecte mari la Fondul Ecologic, decât cu excepţia proiectelor de educaţie şi instruire
ecologică a comunităţilor locale. Inspectorii de mediu din raioane ar trebui să furnizeze o informaţie
obiectivă despre comportamentul fiecărei comunităţi la Fondul Ecologic Naţional, iar consiliul de
administrare a Fondului să ţină cont la examinarea proiectelor înaintate de primării cum autorităţile locale
respectă legislaţia ecologică şi cum au grijă de resursele naturale de pe moşia satului lor, de educaţia
ecologică a sătenilor.
Sunt convins că dacă consiliul de administrare al FEN ar ţine cont de această sugestie, atunci şi
autorităţile locale ar contribui ca comunităţile lor să respecte legislaţia de mediu. Astfel, exprimându-mă
metaforic, în Moldova ar fi mai puţin fum şi am avea mai puţini cetăţeni intoxicaţi.
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Nota redacţiei: Nu numai satele sunt înecate de fum, ci şi Chişinăul. Îi îndemnăm pe inspectorii de mediu
din capitală să deschidă ferestrele, să tragă un gât de “aer curat” şi, de ce nu, să organizeze raiduri comune cu
poliţiştii de sector pe străzile, unde pretinşii“gospodari” aprind resturile vegetale şi îneacă oraşul în fum. Ar
putea porni raidurile de la Buiucanii Vechi, apoi să treacă pe la Durleşti, Bubuieci, Valea Crucii, Munceşti,
Sângera, Valea Morilor, etc.
Sursa: revista „Natura”,octombrie 2011

