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DEMERS 
 
 

Înaintăm acest demers în contextul consultărilor publice organizate de Ministerul 

Mediului asupra proiectului Planului de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut 

(PGBH). 

 Mișcarea Ecologistă din Moldova salută elaborarea unui astfel de document 

extrem de necesar pentru administrarea adecvată și utilizarea corectă a resurselor de apă 

de care dispune Republica Moldova. Totodată, pentru a asigura atingerea obiectivelor 

de mediu stabilite pentru toate corpurile de apă, solicităm să fie revăzut Planul de 

măsuri privind implementarea Planului de gestionare pentru bazinul hidrografic Prut 

(2015-2021), ținând cont de recomandările ce urmează:  

1. Atragem atenția asupra măsurii nr.8 Gestionarea riscurilor de inundaţii din 

Planul de măsuri, conform căreia pentru reabilitarea sistemului de diguri de protecţie 

împotriva inundaţiei se planifică alocarea a 45 000 mln lei din bugetul de stat, FEN și 

asistența externă. Considerăm importantă această măsură, care cu certitudine trebuie să 

fie realizată și va contribui la asigurarea securității ecologice a țării, dar, în opinia 

noastră, resursele alocate pentru această măsură sunt exagerate fiind necesară 

diminuarea lor și realocarea pentru alte activități. 

În același timp, pentru măsura nr.3 Extinderea şi refacerea habitatelor naturale 

prin crearea zonelor umede se planifică alocarea a doar 10 000 mln lei până în anul 
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2022, resurse absolut insuficiente comparativ cu avantajele și beneficiile pe care le pot 

aduce zonele umede. Reamintim faptul că funcția și rolul zonelor umede este nu doar de 

a contribui la extinderea și refacerea habitatelor naturale, dar și de a asigura o bună 

gestionare a riscurilor de inundații. Această acţiune fiind una din măsurile recunoscute 

la nivel internațional și utilizate în scopul prevenirii/diminuării pagubelor potenţiale 

generate de inundaţii la nivelul bazinelor hidrografice și a creşterii rezilienţei prin 

măsuri integrate (măsuri structurale de protecţie - baraje, diguri, derivaţii de ape mari, 

consolidări de maluri, zone umede etc.); 

Din aceste considerente, propunem  realocarea fondurilor și creșterea de cel puțin 

cinci ori a resurselor financiare planificate pentru măsura nr. 3 din Planul de măsuri 

privind implementarea Planului de gestionare pentru bazinul hidrografic Prut (2015-

2021), inclusiv din contul resurselor alocate pentru reabilitarea sistemului de diguri de 

protecţie împotriva inundaţiei, respectând astfel principiul prevenirii producerii 

degradării mediului și a producerii inundațiilor. 

2. Un alt aspect care, în opinia noastră, trebuie să fie modificat în Plan ține de 

măsura nr. 4 Valorificarea durabilă a resurselor de apă. În vederea realizării cu succes 

a acestei măsuri, propunem completarea șirului de activități indicate în Plan cu o acțiune 

ce ar viza reducerea impactului politicilor sectoriale asupra mediului înconjurător, în 

special în bazinul hidrografic Prut, prin  inventarierea politicilor intersectoriale existente 

și planificate și elaborarea unui mecanism de monitorizare a politicilor intersectoriale. 

Această măsură va contribui la prevenirea demarării și elaborării unor proiecte de 

documente de politici publice care ar putea să dăuneze bunei guvernări a mediului în 

general și a bazinului hidrografic Prut în particular. 

 
Cu deosebit respect,    
 
Președinte 
Alecu Reniță 
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