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Oraşul Rezina va beneficia de suport
tehnic pentru elaborarea Programului

de Revitalizare Urbană
Orașul Rezina, alături de municipiul Strășeni, a ieșit 

învingător în urma concursului organizat de către Agenţia 
de Dezvoltare Regională Centru în scopul implementării 
măsurilor de susţinere a dezvoltării urbane în regiune. 

Localităţile selectate urmează să beneficieze de suport 
tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană în 
cadrul proiectului Suport pentru administrația Republicii 
Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dez-
voltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea 
urbană integrată și sustenabilă, implementat de Ministerul 
Investițiilor și Dezvoltării Economice al Republicii Polone 
în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Re-
gionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța 
Fundației Solidarity Fund PL. Concursul s-a desfășurat în 
perioada 26.04.2019-13.05.2019 și a avut drept potențiali 
beneficiari toate primăriile orașelor din RD Centru, care 
nu au elaborate Programe de Revitalizare Urbană.

Astfel, în urma concursului organizat, la sediul ADR 
Centru au fost depuse 6 formulare completate pentru 6 
orașe: Strășeni, Hâncești, Anenii Noi, Criuleni, Rezina și 
Nisporeni. Dosarele au fost evaluate de o comisie în baza 
grilei de evaluare, conform căreia la baza selectării orașelor 
au stat următoarele criterii: numărul populației, experiența 
în implementarea proiectelor, caracteristica grupurilor de 
actori din localitate, prezența documentelor de planificare 
pe termen mediu şi prezența Planului urbanistic general.

Proiectul este cofinanțat din fondurile programului 
de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Şcolile din Olişcani şi Cotiujenii Mari
- în straie noi

Actele de încheiere a lucrărilor de izolare termică a 
clădirilor Gimnaziului Olişcani şi Liceului Teoretic din 
satul Cotiujenii Mari, raionul Şoldăneşti au fost semnate  
săptămâna trecută. Cu această ocazie, la ambele instituţii 
au avut loc festivităţi cu participarea conducătorilor 
primăriilor şi ai raionului, unor consilieri raionali şi 
funcţionari publici. 

Vorbitorii au menţionat că lucrările au fost efectu-
ate cu suportul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi 
contribuţiile administraţiilor publice locale şi raionale. În 
rezultat, se vor îmbunătăţi considerabil condiţiile de muncă 
ale pedagogilor şi de studii ale elevilor, se vor reduce chel-
tuielile pentru încălzirea clădirilor, au remarcat vorbitorii.

Cu această ocazie, elevii şi profesorii au pregătit pro-
grame artistice în semn de apreciere și mulțumire celor 
care au contribuit la renovarea instituțiilor. 

Serbarea de la Gimnaziul Olişcani.

După izolarea termică a pereţilor exteriori, administraţia 
Liceului Cotiujenii Mari speră la o colaborare continuă 
pentru renovarea definitivă a clădirii liceului, a menţionat 
la eveniment directorul liceului, Slavic Guma.

Reporter „C”

În Republica Moldova 
nu există localitate prin 
care să nu susure un 
râuleţ, pârăiaş sau izvor. 
Din păcate, multe dintre 
aceste fire de apă au ajuns 
a fi puternic poluate şi 
transformate în canale 
pentru deşeuri. 

Cauzele poluării 
apei

Există o serie de cauze 
ale poluării surselor de 
apă de suprafață. Dacă 
am face un top al acestora, 
cu siguranță, depozitarea 
deșeurilor și reziduurilor 
menajere şi organice pe 
maluri sau în apropierea 
sursei de apă ar ocupa 
locul întâi în motivele 
degradării calității apei. 

Iată și alte cauze, deloc 
de neglijat, ale poluării 
apelor:

• Pesticidele şi ierbi-
cidele utilizate în lucrările 
agricole, care ajung în sol 
fiind spălate de apa de 
ploaie sau prin preluc-
rarea terenului în zona de 
protecţie a râului; 

• Îngrăşămintele chi-
mice şi alte scurgeri de la 
combinatele/complexele 
zootehnice; 

• Scurgeri accidentale 
reziduale provenite de 
la diverse fabrici, dar şi 
deversări intenționate a 
unor poluanţi; 

•  D e pu n e r i l e  d e 
poluanţi din atmosferă 
cauzate de ploile acide; 

• Deșeurile toxice, 
radioactive, medicamen-
toase.

Consecințele 
poluării

Poluarea apei, care este, 
în mod inerent, legată de 
activitatea umană, poate 
avea consecințe grave 
asupra sănătății oame-
nilor şi funcţionării eco-
sistemului acvatic.

Apa intoxicată este 
factorul principal al 
îmbolnăvirii oameni-
lor și a comunităților 
din zonele poluate. De 

la contaminarea me-
diului acvatic, are loc 
și intoxicarea florei și 
faunei acvatice, precum 
și distrugerea sistemului 
de reproducere a organi-
smelor naturii. 

 A p a  p o l u a t ă 
determină contami-
narea bacteriologică 
sau poluarea chimică şi 
radioactivă a legumelor, 
fructelor și zarzavaturilor 
care sunt irigate cu apa 
poluată, așa cum este cea 
din toate râurile mici ale 
Republicii Moldova. 

O apă poluată își 
schimbă PH-ul, duri-
tatea și este mai puțin 
oxigenată. În mod evi-
dent, consumul apei po-
luate duce la contaminar-
ea organismului uman cu 
diverse boli infecțioase.

Prevenirea poluării 
resurselor acvatice

În condițiile când fiec-
are picătură de apă este 
neprețuit de scumpă, 
prevenirea poluării apei 
trebuie să fie dezideratul 
principal al tuturor acto-
rilor sociali. 

Vă propunem o listă 
cu măsuri pentru pre-
venirea poluării, care 
poate fi extinsă conform 
specificului local:

• Crearea şi îngri-
jirea fâşiilor riverane 
de protecţie a apelor, 
împădurirea malurilor;

• Restabilirea zonelor 
umede pe cursul râurilor 
mici şi mari;

•  M o n i t o r i z a r e a 
regimului hidrologic ca 
barometru pentru cali-
tatea și cantitatea apei;

• Construcţia şi re-
abilitarea infrastructurii 
în domeniul colectării 
și epurării apelor uzate 
din localităţile rurale şi 
urbane;

• Conservarea şi tampo-
narea fântânilor arteziene 
abandonate şi nefolosite;

• Strămutarea depozi-
telor de fertilizanți din 
zonele de protecție a 
apelor; 

• Interzicerea aruncării 
și depozitării deşeurilor 
pe malurile sau în albi-
ile râurilor, descuraja-
rea răufăcătorilor prin 
amenzi şi penalităţi;

• Respectarea concep-
tului protecției și utilizării 
durabile a apelor, astfel 
încât acestea să nu fie 
epuizate sau să nu ajungă 
la un prag critic;

• Implicarea populației 
în luarea deciziilor pri-
vind protecția și utiliza-
rea apelor din râuri și 
fluvii, dar și a mediului 
înconjurător în general;

•  O r g a n i z a r e a 
activităţilor de informare 
și educare a populației pri-
vind riscurile de poluare 
a apelor cu produse de 
uz fitosanitar, detergenţi, 
deşeuri, efectele acute şi 
cronice şi riscurile pentru 
sănătate şi mediu.

Un mediu sănătos poate 
fi asigurat doar dacă pre-
venim şi neutralizăm 
orice sursă de poluare.

Peste 3000 de râuri poluate.
Cum oprim dezastrul?

Articol realizat în cadrul proiectului Managementul 
integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru 
o dezvoltare durabilă şi populaţie sănătoasă, elaborat de 
Mișcarea Ecologistă din Moldova, în cadrul Programului de 
Suport (granturi) destinate ONG‐urilor de mediu în domeniul 
managementului integrat al resurselor de apă, administrat de 
Agenția Apele Moldovei, ca parte a Proiectului Consolidarea 
cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație din Repub-
lica Moldova (Faza 01), finanțat de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru 
Dezvoltare (ADA).

Lilia CURCHI
liliacurchi2005@yahoo.
com

Gunoişte spontană pe versantul Răutului lângă satul Bobuleşti, raionul Floreşti

Se interzice deversarea, introducerea de 
poluanţi într-un corp de apă de suprafaţă, 
într-un corp de apă subterană, în terenurile 
fondului de apă sau în terenurile din care este 
posibilă scurgerea într-un corp de apă de 
suprafaţă sau într-un corp de apă subterană.

Articolul 34 din Legea Apelor nr. 272 din 
23.12.2011

Comisia de concurs, instituită 
prin Decizia Consiliului Orășenesc 
Rezina nr.3/14 din 19.04.2019, 
anunță concurs pentru ocuparea 
funcțiilor vacante de: 

- administrator / administra-
toare al / a ÎM Piața comercială 
a or. Rezina;

- administrator / administra-
toare al / a ÎM Servicii Comunal 
– Locative Rezina.

Data desfăşurării concursului 
-  01 iulie 2019.

Termenul de depunere a docu-
mentelor – până la 27 iunie 2019  
inclusiv.

Anunțul integral se găsește pe 
pagina web a Primăriei or. Rezina.

Numărul de telefon, per-
soana responsabilă de oferirea 
informaţiilor suplimentare şi de 
primirea documentelor - Lilia 
Răileanu, tel. 0254-2-16-48, 
secretara comisiei.

Comunicat informativ
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