
 
 

Inițierea procesului de gestionare a deșeurilor în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 
 
 
 

 
 
Prin acest proiect ne propunem să contribuim la îmbunătățirea aspectului estetic și ecologic al „Zonei Umede 
Ramsar Nistrul de Jos” (ZURNJ), renumită pentru diversitatea biologică și resursele vitale de neprețuit care, la 
moment, sunt periclitate, pentru că în zonă lipsește un mecanism de gestionare adecvată a deșeurilor. 
Proiectul prevede acțiuni de identificare a platformelor neautorizate de acumulare a deșeurilor care pun ]n 
pericol sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. În acest sens, echipa de implementare, în parteneriat cu 
membrii Consiliului de Administrare al ZURNJ, va desfășura activități de informare și responsabilizare a 
populației privind daunele pentru resursele naturale din Zona Ramsar, produse de deșeurile „aruncate la 
întâmplare” și vor veni cu soluții practice privind gestionarea adecvată a acestora, ajutând comunitățile locale 
să se dezvolte sănătos într-un mediu viabil, prietenos și atractiv, inclusiv din punct de vedere turistic. 
Pentru aceasta, vor fi identificate platformele neautorizate de acumulare a deșeurilor din Zona Ramsar și vor fi 
transpuse pe o „hartă a deșeurilor”, care va fi monitorizată continuu. Totodată, echipa de proiect va elabora un 
set de recomandări și soluții privind remedierea terenurilor și gestionarea integrată a deșeurilor, în baza 
strategiei și a studiilor de fezabilitate existente. 
Toate acțiunile planificate au ca punct focal populația din Zona Ramsar. De aceea, în cadrul proiectului se va 
desfășura o campanie amplă de lucru cu locuitorii, cu accent sporit pe sensibilizarea acestora în privința 
situației ecologice din teritoriu, precum și pe promovarea valorilor de mediu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PROIECT PRIETENOS MEDIULUI ȘI SĂNĂTĂȚII UMANE 

Zona Ramsar „Nistrul de Jos” recunoscută oficial drept zonă 
umedă de importanță internațională a Convenției Ramsar, 
cuprinde o suprafață de 61000 km2, fiind unica din 
perspectiva diversității de plante și animale.  
ZURNJ este localizată în partea de Sud-Est a Republicii 
Moldova, ocupând 19 localități de pe ambele părți ale râului 
Nistru, din raioanele:  

• Căușeni (satele Plop-Ştiubei, Grădiniţa, Leuntea, Copanca 
Cârnăţeni); 

• Ștefan Vodă (satele Olăneşti, Talmaza, Purcari, Cioburciu, 
Popeasca, Palanca, Crocmaz, Tudora, Răscăieţi; 

• Slobozia (satele Cremenciuc, Chițcani, Ciubruci, Glinoie, 
Corotnoe, Nezavertailovca. 

Conservarea biodiversității și a resurselor acvatice în zonă 
contribuie la menținerea echilibrului ecosistemelor la nivel 
național. 

În perspectivă, aici se preconizează crearea Parcului Național 
“Nistrul de Jos”. 

UN PROIECT PENTRU ZONA UMEDĂ RAMSAR „NISTRUL DE JOS” 



 Beneficiari direcți 

Consiliul de Administrare al ZURNJ urmează să 
stabilească statutul legal al viitorului Parc Național, 
membrii Consiliului (reprezentanți ai APC și APL de 
mediu și din mediul de afaceri, organizații locale) și 
posibilitățile de aprovizionare cu apă potabilă a 
populației, dar și adoptarea unei abordări comune de 
gestionare a deșeurilor în zonă. 

Mediul asociativ: ONG-uri/Asociații locale, inclusiv 
Asociația vânătorilor, alte instituții cu menire socială, 
vor fi implicate în activități de identificare a 
platformelor neautorizate de acumulare a deșeurilor, 
de colectare a informației și de consultanță privind 
posibilele soluții pentru recuperarea terenurilor 
afectate, și în activități cu publicul general. 

Publicul larg: pentru a dezvolta spiritul civic și 

abilitățile de gestionare adecvată a deșeurilor, 

cetățenii și instituțiile publice și private vor beneficia 

de suport informativ și vor fi antrenați în activități de 

informare și sensibilizare vis-a-vis de păstrarea unui 

mediu curat. 

 

 

 

 

 

 Beneficiari indirecți 

• Populația locală din  

o 19 comunități din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni; 

o 40,000 locuitori din comunitățile respective, dintre 
care 

o 21,000 sunt femei; 

• Turiști; 

• Persoane social-vulnerabile din teritoriu, care urmează 

să capete abilități de gestionare corectă a deșeurilor în 

ZURNJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROIECT CU ȘI PENTRU POPULAȚIA DIN ZONĂ 

(!) Deșeurile se acumulează în gropi improvizate, platforme neautorizate și alte spații deschise, care 
prezintă riscuri deosebit de grave pentru sănătatea populației din zonă – circa 40,000 de locuitori, dintre 
care mai mult de jumătate (52,5%) sunt femei. 



 

 Activități 

Pregătire: echipa de implementare desfășoară o serie 
de activități premergătoare, precum investigarea 
teritoriilor din comunitățile sus-numite, identificarea 
platformelor, gropilor de acumulare a deșeurilor, 
precum și activități de planificare pentru desfășurarea 
activităților propriu-zise, împreună cu reprezentanții 
Consiliului de Administrare al ZURNJ.   

Implementare: printre activitățile practice care vor 

„porni” procesul de gestionare a deșeurilor va fi lucrul 

cu populația și consultările cu factorii de decizie din 

ZURNJ. Ultimii vor beneficia de suport și bune practici 

pentru o mai bună organizare privind gestionarea, 

selectarea și transportul adecvat al deșeurilor. De 

asemenea, pe teritoriile comunităților beneficiare de 

proiect vor fi amplasate tomberoane specifice, astfel 

încât cetățenii să poată sorta deșeurile (după criteriile: 

sticlă, plastic, deșeuri electronice și resturi 

alimentare). Acest lucru va contribui la reducerea 

platformelor neautorizate de colectare a deșeurilor. 

Acțiuni de informare și sensibilizare se vor realiza prin 

elaborarea și diseminarea materialelor informative 

către publicul interesat și instituțiile din punctele 

focale din zonă. Un accent sporit va fi pus pe valoarea 

ecologică, turistică și economică a ZURNJ, precum și a 

viitorului Parc Național, populația fiind îndemnată să 

adopte un management integrat al deșeurilor, pentru a 

menține un mediu curat și sigur. Emisiuni tematice vor 

fi realizate cu ajutorul serviciilor de presă locale, iar 

materiale relevante vor fi distribuite pe rețelele de 

socializare ale primăriilor vizate și ale AO EcoContact. 

 

 

 

 Rezultate așteptate 

Către sfârșitul proiectului, ne propunem ca: 

• toate platformele autorizate/neautorizate cu o 
suprafață mai mare de 100m2 sau 100m3 să fie 
inventariate și cartografiate, pentru o mai bună 
monitorizare pe viitor, și pentru adoptarea unei 
abordări comune de gestionare strategică a 
deșeurilor din Zona Ramsar; 

• Consiliul de Administrare din ZURNJ să dispună de 
informații complete privind situația la zi în toate 
comunitățile incluse în zona de arie protejată și să 
poată identifica soluții practice pentru o mai bună 
gestionare a deșeurilor; 

• reprezentanții mediului de afaceri din teritoriu să 
primească informații adecvate privind implicarea 
proprie în procesul de gestionare a deșeurilor, 
sporind astfel dezvoltarea zonei în aspect turistic și 
economic; 

• populația locală să dea dovadă de cunoștințe mai 
bune privind gestionarea deșeurilor în zona 
protejată, înregistrând un schimb de atitudini și 
percepții cu referire la menținerea unor comunități 
curate și prietenoase. 

 

 

UN PROIECT CU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER ȘI REZULTATE AȘTEPTATE 



• 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra Consiliului de Administrare al ZURN, 
dar și asupra celorlalți actori cu atribuții în protecția și dezvoltarea mediului.  
Și anume: 

 echipa de implementare va oferi suport factorilor de decizie din teritoriu să 
respecte și să acționeze în baza politicilor, strategiilor și actelor legale 
promovate la nivel național privind gestionarea deșeurilor; 

 vor fi accesibile informații suplimentare despre toate comunitățile de pe 
situl Ramsar, privind specificul fiecăreia, situația și amplasarea platformelor 
autorizate și neautorizate de acumulare a deșeurilor; 

 vor fi desfășurate acțiuni comune privind gestionarea deșeurilor, menite să 
reducă presiunea asupra resurselor naturale și a impactului asociat asupra 
mediului, ca rezultat al gestionării necontrolate și neorganizate a deșeurilor 
în zona Ramsar; 

 va fi încurajată incluziunea socială și dezvoltarea economică prin crearea 
unor noi locuri de muncă, formelor de voluntariat, și oportunităților de 
învățare și vor fi ajutate familiile cu venituri reduse. 

 
 
 

 

 www.ecocontact.md 

 @EcoContact 

UN PROIECT CU MULTE BENEFICII 

Un proiect implementat de AO EcoContact cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare -  
unitate operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. 
 

http://www.ecocontact.md/

