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ZIUA DUNĂRII din 2016
În perioada 27.06.2016 –
01.07.2016,
Asociația
de
Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunarea de Jos”
Galați, a organizat Workshop-ul
cu tema „Ziua Dunării”. La
eveniment au participat instituții
și autorități publice, ONG-uri și
alte entități interesate de tematica
evenimentului din Euroregiunea
Dunării
de
Jos,
inclusiv
reprezentanți
ai
Oficiului
Prevenirea Poluării Mediului.
În cadrul evenimentului s-au
prezentat informații cu privire la

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

importanța
proiectului
în
regiune, surse
de poluare și
măsurile
de
atenuare
a
riscului,
rezultatele
atinse de fiecare
partener
din
cadrul
proiectului
și
exemple
de
bune practici în
domeniul protecției mediului.
Oficiul EPPO a prezentat
conceptul
Centrului
de
Management
al
Deșeurilor
Periculoase, elaborat de către
echipa.
Pentru participanții la eveniment
s-au organizat
patru vizite

tematice de studiu la Serviciu
Public
ECOSAL
Galați,
SETCAR Brăila, AQUASERV
Tulcea și în Rezervația Biosferei
Delta Dunării.
Conferința de diseminare a
rezultatelor proiectului
În perioada 11.08.2016 –
12.08.2016,
Asociația
de
Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunarea de Jos”
Galați, în calitate de Partener 5 în
cadrul proiectului, a organizat
Conferința de Diseminare a
rezultatelor proiectului LSP in
contextul a 18 ani de cooperare
transfrontalieră în Euroregiunea
„Dunărea de Jos”.
La lucrările Conferinței au
participat partenerii în proi ect,
instituții și autorități publice,
ONG-uri și alte entități interesate
de tematica evenimentului din
Euroregiunea „Dunării de Jos”,
însumând un numar total de 65
de participanți.
În prima zi a lucrărilor, pe 11
august 2016, participanții din
regiunile
de
proiect
din
Republica Moldova, respectiv
Cahul și Cantemir au participat
la o sesiune amplă de dezbatere
și informare având ca tematică
următoarele subiecte de discuție:
proiectul LSP în contextul
cooperării transfrontaliere, starea
mediului în regiunea proiectului,
bune practici în identificarea
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surselor de poluare ale ape i și
solului în concordanță cu
legislația
UE,
prezentarea
conceptului
Centrului
de
Management
al
Deșeurilor
Periculoase
în
Republica
Moldova din punctul de vedere al
strategiei de conștientizare și
informare a publicului și
consolidarea
capacităților
instituționale, program condus de
ACTEDJ ca și componentă
importantă a proiectului.
A doua zi a Conferinței de
Diseminare, 12 august 2016 a
inclus o sesiune plenară,
desfășurată la Complexul Muzeal
de Științele Naturii ”Răsvan
Angheluță”,
deschisă
de
reprezentanți
ai
membrilor
fondatori ai Asociației de
Cooperare
Transfrontaliere
”Euroregiunea Dunărea de Jos”
(ACTEDJ), care au salutat
inițiativa proiectului de cooperare
transfrontalieră și au punctat
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momentul
festiv al celor
18 ani de
cooperare în
Euroregiunea
”Dunării
de
Jos”. Sesiunea
plenară
a
beneficiat de
participarea
reprezentanțilo
r
parteneriatului
LSP care au
prezentat
întregului auditoriu rezultatele
obținute de instituția sau
organizația lor precum și stadiul
de implementare al activităților
asumate în proiect.
Lucrările
Conferinței
s-au
finalizat
cu
concluzii
și
recomandări
asupra

evenimentului, cât și o activitate
interactivă de tip foto, cu ajutorul
căreia participanții au putut
transmite mesaje pentru protecția
mediului și cooperare.
Campania de informare din
Republica Moldova
În cadrul campaniei de informare
privind sursele antropogene de
poluare din Republica Moldova
din regiunea Dunării de Jos, ceea
ce reprezintă teritoriul raioanelor
Cantemir și Cahul, a fost elaborat
un manual pentru publicul
profesionist și o broșură pentru
publicul larg pe subiectul
”Cauzele și consecințele poluării
solului și apei
în regiunea
Dunăriii de Jos. Măsuri de
diminuare și eliminare a poluării
solului și apelor”.
Manualul prezinta o culegere de
date, care descriu situația
generală
privind
protecția
mediului în raioanele Cantemir și
Cahul, sursele de poluare și
impactul acestora asupra apelor
și solului, și care completeaza
activitatea
partenerilor
proiectului
„Inventarierea,
evaluarea și remedierea surselor
antropogene de poluare în
regiunea Dunării de Jos din
Ucraina, România și Republica
Moldova” (MIS ETC 995) din
Romania și Ucraina.
Manualul este conceput pentru a
informa populația, autoritățile
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publice
locale,
organle
competente, agenții economici
din regiunea țintă a proiectului
despre metodele și procesul de
monitorizare a calității mediului,
sursele existente de poluare și
impactul lor asupra mediului și
sănătății populației.
Prin conţinutul său, Manualul de
instruire urmăreşte, în principal,
tratarea următoarelor subiecte:








informații generale despre
regiunea Dunării de Jos;
cauzele
și
consecințele
poluării solului și apelor în
regiunea Dunării de Jos pe
porțiunea
Republicii
Moldova, cu descrierea
detaliată
a
activităților
economice și industriale,
serviciilor
publice
și
menajere, problemelor de
mediu caracteristice pentru
regiune și impactul asupra
mediului;
starea
sistemului
de
monitoring
al
calității
mediului
și
metodelor
utilizate,
tipurile
de
investigații și instituțiile
responsabile,
evoluția
calității componentelor de
mediu
în
Republica
Moldova;
tipurile de riscuri de mediu
existente, evaluarea lor și
metodele de atenuare;
concluzii și recomandări.
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În
cadrul
campaniei
de
informare
se
organizează și
un
șir
de
evenimente de
informare:
 2324.09.2016
– Atelierul
de instruire
pentru
publicul
larg
din
raioanele Cahul și Cantemir
pe tema ”Cauzele și
consecințele poluării solului
și apei în regiunea Dunăriii
de Jos. Măsuri de diminuare
și eliminare a poluării
solului și apelor”;
 27.09.2016 – atelier de
instruire pentru publicul
profesionist
pe
tema
”Cauzele și consecințele
poluării solului și apei în
regiunea Dunăriii de Jos.
Măsuri de diminuare și
eliminare a poluării solului
și apelor”.
 29.09.2016 – atelier de
prezentare a conceptului
Centrului de Gestionare a
Deșeurilor Periculoase
 30.09.2016 – consultări
publice în orășelul Sîngera
cu privire la crearea
Centrului de Gestionare a
Deșeurilor Periculoase

Atelierul de instruire privind
surse și cauze de poluare în
regiunea Dunării de Jos pentru
publicul larg din raioanele
Cantemir și Cahul
În perioada 23-24 septembrie în
orașul Cahul a avut loc sesiunea
de instruire a publicului larg cu
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privire
la
”Cauzele
și
consecințele poluării solului și
apei în regiunea Dunării de Jos.
Măsuri de diminuare și eliminare
a poluării solului și apelor”.
La atelier au participat 31 de
persoane,
reprezentînd
organizațiile societății civile,
instituțiilor
de
învățămînt,
activiști civici din raionele
Cantemir și Cahul.
Cu scopul de a însuși cum pot fi
identificate sursele de poluare,
cât și măsurile care pot fi
întreprinse pentru a diminua
poluarea în regiunea Dunării de
Jos, participanții la atelier au fost
informați de către experții de
mediu despre impactul antropic
exercitat în regiunea Dunării de
Jos și despre sursele de poluare
care afectează nemijlocit această
zonă.

stația
de
epurare
a
orașului Cahul,
la poligonul de
depozitare
a
deșeurilor
menajere solide
a
orașului
Cahul, la sonda
de extragere a
petrolului , în
zona rezervației
științifice Prutul
de Jos”, care
este o zonă umedă de importanță
internațională.
În cadrul evenimentului s-a pus
accent pe modul de implicare a
cetățenilor și a activiștilor civici
în procesul de identificare a
surselor de poluare, precum și de
sesizare a organelor competente
pentru contracararea acestor
surse de poluare, care afectează
calitatea mediului și, implicit,
sănătatea populației.
***
În Republica Moldova, proiectul
UE ”Inventarierea, evaluarea și
remedierea surselor antropogene
de poluare în regiunea Dunării de
Jos din Ucraina, România și
Republica Moldova” (MIS ETC
995) este implementat de Oficiul
Prevenirea Poluării Mediului pe
lîngă Ministerului Mediului al
Republicii Moldova.

Coordonator: Tatiana Țugui
Adresa : str. Dosoftei 156A, bir.
310, mun. Chișinău, MD-2012,
Republica Moldova
Tel : +373 22 25 42
Fax : +373 22 25 42
E-mail : tatiana.tugui@eppo.md
Pagina web : www.eppo.md
***
Acest proiect este implementat
de
consorțiul
ghidat
de
Departamentul de Stat pentru
Protecția Mediului din Regiunea
Odesa (DENRORSA).
Această publicaţie a fost produsă
cu sprijinul Uniunii Europene.
Conţinutul acestei publicaţii intră
în responsabilitatea Centrului
Național de Mediu şi nu reflectă
în mod necesar poziţia oficială a
Uniunii
Europene
sau
a
structurilor de management ale
Programului Operaţional Comun
România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013.
Programul Operaţional Comun
România-Ucraina-Republica
Moldova 2007-2013 este finanţat
de Uniunea Europeană prin
intermediul
Instrumentului
European de Vecinătate şi
Parteneriat şi co-finanţat de
statele participante în program.
www.ro-ua-md.net
http://lsp.sea.gov.ua

Pentru o informare practică, au
fost organizate vizite în teren la
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