
Programul

de acfiuni pentru APL de nivelele I qi II privind organizarea qi desfbqurarea
Campaniei de primdvard privind salubrizarea gi amenajarea localitdfilor qi a Actiunii "Rdu curat

de la sat la sat" , care vor avea loc in perioada 04 martie - 3l ma|2019

Nr. Misuri Ei activitifi Responsabili de realizare
Termeni de realizare

I

Lansarea mesajelor cu privire la

salubrizarea localitdlilor in mass-

media.

Formarea comisiilor municipale,

raionale qi locale, intocmirea

planurilor de mdsuri / acliuni

concrete.

AutoritAlile administraf iei
publice locale, primdriile,
Inspecfia pentru Protecfia
Mediului.

PdnE la 15 martie,
2019

2.

Repartizarea teritoriilor gi intdrirea

acestora dupd institulii, agenli

economici qi cetdleni cu stabilirea

sarcinilor de intrelinere in ordinea

cuvenitd a acestora.

Autoritdfile administraliei
publice locale,
oryaniza[ii, institulii, agenti
economici.

Pdnd la 20 martie,

2019

3 .

Informarea prin intermediul mass-
media in vederea mobilizlrii
populaliei qi participdrii la activitdlile
de salubrizare a localitdtilor.

Inspeclia pentru Protecfia
Mediului.

l0-15 martie,2}l9

4 .

Or ganizar ea desft gurdrii Campaniei

de primdvard de salubrizare qi

amenaj are a localitdlilor,

imprejurimilor gi pasajelor din
preaj ma drumurilor, traseelor
nafionale Ei a cdilor ferate, zonelor de
proteclie a resurselor acvatice
(04 martie - 31 mai, 2019).

Autoritdlile administratiei
publice locale, primdriile,
Inspectoratul de Polilie
(Ministerul Afacerilor
Interne),
Spitalul raional Ei IMSP,
(Ministerul Muncii qi
Protecliei Sociale),
SA ,,Drumuri-Edinef "
sectorul Donduqeni
(Ministerul Transporturilor qi
Infrastructurii Drumurilor).

04 martie - 31 mai,
2019

5 .
Lichidarea tuturor gunoiqtilor
neautoizate, recultivarea terenurilor
eliberate de deseuri.

Autoritdf ile administraf iei
publice locale, primdriile,
agenti economici.

04 martie - 3l mai,
20t9

6 .
Amenajarea depozitelor (gunoiqtilor)
urbane qi rurale existente conform
cerinlelor sanitare qi ecologice.

Autoritdf ile administraliei
publice locale, primdriile,
agenfii economici.

In perioada Campaniei.

Desftqurarea Acfiunilor,,Rdu curat
de la sat la sat" (04 martie - 31 mai,
2019) gi SdptdmAnii apelor curate
"Apa - izvorul viefii" (prima
sdptdm6nd a lunii iunie), amenajarea
fdntdnilor qi izvoarelor, a rdurilor
mici qi altor surse de apd potabild din

AutoritAlile administraliei
publice locale, prim6riile,
Spitalul raional qi IMSP,
(Ministerul Sdndtdfii, Muncii
qi Protectiei Sociale)
agenfii economici,
Inspectia pentru Protectia

In perioada Campaniei
cu prelungire pe
parcursul primei

decade a lunii iunie
pentru acfiunea

,,Ap&- izvorul viefii"
cu raportare seoaratd



localitdti. Mediului. pentru aceasta.

8 .
Salubrizarea qi amenaj area

cimitirelor.

Autoritdlile administraf iei
publice locale, primdriile,

cetdtenii.

Pdnd la 26 aprilie,

2019.

9 .

Stabilirea Zilelor sanitare in localitali,
inclusiv asigurarea colectivelor de
muncd qi a cetdfenilor cu transport
pentru evacuarea degeurilor qi
gunoiului de grajd in locurile
stabilite.
Organizarea colectdrii separate a
degeurilor reciclabile (sticl6, plastic,
maculaturd qi carton, frer uzal,
peliculd) qi transmiterea acestora
firmelor autorizate.

Autoritdf ile administraliei
publice locale, primdriile,

agenlii economici.
ln perioada Campaniei.

10 .

Desfbgurarea lucr6rilor de curdlare qi
amenajare a terenurilor spaliilor verzi,
de regenerare a fondului forestier Ei
altor terenuri imp[durite, de plantare
de primdvard a arborilor gi arbuqtilor.

Autoritdlile administraf iei
publice locale, primdriile, cu
serviciile specializate,
Ocolul Silvic Dondugeni
(Agenfia Moldsilva),
ONG-uri.

Martie - mai" 2019.

l 1
Amenajarea locurilor de distrugere a

cadavrelor de animale (gropile

Beckari).

AutoritAlile admini stratiei
publice locale, primdriile,
ANSA, (Serviciul Sanitar-
veterinar).

Martie - mai. 2019.

t 2 .

Reflectarea activitdlilor intreprinse in

mass-media centrald Ei local6.

Desftgurarea orelor ecologice in
institutiile de invdtdmdnt.

Inspeclia pentru Protecfia
Mediului.

Pe parcursul
Campaniei.

1 3 .

T otalizarca rezultatelor gi prezentarea

informaliei de cdtre IPM teritoriale la
centru in baza informaliilor colectate

de la APL de nivelele I qi II:

1. Completarea Anexei nr.2

Informafia cu privire la

desfb;urarea actiunii de salubrizare
gi amenajare a localitdlilor in

timpul campaniei de primdvard,

2019.
2. Completarea Anexei nr.3

Informalia privind desfdqurarea
Acliunii "Rdu curat de la sat la
sat" ,2019.

Inspectia pentru Protectia
Mediului,
Administrafia Publicd Locald,
primdriile.

Pdnd la 31 mai, 2019.

14 .

T otalizarea rezultatelor C ampaniei de
primdvard de salubrizare a teritoriului
la nivel de localitate gi

raion/municipiu a acliunii ,,Rdu curat
de la sat la sat", a Sdptdmdnii apelor

,,Ap? - izvorul viefii" qi prezentarea

informaliei cdtre Inspectoratul pentru
Protec{ia Mediului.

Inspecfia pentru Protecfia
Mediului.

P6nd la 15 iunie, 2019.


