Ghid de acþiuni comune pentru protecþia calitãþii aerului în context transfrontalier România-Republica
Moldova
Consideraþii generale
Ghidul de acþiuni comune pentru protecþia calitãþii aerului în context transfrontalier
România-Republica Moldova s-a realizat în cadrul proiectului PHARE RO 2006/018447.01.01.06, dorindu-se a fi un instrument de management pentru protecþia atmosferei în context
transfrontalier ce fundamenteazã cooperarea transfrontalierã pe termen mediu între factorii
implicaþi în managementul calitãþii aerului prin stabilirea unui numãr de 14 mãsuri comune de
acþiune, facilitând astfel o gestionare eficientã a aspectelor privind protecþia atmosferei în zona de
graniþã.
Elaborarea Ghidului s-a fãcut pe baza activitãþii Grupului de lucru, grup constituit ca
urmare a nominalizãrilor fãcute de cãtre instituþiile cu atribuþii în domeniul managementului ºi
protecþiei atmosferei la invitaþia APM Vaslui. Astfel Grupul de lu cru pentru elaborarea Ghidului de
acþiuni comune pentru protecþia calitãþii aerului este format din:

1. ing. Chiriac Iuliana -APM Vaslui
2. ch. Bîrsã Irina-APM Vaslui
3. biolog Onofrei Monica - APM Vaslui
4. ing. Stãniºteanu Mircea - APM Vaslui
5. dr. ing. Râclea Corneliu - APM Vaslui
6. dr. geograf Lãzãrescu Alina -APM Vaslui
7. ing. Mitrea Remus -APM Vaslui
8. drd. ing. Budianu Mihaela -APM Vaslui
9. politolog Vezeteu Roxana – Asocia þia Ecovas
10. ecologVasilescu Daniela- Asocia þia Ecovas
11.Ciureanu Loredana- Asociaþia Ecovas
12. prof.Giuºcã Maria – Asociaþia Sirius
13. Auchter Katharine- Corpul Pãcii
14. prof. Stoian Dumitru – Asociaþia pentru
Tineret Emil Racoviþã 2000
15. prof.Brat Elena Ecaterina- Asociaþia pentru
Tineret Emil Racoviþã 2000

1. Cimpoieº Elena- Inspecþia Ecologicã Fãleºti
2. Roºu Tamara – ONG EDEN
3. Dobîndã Pavel- Inspecþia Ecologicã Hânceºti
4. Coliban Emil – Inspecþia Ecologicã Ungheni
5.Caras Dumitru –Inspecþia Ecologicã Cantemir
6. Vasile Raba – Asocia þia Obºteascã Iscãleni
7. Boris Bujag – ONG Sat Modern
8. Radu Vera – ONG ECO TUR
9. Mindrigan Tatiana -Inspec þia Ecologicã
Nisporeni
10. Rusu Gheorghe –primar Risipeni (Asociaþia
Obºteascã CUGET)
11. Zubic Ion –ONG Movila Mãgura
12. Scobioalã Sergiu - Inspecþia Ecologicã
Ungheni
13. Ilaºcu Constantin - Inspecþia Ecologicã
Leova
14. Fusa Alexandru - Asocia þia Obºteascã
Cutezãtorul Fãleºti
15. ing. Cimpoieº Victor- Asociaþia Obºteascã
Cutezãtorul Fãleºti

Atribuþiile principale ale grupului de lucru sunt urmãtoarele:
propune, având în vedere starea calitãþii aerului în zona de graniþã precum ºi activitatea
Ø
în domeniul protecþiei mediului a instituþiilor din care provin, acþiuni pentru a fi incluse în
Ghidul de acþiuni comune pentru protecþia calitãþii aerului
Ø
participã la întîlnirea grupului de lucru pentru elaborarea ghidului de acþiuni comune;
Ø
implementeazã ºi monitorizeazã modul de implementare a cþiunilor cuprinse în ghid prin
rapoarte anuale de monitorizare.

Starea de calitate a aerului în zona de graniþã România-Republica Moldova
Atmosfera poate fi afectatã de o multitudine de substanþe solide, lichide sau gazoase. Dat
fiind faptul cã atmosfera este cel mai larg ºi în acelaºi timp cel mai imprevizibil vector de propagare
al poluanþilor, ale cãror efecte sunt resimþite în mod direct ºi indirect de om ºi de cãtre celelalte
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componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluãrii atmosferei sã constituie o problemã de
interes public, naþional ºi internaþional.
Potenþial, poluarea aerului este cea mai gravã problemã, întrucât are efecte pe termen
scurt, mediu ºi lung. Pe termen scurt ºi mediu, poluarea are efecte negative, de naturã sã punã în
pericol sãnãtatea omului, sã d ãuneze resurselor biologice ºi ecosistemelor, sã provoace pagube
economice. Pe termen lung poluarea produce modificãri asupra mediului prin: efectul de serã,
distrugerea stratului de ozon ºi ploile acide.
Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu greu de controlat, deoarece poluanþii,
odatã ajunºi în atmosferã, se disipeazã rapid ºi nu mai pot fi practic captaþi pentru a fi epuraþitrataþi. De aceea, este foarte important ca poluanþii sã fie captaþi ºi trataþi la sursã sau la sol,
bineînþeles, în afara de cazul cînd existã posibilitatea înlocuirii lor cu alþii mai puþin nocivi.
Sursele de poluare a aerului în zona analizatã sunt multiple. Se remarcã o pondere mare
a surselor neindustriale (agricultura, zootehnie, combustii etc). De asemenea, managementul
deºeurilor reprezintã o sursã importantã de emisii în atmosferã. Traficul rutier este concentrat în
zonele urbane. Totuºi, arterele rutiere, în ultimul timp suportã din ce în ce mai multe vehicule, astfel
încît calitatea aerului în preajma acestora se depreciazã treptat ºi continuu.

Probleme comune privind starea calitãþii aerului în zona de graniþã ºi ierarhizarea lor
În cadrul proiectului au avut loc o serie de activitãþi menite sã identifice principalele
probleme în ceea ce priveºte managementul protecþiei atmosferei în zona transfrontalierã
România-Republica Moldova.
Astfel, în cadrul sesiunii bilaterale privind protecþia calitãþii aerului, care a reunit specialiºti
ai agenþiilor pentru protecþia mediului din judeþele Botoºani, Iaºi ºi Vaslui ºi pe cei ai Inspectoratelor
Ecologice de Stat din Republica Moldova, au fost prezentate aspecte legate de: cadrul legal ºi
instituþional în domeniu în cele douã þãri, de problemele specifice din România ºi Republica
Moldova privind calitatea aerului, de modele europene de cooperare transfrontalierã, de modele
europene (bune practici) de management pentru protecþia calitãþii aerului.
Prin realizarea studiilor tematice privind starea de calitate a aerului din zona
transfrontalierã: a studiului socio-demografic al zonei proiectului, a studiului privind impactul
activitãþilor antropice asupra calitãþii aerului la nivel transfrontalier, a studiului privind impactul
activitãþilor economice (industriale) asupra calitãþii aerului, a studiului de evaluare a dinamicii climatice
ºi interpretarea rezultatelor acestora în cadrul unui workshop, s-a putut face corelarea stãrii de calitate
a aerului cu activitãþile antropice, tendinþele de evoluþie ºi cauzele acestora precum ºi identificarea
soluþiilor pentru rezolvarea problemelor.
O prezentare sumarã a problemelor de management a protecþiei atmosferei în zona de
graniþã aratã astfel:

PB 01. Cadrul de colaborare transfrontalierã Romania- Republica Moldova în domeniul
mediului în general ºi a protecþiei atmosferei aerului în mod special este insuficient
dezvoltat:
Deºi România ºi Republica Moldova sunt semnatarele unor convenþii internaþionale în domeniul
mediului, nu exista un cadru comun/ o strategie comunã de colaborare pe domeniul protecþiei
atmosferei între cele 2 þãri.
PB 02. Capacitate instituþionalã redusã :
-personalul specializat care lucreazã în domeniu este insuficient, cu expertiza ºi abilitãþi în
managementul transfrontalier al protecþiei calitãþii aerului este scãzut, comunicarea
intersistituþionalã este redusã, lipsa unui sistem informaþional comun.
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PB 03. Grad de informare- conºtientizare ºi participare publicã în domeniul protecþiei atmosferei
redus.
PB 04. Activitãþi antropice derulate în aria transfrontalierã a caror impact este semnificativ:
poluarea aerului din agricultura ºi industrie, managementul deºeurilor deficitar, transporturile.
PB 05. Cadrul legal în cele 2 þãri, deºi este destul de laborios, necesitã o perfecþionare continuã
deoarece conþine multe neclaritãþi ºi ambiguitãþi. Legislaþia nu este aplicatã corespunzãtor, numãrul
sancþiunilor aplicate este aproape inexistent raportat la aspectele de încîlcare a legislaþiei de mediu
(defriºari, arderea miriºtilor, depozitarea deºeurilor în locurile neamenajate special)
PB 06. Managementul necorespunzãtor al protecþiei atmosferei în zona de graniþã
Pentru ierahizarea acestor probleme, în cadrul grupului de lucru, fiecare membru a
acordat un punctaj, de la 1 la 6, fãrã ca acesta sã se repete, fiecãrui set de probleme identificate,
având în vedere importanþa impactului acestor probleme în contextul managementului
transfrontalier al calitãþii aerului (6 pentru problema cu impactul cel mai mare, 1 pentru cea cu
impactul cel mai scãzut).
În urma centralizãrii punctajelor acordate de cãtre membrii grupului de lucru, problemele
au fost ierarhizate astfel:
Nr.
PROBLEMA
Punctaj
crt.
1
PB 01. Cadrul de colaborare transfrontalierã România- 90 puncte
Republica Moldova în domeniul mediului în general ºi a
protecþiei atmosferei aerului în mod special este insuficient
dezvoltat
2
PB 04. Activitãþi antropice derulate în aria transfrontalierã cu
85 puncte
impact semnificativ
3
PB 06. Managementul necorespunzãtor al protecþiei atmosferei 75 puncte
în zona de graniþã
4
PB 03. Grad de informare- conºtientizare ºi participare publicã 74 puncte
în domeniul protecþiei atmosferei redus
5
PB 02. Capacitate instituþionala scãzutã
73 puncte
6
PB 05. Cadrul legal în cele 2 þãri deficitar
69 puncte
Pentru toate aceste 6 categorii de probleme, s-au indentificat, în urma activitãþilor derulate în
cadrul proiectului, dar ºi prin propunerile venite din partea membrilor grupului de lucru, un numãr de
cca 30 de mãsuri pentru soluþionarea problemelor.
În cadrul grupului de lucru aceste mãsuri au fost grupate pe categoriile de probleme, au fost
comasate, reformulate ºi selectate un numãr de 14 mãsuri de acþiuni comune, mãsuri care vor fi
realizate în perioada 2009-2011 de cãtre instituþiile/ organizaþiile din care provin reprezentanþii
Grupului de lucru din aria de derulare a proiectului. Pentru aceste mãsuri, grupul de lucru a elaborat
planuri de implementare, cu stabilirea clarã a:
Ø
Obiectivului general
Ø
Obiectivului/elor specifice
Ø
Activitãþi
Ø
Termene
Ø
Responsabili implementare
Ø
Factori implicaþi
Ø
Resurse
De asemenea, în vederea monitorizãrii modului de implementare, s-a stabilit o machetã cadru în baza
cãreia, anual, membrii grupului de lucru vor face monitorizarea implementãrii mãsurilor propuse, pe
care le vor transmite la APM Vaslui ºi se vor întocmi rapoarte de monitorizare.
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Mãsuri/acþiuni comune
pentru protectia calitãþii aerului
în zona de graniþã România - Republica Moldova
Nr.
crt.
1

Categoria de
probleme
PB 01

Mãsura propusã

2

PB 01

Analiza oportunitãþilor de finanþare comunã º i derularea de proiecte
comune pentru protecþia atmosferei si asigurarea unui management
comun al starii de calitate a aerului în zona de graniþã

3

PB 05

Elaborarea de puncte de vedere la propunerile legislative pentru
îmbunãtãþirea cadrului legal în domeniul protecþiei atmosferei
ºi
alinierea continuã la acquis-ul comunitar de mediu

4

PB 02

Participarea specialiºtilor din cadrul autoritãþilor de mediu la schimburi de
experinþã ºi instruiri tematice

5

Monitorizarea continuã a stãrii de calitate a aerului în zona de graniþã

6

PB 02/ PB
05/PB 06
PB 02/PB 04

7

PB 02/PB 03

Emiterea de puncte de vedere în procesul de consultare publicã la
promovarea planurilor/programelor ºi proiectelor cu potenþial impact
transfrontalier în conformitate cu Convenþia EIA (Espoo, 1991) ºi
protocolul SEA (Kiev 2003).

8

PB 06

Încadrarea concentraþiilor de poluanþi la emisie în LMA conform
prevederilor legale

9

PB 04

Reducerea poluãrii aerului datoritã arderii combustibililor solizi în mediul
rural

10

PB 04

Reducerea nivelului de poluare a aerului asociatã traficului auto pe
arterele principale ale oraºelor din regiunea de graniþã

11

PB 04

Eliminarea disconfortului produs de depozitele de deºeuri menajere

12

PB 03

Conºtientizarea ecologicã a populaþiei din zona de graniþã RomâniaRepublica Moldova asupra problemelor de mediu în general ºi asupra
stãrii calitãþii aerului în special

13

PB 03

Realizarea unei reþele de comunicare (forum electronic de discuþii)
transfrontalierã pentru problemele privind mediul ºi în special protecþia
atmosferei

14

PB 01/02/03/
04/05/06

Identificarea ºi planificarea resurselor financiare în vederea
implementãrii acþiunilor prevãzute în Ghidul de acþiuni comune

Notificarea autoritãþilor naþionale de mediu cu privire la necesitatea
elaborãrii unei strategii/unui acord de colaborare România –Republica
Moldova în domeniul protecþiei atmosferei în zona de graniþã

Stabilirea unor Protocoale de colaborare pentru acþiuni comune de control
în zona de graniþã º i modalitãþi de notificare ºi acþiune în momentul
constatãrii unor încãlcãri ale legislaþiei.
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Planuri de implementare
a mãsurilor/acþiunilor propuse
Mãsura 1

1. Masura propusã:
Notificarea autoritãþilor naþionale de mediu cu privire la necesitatea elaborãrii unei
strategii/unui acord de colaborare România –Republica Moldova în domeniul protecþiei
atmosferei în zona de graniþã
2.

Obiectiv general/specific:

Obiectiv general: Dezvoltarea unor politici comune România – Republica Moldova
armonizate cu strategia Uniunii Europene privind protecþia atmosferei
Obiectiv specific: Îmbunãtãþirea colaborãrii în domeniul mediului în general ºi a protecþiei
atmosferei în context transfrontalier, în mod special.

3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
IES Chiºinãu, R. Moldova
APM Vaslui, România
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Realizarea notificãrilor
având în vedere
rezultatele proiectului

30.12.2009

umane

Transmiterea
notificãrilor cãtre
autoritãþile naþionale
de mediu

30.01.2010

agenþiile locale din
România ºi
inspectoratele ecologice
din Republica Moldova
APM Vaslui si IES
Chiºinãu

umane

Mãsura 2
1. Masura propusã:
Analiza oportunitãþilor de finanþare comunã ºi derularea de proiecte comune pentru protecþia
atmosferei si asigurarea unui management comun al starii de calitate a aerului în zona de
graniþã
2.

Obiectiv general/specific:

Obiectiv general: Dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere privind protecþia atmosferei
Obiectiv specific: Identificarea oportunitãþilor comune specifice de finanþare pentru
managementul calit ãþii aerului în sensul dezvoltãrii de proiecte transfrontaliere în acest
domeniu.
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3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
AO Cutezãtorul- Fãleºti, R. Moldova
Asociaþia ECOVAS Vaslui, România
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

3

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Monitorizarea
programelor europene
de finanþare pentru
dezvoltarea cooperãrii
transfrontaliere
Identificarea nevoilor
relevante în cadrul
programelor de
finanþare urmãrite

1.10.2009
31.09.2011

AO CutezãtorulFãleºti, R. Moldova
Asociaþia ECOVAS
Vaslui, România

umane

1.10.2009
31.09.2011

AO CutezãtorulFãleºti, R. Moldova
Asociaþia ECOVAS
Vaslui, România

umane

Informarea periodicã a
membrilor grupului de
lucru privind
oportunitãþile de
finanþare
transfrontaliere ºi
nevoile relevante ce
pot abordate în cadrul
programelor de
finanþare urmãrite

1.10.2009
31.09.2011

AO CutezãtorulFãleºti, R. Moldova
Asociaþia ECOVAS
Vaslui, România

umane

Mãsura 3
1. Masura propusã:
Elaborarea de puncte de vedere la propunerile legislative pentru îmbunãtãþirea cadrului legal
în domeniul protecþiei atmosferei ºi alinierea continuã la acquis-ul comunitar de mediu
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general: Îmbunãtãþirea cadrului legal în domeniul
concordanþã cu acquis-ul comunitar de mediu

protecþiei atmosferei în

Obiectiv specific: Adaptarea cadrului legal în domeniu la cerinþele acquis-ului comunitar
corelate cu nevoiule reale de protecþie a atmosferei pe baza punctelor de vedere ale
specialiºtilor care lucreazã în instituþiile publice în cadrul departamentelor de specialitate.
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
IES Chiºinãu, R. Moldova
APM Vaslui, România
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

Activitatea
Monitorizarea

Termen
permanent

Factori implicati
IES Chiºinãu, R.

Resurse
umane
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proiectelor legislative
lansate în domeniul
protecþiei atmosferei
Analiza actelor
normative propuse în
stadiu de proiect

2.

permanent

3

Formularea de puncte
de vedere de cãtre
specialiºti

permanent

4,

Transmiterea cãtre
organismele de resort
a punctelor de vedere
pentru îmbunãtãþirea
actelor propuse

permanent

Moldova
APM Vaslui,
România
IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM Vaslui,
România
IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM Vaslui,
România
IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM Vaslui,
România

umane

umane

umane

Mãsura 4

1. Masura propusã:
Participarea specialiºtilor din cadrul autoritãþilor de mediu la schimburi de experinþã ºi instruiri
tematice.
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general: Îmbunãtãþirea capacitãþii instituþionale a autoritãþilor de mediu în domeniul
protecþiei atmosferei.
Obiectiv specific: Creºterea gradului de perfecþionare a personalului, îmbunãtãþirea
cooperãrii interistituþionale
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
IES Chiºinãu, R. Moldova
APM uri, România
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Evaluarea necesarului
de instruire

anual

IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM -uri, România

umane

2.

Identificarea ofertelor
de instruire ºi
participarea la acestea

semestrial

IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM -uri, România

umane

3

Realizarea unor
sesiuni bilaterale
România-Republica
Moldova
Editarea în format
electronic a unui

semestrial

APM, IES Chiºinãu,
membrii Grupului de
lucru

Umane ºi
materiale

semestrial

APM, IES Chiºinãu,
Grupul de lucru

Umane ºi
materiale
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bulletin informativ ºi
publicarea pe site-urile
proprii ºi pe site-ul
proiectului
Mediatizarea pe site-ul
proiectului a tuturor
acþiunilor în domeniul
protecþiei atmosferei
derulate de membrii
grupului de lucru

4

pentru elaborarea
Ghidului

permanent

APM Vaslui, membrii
grupului de lucru

Umane si
materiale

Mãsura 5
1. Masura propusã:
Monitorizarea comunã ºi continuã a stãrii calitãþii aerului în zona de graniþã
2.

Obiectiv general/specific:

Obiectiv general: Monitorizarea stãrii calitãþii aerului în zona de graniþã
Obiectiv specific: Elaborarea ºi derularea unor programe de monitorizare a calitãþii aerului în
zona de graniþã
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
IES Chiºinãu, R. Moldova
APM uri, România
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

3

4

Activitatea

Termen

Crearea unui grup de
lucru

ian 2010

Elaborare programe
de monitorizare a
calitãþii aerului
Desfãºurarea activitãþii
de monitorizare ºi
completarea bazei de
date existente
Elaborare set de
recomandãri pentru
protecþia atmosferei în
zona de graniþã

Factori implicati

Resurse
umane

martie 2010

IES Chiºinãu, R.
Moldova
APM -uri, România
Grup de lucru

2010-2011

Grup de lucru

umane, materiale
ºi financiare

2011

Grup de lucru

umane ºi
materiale

umane

Mãsura 6
1. Masura propusã:
Stabilirea unor Protocoale de colaborare pentru acþiuni comune de control în zona de graniþã
ºi modalitãþi de notificare ºi acþiune în momentul constatãrii unor încãlcãri ale legislaþiei.
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2.

Obiectiv general/specific:

Obiectiv general: îmbunãtãþirea colaborãrii instituþionale între diferite autoritãþi cu rol de
control al activitãþilor de impact asupra mediului în zona de graniþã
Obiectiv specific: creºterea eficienþei acþiunilor de control în zona de graniþã
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
Autoritãºi de mediu din România ºi Republica Moldova (APM, GNM, IES)
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

3

4

Activitatea
Elaborarea ºi
semnarea
protocoalelor de
colaborare
Elaborare
protocoalelor de
colaborare cu
stabilirea modalitãþilor
de notificare ºi acþiune
Actualizarea
permanenta a
potenþialelor surse de
poluare ale aerului din
zona de graniþã
Actualizarea
permanentã a planului
de acþiune

Termen
anual

Factori implicati

Resurse

Autoritãþile de mediu
din România ºi
Republica Moldova
(APM, GNM, IES)
Autoritãþile de mediu
din România ºi
Republica Moldova
(APM, GNM, IES)

umane

anual

Autoritãþile de mediu
din România ºi
Republica Moldova
(APM, GNM, IES)

umane, materiale

anual

Autoritãþile de mediu
din România ºi
Republica Moldova
(APM, GNM, IES)

umane ºi
materiale

martie 2010

umane

Mãsura 7
1. Masura propusã:
Emiterea de puncte de vedere în procesul de consultare publicã la promovarea
planurilor/programelor ºi proiectelor cu potenþial impact transfrontalier în conformitate cu
Convenþia EIA (Espoo, 1991) ºi protocolul SEA (Kiev 2003).
2.

Obiectiv general/specific:

Obiectiv general: creºterea gradului de participare publicã la luarea deciyiilor demediu în
context transfrontalier
Obiectiv specific: Implicarea autoritãþilor locale de mediu în evaluarea impactului de mediu
în context transfrontalier pentru proiecte promovate în zona de graniþã.
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
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4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

3

4

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Consultarea cu regularitate
a site-urilor autoritãþilor
naþionale

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

Identificarea notificãrilor
pentru
planuri/programme/proiecte
cu impact transfrontalier
Analiza rapoartelor de
mediu/studiilor de impact

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

Elaborarea punctelor de
vedere ºi transmiterea
acestora cãtre autoritatea
naþionalã de mediu

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

Mãsura 8
1. Masura propusã:
Încadrarea concentraþiilor de poluanþi la emisie în LMA conform prevederilor legale
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general: reducerea emisiilor de poluanþi în atmosferã
Obiectiv specific: retehnologizarea centralelor termice
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

3

4

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Consultarea cu regularitate
a site-urilor autoritãþilor
naþionale

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

Identificarea notificãrilor
pentru
planuri/programme/proiecte
cu impact transfrontalier
Analiza rapoartelor de
mediu/studiilor de impact

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

permanent

umane

Elaborarea punctelor de
vedere ºi transmiterea
acestora cãtre autoritatea
naþionalã de mediu

permanent

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane
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Mãsura 9
1. Masura propusã:
Reducerea poluãrii aerului datoritã arderii combustibililor solizi în mediul rural
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general/specific: Ameliorarea calitãþii aerului prin reducerea cantitãþilor de poluanþi
rezultaþi din instalaþiile de încãlzire
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
Consilii locale, agenþi economici
4. Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

2.

3

4

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Extinderea reþelelor de
distribuþie a gazelor
naturale în mediul rural, în
vederea înlocuirii utilizãrii
combustibililor solizi
Extinderea reþelelor de
distribuþie a gazelor
naturale în mediul urban
Reabilitarea reþelelor de
distribuþie a agentului
termic, extinderea
sistemului de contorizare
individualã
Retehnologizarea
centralelor termice în
vederea reducerii emisiilor

permanent

consilii Locale
agenþi economici

Umane,
financiare

permanent

consilii Locale
agenþi economici

Umane,
financiare

permanent

consilii Locale
agenþi economici

Umane,
financiare

permanent

consilii Locale
agenþi economici

Umane,
financiare

Identificarea ºi promovarea
posibilitãþilor de utilizare a
surselor neconvenþionale
de energie

permanent

consilii Locale
agenþi economici

Umane,
financiare

Mãsura 10
1. Masura propusã:
Reducerea nivelului de poluare a aerului asociatã traficului auto pe arterele principale ale
oraºelor din regiunea de graniþã
2. Obiectiv general/specific:
Protecþia sãnãtãþii umane prin reducerea emisiilor de poluanþi din traficul auto
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
Autoritãþi de mediu, consilii locale
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Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

Activitatea
Realizarea arterelor
ocolitoare pentru localitãþile
traversate de drumuri
naþionale ºi europene,
pentru preluarea traficului
greu ºi de tranzit
Reabilitarea infrastructurii
rutiere urbane

3

Fluidizarea traficului auto în
municipii

4

Modernizarea parcului auto
destinat transportului în
comun ºi de marfã,
promovarea vehiculelor
economice ºi cu emisii
reduse

5

Amenajarea de perdele de
protecþie pe ºoselele intens
circulate

Termen

Factori implicati

permanent

consilii locale

umane,
financiare

permanent

consilii locale

umane ºi
materiale

permanent

consilii locale

umane

consilii locale

umane ºi
materiale

consilii locale

umane ºi
materiale

permanent

permanent

Resurse

Mãsura 11

1. Masura propusã:
Eliminarea disconfortului produs de depozitele de deºeuri menajere
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general/ specific:
necorespunzãtoare a deºeurilor

Reducerea poluãrii aerului ca urmare a depozitãrii

3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
Autoritãþi de mediu, consilii locale
Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

Activitatea
Amenajarea depozitelor de
deºeuri conform legislaþiei
în vigoare în cele 2 þãri
Eliminarea fenomenului de
autoaprindere a depozitelor
de deºeuri urbane

Termen
permanent

permanent

Factori implicati
autoritãþi de
mediu, consilii
locale
autoritãþi de
mediu, consilii
locale

Resurse
umane,
financiare
umane ºi
materiale
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Mãsura 12

1. Masura propusã:
Conºtientizarea ecologicã a populaþiei din zona de graniþã România- Republica Moldova
asupra problemelor de mediu în general ºi asupra stãrii calitãþii aerului în special
2. Obiectiv general/specific:
Obiectiv general: Creºterea nivelului de conºtientizare a populaþiei privind importanþa
protecþiei mediului în general ºi a protecþiei atmosferei în mod special
Obiectiv specific: Creºterea gradului de informare ºi de implicare a populaþiei în luarea
deciziilor de mediu în domeniul protecþiei atmosferei
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
Autoritãþi de mediu, ONG-uri, unitãþi de invãþãmânt
4. Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

Termen

Factori implicati

Încheiere de parteneriate

permanent

Elaborare de materiale
informative( pe hârtie ºi în
format electronic)
Organizare de acþiuni de
informare

trimestrial

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
Autoritãþi,
ong-uri

Organizarea de cel puþin 2
întâlniri tematice pe an cu
reprezentanþii admnistraþiei
publice locale
Organizare de concursuri
tematice privind protecºia
atmosferei

semestrial

6

Organizarea de expoziþii
tematice ( fixe ºi itinerante)

anual

7

Campanii media

anual

2.

3

4

5

Activitatea

lunar

anual

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
Unitãþi de
învãþãmânt
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
Unitãþi de
învãþãmânt
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

Resurse
umane

umane ºi
materiale
umane

umane ºi
materiale

umane ºi
materiale

umane,
materiale ºi
financiare

umane,
materiale ºi
financiare
umane

Mãsura 13

1. Masura propusã:
Realizarea unei reþele de comunicare (forum electronic de discuþii) transfrontalierã pentru
problemele privind mediul ºi în special protecþia atmosferei
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2. Obiectiv general/specific:
Creºterea transparenþei informaþiilor despre mediu ºi calitatea aerului în localitãþile limitrofe
râului Prut
3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
AO Cutezãtorul Fãleºti
Asociaþia Ecovas Vaslui
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

2.

Activitatea

Termen

Încheiere de parteneriate
cu diferite instituþii

Elaborare de materiale
informative( pe hârtie ºi în
format electronic)
Organizare de acþiuni de
informare

trimestrial

Organizarea de cel puþin 2
întâlniri tematice pe an cu
reprezentanþii admnistraþiei
publice locale
Organizare de concursuri
tematice privind protecºia
atmosferei

semestrial

6

Organizarea de expoziþii
tematice ( fixe ºi itinerante)

anual

7

Campanii media

anual

3

4

5

lunar

anual

Factori implicati
AO Cutezãtorul
Fãleºti
Asociaþia Ecovas
Vaslui
Autoritãþi, ong-uri

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
Unitãþi de
învãþãmânt
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu
Unitãþi de
învãþãmânt
APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

Resurse
umane

umane ºi
materiale
umane

umane ºi
materiale

umane ºi
materiale

umane,
materiale ºi
financiare

umane,
materiale ºi
financiare
umane

Mãsura 14

1. Masura propusã:
Identificarea ºi planificarea resurselor financiare în vederea implementãrii acþiunilor prevãzute
în Ghidul de acþiuni comune
2. Obiectiv general/specific:
Facilitarea implementãrii planurilor de acþiune propuse pentru soluþionarea problemelor de
biodiversitate.
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3. Instituþii/Organizaþii responsabile de implementare:
AO Cutezãtorul Fãleºti
Asociaþia Ecovas Vaslui
APM Vaslui
4.

Activitãþi :
Nr.
crt.
1.

Activitatea

Termen

Factori implicati

Resurse

Întocmirea ºi centralizarea
bugetelor acþiunilor
propuse

31.12.2009

AO Cutezãtorul
Fãleºti
Asociaþia Ecovas
Vaslui
APM Vaslui

umane.
Internet,
telefon,
fax

2.

Documentarea cu privire la
potenþiali finanþatori

trimestru 1
în 2010

AO Cutezãtorul
Fãleºti
Asociaþia Ecovas
Vaslui
APM Vaslui

umane.
Internet,
telefon,
fax

3

Realizarea planului de
finanþare

trimestru 2
în 2010

APM-uri,
ONG-uri
IES Chiºinãu

umane

Monitorizarea ºi evaluarea rezultatelor implementãrii mãsurilor cuprinse în ghid:
Anual, membrii grupului de lucru vor monitoriza stadiul implementãrii acþiunilor propuse, prin
întocmirea unor rapoarte de monitorizare care vor fi transmise la APM Vaslui.
Pe baza rapoartelor de monitorizare, APM Vaslui va întocmi anual, la finalul primului trimestru,
un raport privind modul de implementare a Ghidului de cþiuni comune pentru protecþia calitãþii aerului
în zona de graniþã România-Republica Moldova.

Mãsura/
acþiunea

Activitãþi
propuse

realizate

Termen
propuse
realizate

Costuri

Responsabili
implementare/
factori implicaþi

Dificultãþi ºi
constrângeri

Macheta propusã pentru monitorizare

Mãsura în care a fost
atins
obiectivul
specific

Observaþii
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