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Abrevieri 

 

APL – Administrația Publică Locală 

CL – Consiliul Local 

DS – Direcția Strategică 

HG – Hotărârea Guvernului 

IPM – Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

OS – Obiectiv Strategic 
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Introducere 
 

Strategia de dezvoltare socio-economică 2014-2020 a orașului Șoldănești este un important 
document de planificare strategică, demarat în anul 2013 de către Primăria orașului Șoldănești. 
Obiectivul general al acestei strategii a fost asigurarea unei dezvoltări durabile a orașului 
Șoldănești în perioada 2014-2020. Strategia de dezvoltare socio-economică 2014-2020 a orașului 
Șoldănești conține 5 direcții strategice, și anume: 

• Dezvoltarea sectorului economic și a turismului. 
• Modernizarea infrastructurii comunale și asigurarea eficienței energetice. 
• Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. 
• Promovarea valorilor spirituale și îmbunătățirea calității educației. 
• Protecția mediului ambiant și menținerea echilibrului ecologic. 

 
În contextul schimbărilor climatice tot mai pronunțate și a crizei de mediu care își face casa în 
întreaga lume și în Republica Moldova, acest raport va analiza modul în care Primăria or. 
Șoldănești a atins rezultatele scontate din cadrul DS5 a Strategiei de dezvoltare socio-economică 
2014-2020 a orașului Șoldănești, și anume: protecția mediului ambiant și menținerea echilibrului 
ecologic. Astfel, raportul dat își propune să monitorizeze și să cuantifice progresul implementării 
activităților din cadrul DS5 a Strategiei de dezvoltare socio-economică 2014-2020 a orașului 
Șoldănești, utilizând pentru aceasta atât instrumentele monitorizării de birou, cât și cele ale 
monitorizării de teren.  

 
Primăria orașului Șoldănești și-a trasat trei obiective strategice în cadrul DS5, și anume:  

• OS I. Asigurarea protecției zonelor verzi ale orașului și a fâșiilor forestiere. 
• OS II. Educația cetățenilor în domeniul protecției mediului prin implementarea 

proiectelor și programelor în domeniu. 
• OS III. Crearea condițiilor bune de odihnă și agrement pentru cetățeni. 

 
Totodată, pentru a atinge aceste trei obiective strategice, Primăria orașului Șoldănești a promis 
că, până în anul 2020: 

• Va organiza măsuri de protecție a spațiilor verzi. 
• Va inventaria și planta arbori în scuarurile și parcurile orașului. 
• Va desfășura acțiuni ecologice: Râul Curat, Aer curat pentru toți. 
• Va susține organizarea acțiunilor eco-turistice. 
• Va asigura condiții bune de odihnă și agrement pentru cetățeni. 
• Va amenaja Parcul public orășenesc. 
• Va repara stadionul și va dota cu utilaj sportiv acest stadion. 
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Metodologia de monitorizare 

 

Scopul monitorizării alternative constă în identificarea progresului și deficiențelor în 
implementarea DS5 a Strategiei de dezvoltare socio-economică 2014-2020 a orașului Șoldănești, 
Considerăm că raportul va contribui la eficientizarea procesului de responsabilizare a 
autorităților publice locale în domeniul protecției mediului, dar și la sporirea transparenței în 
procesul decizional.  

Obiectivele monitorizării constau în:  

• identificarea gradului de implementare la nivelul autorităților publice locale din 
Șoldănești a DS5 a Strategiei de dezvoltare socio-economică 2014-2020 a orașului 
Șoldănești;  

• reflectarea gradului de responsabilitate a activității publice în raport cu această strategie și 
cu protecția mediului per general, prin publicarea informației necesare;  

• analiza aspectelor de utilizare eficientă a banilor și bunurilor publice în scopul protecției 
mediului ambiant;  

• analiza gradului de asigurare a implicării cetățenilor în procesul de ocrotire a mediului 
înconjurător.  

Metodologia de monitorizare a implementării DS5 a Strategiei de dezvoltare socio-economică 
2014-2020 a orașului Șoldănești a fost realizată prin intermediul unor indicatori de evaluare 
cantitativi și calitativi. Indicatorii ne oferă mijloace simple de măsurare a activităților 
desfășurate: indicatorii cantitativi sunt exprimați în termeni numerici sau procentuali; indicatorii 
calitativi prin care se măsoară percepția și se descriu anumite comportamente.  

Astfel, conform metodologiei de evaluare, gradul de realizare al acțiunilor trebuie să corespundă 
uneia din următoarele calificative: „Realizat”; „Parţial realizat”; „Nerealizat”. 
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Progresul în implementarea planului de acțiuni în protecția mediului ambiant și 
menținerea echilibrului ecologic 

 

În continuare, se va monitoriza progresul implementării a 7 acțiuni strategice și a 3 obiective 
strategice, de către Primăria or. Șoldănești. 

 

Acțiunea nr. 1 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Organizarea măsurilor de protecție a spațiilor verzi.   
 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

1. Organizarea 
campaniilor de 
salubrizare a zonelor 
verzi ale orașului, 
parcului, scuarurilor, 
etc. 

1. Organizarea măsurilor de protecție a 
spațiilor verzi. 

2. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

3. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

4. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 
parțial* 

 

 

 

*nu este indicată 
data, nici 
fotografii nu sunt 
prezente 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa nr. 2, punctul 3) primit la cererea de acces la informație referitoare 
la progresul realizării activității nr. 1 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea 
echilibrului ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, 
primarul, A. Tinică, ne-a informat că, au fost organizate 18 campanii de salubrizare a zonelor 
verzi ale orașului, parcului, scuarurilor, malurilor râulețelor din oraș, în zonele din preajma 
grădinițelor de copii și liceelor, casei de cultură, bibliotecii, cu participarea a 10-20 persoane. 
Datele desfășurării acțiunilor nu sunt indicate. Bugetul alocat pentru măsurile de salubrizare a 
zonelor verzi ale orașului nu este declarat. Materialele confirmative lipsesc. 
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Activitatea nr. 2 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Inventarierea și plantarea arborilor în scuarurile și parcurile orașului. 
 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

2. Plantarea arborilor în 
scuarurile și parcurile 
orașului. 

1. Indicarea numărului de arbori plantați. 

2. Indicarea numărului acțiunilor de plantare 
și indicarea datelor desfășurării acțiunii. 

3. Prezentarea bugetului alocat pentru 
procurarea și plantarea arborilor (pe ani). 

4. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 1, punctul 2) primit la cererea de acces la informație referitoare la 
progresul realizării activității nr. 2 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului 
ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, primarul, A. 
Tinică, ne-a informat că, pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate campanii de plantare a 
arborilor, au fost sădiți circa 600 arbori și pomi decorativi. Pomii au fost donați de către Inspecția 
de Mediu. Bugetul alocat pentru procurarea și plantarea arborilor nu este prezentat. Materialele 
confirmative lipsesc. 

 

Activitatea nr. 3 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

 

Rezultatele scontate: 

- Desfășurarea acțiunilor ecologice: Râul Curat, Aer curat pentru toți. 
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Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

3. Acțiunile ecologice: 
“Râul Curat, Aer 
curat pentru toți” 

1. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

2. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 
 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 2, punctul 1) primit la cererea de acces la informație referitoare la 
progresul realizării activității nr. 3 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului 
ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, primarul, A. 
Tinică, ne-a informat că s-a efectuat curățarea malurilor râului Ciorna și râulețelor, care curg pe 
teritoriul orașului, curățarea copacilor, sădirea pomilor pe malurile râulețelor și evacuarea 
deșeurilor de lângă poduri și podețe. La acțiuni au participat circa 30-40 persoane. Materialele 
confirmative lipsesc. 

 

Activitatea nr. 4 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Organizarea acțiunilor eco-turistice. 

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

4. Acțiunile eco-
turistice. 

1. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

2. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
nerealizată 
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Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 1, punctul 8) primit la cererea de acces la informație referitoare la 
progresul realizării activității nr. 4 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului 
ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, primarul, A. 
Tinică, ne-a informat că acțiuni eco-turistice în orașul Șoldănești nu au fost organizate. 

 

Activitatea nr. 5 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Asigurarea condițiilor bune de odihnă și agrement pentru cetățeni. 

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

5. Asigurarea condițiilor 
bune de odihnă și 
agrement. 

1. Indicarea activităților realizate. 

2. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

3. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

4. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 

 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 2, punctul 2) primit la cererea de acces la informație referitoare la 
progresul realizării activității nr. 5 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului 
ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, primarul, A. 
Tinică, ne-a informat că, a fost amenajat scuarul din str. Păcii, prin construcția aleilor, instalarea 
terenurilor de joacă pentru copii, a băncilor stradale și pubelelor. A fost instalat un teren de joacă 
pe str. Jucov. Au fost amenajate terenurile aferente blocurilor locative din oraș și terenul de sport 
din str. Frunze. Materialele confirmative lipsesc. 

Bugetul indicat: 

- Construcția aleilor în anul 2011 – 30,000 MDL  
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- Instalarea băncilor stradale și pubelelor (urne de gunoi) în anul 2011 – 20,000 MDL 
- Instalarea terenurilor de joacă în scuarul din str. Păcii în anii 2011-2017 – 250,000 

MDL  
- Instalarea terenului pentru copii în cartierul Jucov în anul 2015 – 80,000 MDL  
- Instalarea terenului de sport din str. Frunze în anul 2015 – nu este indicat. 
- Amenajarea terenului de sport din str. Nucarilor în anii 2011, 2012, 2015, 2020, 2021 

– nu este indicat. 
 

Activitatea nr. 6 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Amenajarea Parcului Public Orășenesc. 

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

6. Amenajarea Parcului 
Public Orășenesc. 

1. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

2. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

3. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 

 Acțiune 
nerealizată 

 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 1, punctul 5 și anexa 2, punctul 4) primit la cererea de acces la 
informație referitoare la progresul realizării activității nr. 6 din cadrul DS5: “Protecția mediului 
și menținerea echilibrului ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. 
Șoldănești, primarul, A. Tinică, ne-a informat că, proiectul tehnic “Amenajarea parcului de 
odihnă din or. Șoldănești” a costat 408,000 MDL. La etapa actuală, proiectul nu este 
implementat, din motiv că este depus la procesul de verificare la Serviciul de Stat pentru 
Verificarea Proiectelor.   

Cu toate acestea, în anul 2019, a fost instalat un teren de joacă în parcul de odihnă, prin 
intermediul proiectului finanțat de AO “CASMED”. 
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Activitatea nr. 7 din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești 

Rezultatele scontate: 

- Repararea stadionului și dotarea cu utilaj sportiv. 

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

7. Repararea stadionului 
și dotarea cu utilaj 
sportiv. 
 

1. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

2. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

3. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
nerealizată 

 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 1, punctul 6 și anexa 2, punctul 5) primit la cererea de acces la 
informație referitoare la progresul realizării activității nr. 7 din cadrul DS5: “Protecția mediului 
și menținerea echilibrului ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. 
Șoldănești, primarul, A. Tinică, ne-a informat că, bugetul proiectului tehnic “Stadionul din strada 
Parcului, orașul Șoldănești” este de 60,000 MDL. La etapa actuală, proiectul se află la compania 
de proiectare pentru actualizarea devizului de cheltuieli (buget). 

 

Obiectivul Strategic I.  

Rezultatele scontate: 

- Asigurarea protecției zonelor verzi ale orașului și a fâșiilor forestiere. 

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 
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8. Asigurarea protecției 
zonelor verzi ale 
orașului și a fâșiilor 
forestiere. 

1. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

2. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

3. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 ? 

 

Evaluarea progresului: 

Nu am primit răspuns la cererea de acces la informație referitoare la progresul realizării 
obiectivului strategic I din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a 
Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești.  

 

Obiectivul Strategic II.  

Rezultatele scontate: 

- Educația cetățenilor în domeniul protecției mediului prin implementarea proiectelor și 
programelor în domeniu. 
 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

9. Educația cetățenilor 
în domeniul protecției 
mediului. 

1. Numărul proiectelor și programelor 
realizate în perioada 2014-2020 în 
domeniu. 

2. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

3. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 
4. Prezența materialelor confirmative (poze, 

comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 
 

 

Evaluarea progresului: 

Drept răspuns (vedeți anexa 1, punctul 7 și anexa 2, punctul 7) primit la cererea de acces la 
informație referitoare la progresul realizării OS II din cadrul DS5: “Protecția mediului și 
menținerea echilibrului ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. 
Șoldănești, primarul, A. Tinică, ne-a informat că, acțiunile de educație a cetățenilor în domeniul 
protecției mediului au fost desfășurate în perioada implementării proiectului “Modernizarea 
serviciului de salubrizare” finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, cu o 
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durată de 5 ani. Bugetul proiectului a fost de 2,5 mln EUR. Prin activitățile proiectului se 
enumeră construcția platformelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, procurarea unităților 
de tehnică motorizată pentru transportarea deșeurilor, instalarea compactorului pentru deșeuri 
reciclabile, procurarea stației de selectare a deșeurilor reciclabile, elaborarea proiectului tehnic al 
Centrului Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide. Numărul de beneficiari direcți 
este de circa 60,000 cetățeni. 

 

Obiectivul Strategic III. 

Rezultatele scontate: 

- Crearea condițiilor bune de odihnă și agrement pentru cetățeni.    

 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ 

Termenul de 
realizare 

Gradul de 
realizare 

10. Asigurarea condițiilor 
bune de odihnă și 
agrement. 

1. Indicarea activităților realizate. 

2. Indicarea bugetului alocat pentru aceste 
măsuri. 

3. Indicarea dății desfășurării evenimentelor. 

4. Prezența materialelor confirmative (poze, 
comunicate de presă, etc). 

 Acțiune 
realizată 

 

Evaluarea progresului: 

Nu am primit răspuns la cererea de acces la informație referitoare la progresul realizării 
obiectivului strategic III din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” 
a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești. Cu toate acestea, 
obiectivul strategic dat corespunde cu acțiunile din cadrul activității strategice nr. 5. Astfel, drept 
răspuns primit la cererea de acces la informație referitoare la progresul realizării activității nr. 5 
din cadrul DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a Strategiei de 
Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, primarul, A. Tinică, ne-a informat că, a 
fost amenajat scuarul din str. Păcii, prin construcția aleilor, instalarea terenurilor de joacă pentru 
copii, a băncilor stradale și pubelelor. Materialele confirmative lipsesc. 
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Constatări și concluzii de bază ale monitorizării alternative 

 

Ca urmare a monitorizării realizării DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului 
ecologic” a Strategiei de Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești, trebuie să 
menționăm că, în general, există anumite realizări în perioada anilor 2014-2020 (60% din acțiuni 
– realizate. Însă, având în vedere că 10% dintre acțiuni au fost realizate parțial și 30% dintre 
acțiuni au fost nerealizate, progresul privind realizarea DS5: “Protecția mediului și menținerea 
echilibrului ecologic” poate fi considerat unul moderat.  

 

 

Analizând gradul de realizare a acțiunilor în fiecare dintre cele șapte acțiuni și trei obiective 
strategice aparte, conchidem că ritmul de implementare este mai puţin unitar şi echilibrat pe 
sectoare. Cea mai problematică situație este cu realizarea activităților nr. 4, 6 și 7, unde nici o 
acțiune nu a fost realizată.  

Cu referire la realizările administraţiei locale din Șoldănești pentru anii 2014-2020, trebuie să 
remarcăm următoarele: 

• au fost organizate 18 campanii de salubrizare a zonelor verzi ale orașului, parcului, 
scuarurilor, malurilor râulețelor din oraș, în zonele din preajma grădinițelor de copii și 
liceelor, casei de cultură, bibliotecii, cu participarea a 10-20 persoane. 

• au fost organizate campanii de plantare a arborilor, au fost sădiți circa 600 arbori și pomi 
decorativi. 

60%
10%

30%

Evaluarea Progresului Realizării Acțiunilor 
din DS5

Realizate

Parțial realizate

Nerealizate
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• s-a efectuat curățarea malurilor râului Ciorna și râulețelor, care curg pe teritoriul orașului, 
curățarea copacilor, sădirea pomilor pe malurile râulețelor și evacuarea deșeurilor de 
lângă poduri și podețe. La acțiuni au participat circa 30-40 persoane. 

• a fost amenajat scuarul din str. Păcii, prin construcția aleilor, instalarea terenurilor de 
joacă pentru copii, a băncilor stradale și pubelelor. A fost instalat un teren de joacă pe str. 
Jucov. Au fost amenajate terenurile aferente blocurilor locative din oraș și terenul de 
sport din str. Frunze. 

• acțiunile de educație a cetățenilor în domeniul protecției mediului au fost desfășurate în 
perioada implementării proiectului “Modernizarea serviciului de salubrizare” finanțat de 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, cu o durată de 5 ani. Bugetul 
proiectului a fost de 2,5 mln EUR. Prin activitățile proiectului se enumeră și construcția 
platformelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, procurarea unităților de tehnică 
motorizată pentru transportarea deșeurilor, instalarea compactorului pentru deșeuri 
reciclabile, procurarea stației de selectare a deșeurilor reciclabile, elaborarea proiectului 
tehnic al Centrului Intercomunitar de Management al Deșeurilor Solide. Numărul de 
beneficiari direcți este de circa 60,000 cetățeni. 
 

Trebuie să menţionăm şi unele deficiențe pe care le-am constatat în procesul de monitorizare a 
realizării DS5: “Protecția mediului și menținerea echilibrului ecologic” a Strategiei de 
Dezvoltare socio-economică 2014-2020 a or. Șoldănești şi, în privinţa cărora, ulterior, vom 
propune soluţii: 

• nu ni s-a răspuns în termen la o serie de cereri de acces la informație, iar majoritatea 
răspunsurilor primite au fost vagi și de formă, divagând de la natura întrebării. 

• acțiuni eco-turistice în orașul Șoldănești nu au fost organizate. 
• nu a fost amenajat Parcul Public Orășenesc, contract obiectivelor strategiei. Proiectul 

tehnic “Amenajarea parcului de odihnă din or. Șoldănești” a costat 408,000 MDL. La 
etapa actuală, proiectul nu este implementat, din motiv că este depus la procesul de 
verificare la Serviciul de Stat pentru Verificarea Proiectelor.   

• nu este clar cum a fost asigurată protecția zonelor verzi ale orașului și a fâșiilor forestiere. 
• nu a fost reparat stadionul, și nici nu a fost dotat cu echipament sportiv, contrar 

obiectivelor strategiei. 
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Propuneri și recomandări 

 

• Elaborarea și publicarea Rapoartelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare socio-
economică 2014-2020 a or. Șoldănești. Este necesar ca aceste operațiuni să nu aibă doar un 
caracter declarativ, dar să conțină problemele concrete identificate și soluțiile necesare pentru 
a înlătura aceste deficiențe în activitatea de protecție a mediului în or. Șoldănești.  

• Instruirea funcţionarilor publici din cadrul administraţiei locale cu privire la problemele de 
mediu. 

• Identificarea Asociațiilor obștești lucrative din raion și conlucrarea cu acestea în vederea 
avansării principiilor de protecție și ocrotire a mediului. Implicarea mai activă a societăţii 
civile (organizaţiilor locale, asociaţiilor, cetăţenilor) în procesul decizional prin aplicarea 
diverselor instrumente poate genera un grad mult mai mare de ocrotire a mediului 
înconjurător. 

• Răspunderea în termeni legali la o cererile de acces la informație depuse de către cetățeni, și 
oferirea de răspunsuri clare și detaliate (nu vagi și de formă, care să divagheze de la natura 
întrebării). 

• Organizarea de acțiuni eco-turistice în orașul Șoldănești. Ecoturismul reprezintă una dintre 
formele turistice cu cea mai mare tendință de creștere în ultimii ani, cu precădere în ariile 
protejate (parcuri naționale, parcuri naturale și rezervații ale biosferei). Prin promovarea 
acestei forme de turism, multe țări ale lumii care consideră că ariile protejate sunt o parte 
esențială a ofertei turistice, au făcut ca turismul în natură și ecoturismul să reprezinte 
elemente importante ale industriei turistice. 

• Amenajarea Parcului Public Orășenesc, contract obiectivelor strategiei (îndeosebi pentru că 
deja există proiectul tehnic “Amenajarea parcului de odihnă din or. Șoldănești”, care a costat 
408,000 MDL, din bani publici). Identificarea surselor de finanțare alternativă pentru 
amenajarea acestui parc (spre exemplu, granturi nerambursabile).   

• Asigurarea protecției zonelor verzi ale orașului și a fâșiilor forestiere. Pentru protecția și 
conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații: 

a) să nu arunce niciun fel de deșeuri pe teritoriul spațiilor verzi; 
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spațiile verzi; 
c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor, deteriorări ale 
aranjamentelor florale și ale gazonului, distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de 
păsări și adăposturilor de animale, ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale 
existente pe spațiile verzi; 
d) să nu ocupe cu construcții provizorii spațiile verzi; 
e) să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi; 
f) să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor; 
g) să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului, cu 
autoritățile; 
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centrale pentru amenajarea teritoriului și cu autoritățile administrației publice locale la 
toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea 
amenajării acestora; 
h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. 

• Reparația stadionului și dotarea acestuia cu echipament sportiv, conform obiectivelor 
strategiei. Identificarea surselor de finanțare alternativă pentru reparația acestui stadion (spre 
exemplu, granturi nerambursabile).   
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Anexe 

Anexa nr. 1 

 

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARIA $OLDANE$TI
MD-7201, or. $oldtrneqti, str. Independen

T el. : (27 2) 2-23 -0 5 : 2- 5 4 -67 .
www.primariasoldanesti. md

PECTTyEJI4KA MOJTAOBA

fIPpIMAPr4fl rU OJTA9HEIITTb
MD-7201, r. Ills443tt111rb, yn. llHAeneuAeH'eft I

T et.: Q7 2) 2-23 -05 ; 2-5 4-67 .
www.primariasoldanesti.md

Nr.409 din 16.06.2021
D-nei Diana GROSU
Preqedinte AO ,rAsocia{ia pentru Drepturile
Omului Lex XXI', , Mun. BIIti, str. N. Iorga
38, ap. 43 adolex2l@smail.com

Cu referire la cererile de acces la informatie nr. 196-205 din 28.05.2021, primiria oraqului
$oldineqti Vi informeazi urmEtoarele:

1. Pe parcursul anilor 201.4-2020 au fost organizate campanii de salubrizare a zonelor
verzi ale oraqului, parcului, scuarurilor. Au fost sidi{i arbori qi pomi decorativi pe
malurile riulefelor din oraq Ei in zonele din preajma gridini{elor de copii qi liceelor,
casei de culturi, bibliotecii.
Pomii au fost donafi de cltre Inspec{ia de Mediu. Ac{iunile de salubrizare;i inverzire
au fost desflqurate de citre Serviciul de salubrizare a ora$ului qi Consiliul local al
tinerilor.

2. Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organwate campanii de plantare a arborilor in
parcul qi scuarurile oragului. Au fost sndi{i circa 600 arbori qi pomi decorativi.
Pomii au fost donafi de citre Inspecfia de Mediu.

3. Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost desflsurate anual ac{iunile ,,Rffu curat - de la
sat la sat,,: curi(area malurilor riulefului Ciorna qi riutefelor care curg pe teritoriul
oraqului, curlfarea copacilor, evacuarea deqeurilor de lingl poduri qi podefe. Au fost
sldifi pomi pe malurile riulefelor.

4. Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate urmitoarele acfiuni pentru asigura-
rea condifiilor de odihni qi agrement in oraqul $oldEneqti: amenajarea scuarului din
strada P5cii-construc{ia aleelor, instalarea terenurilor de joaci pentru copii, u
bincilor stradale qi urnelor pentru gunoi (300 mii lei); instalarea terenului de joac[
pentru copii in cartierul Jucov-80 mii lei; amenajarea terenului de sport din strada
Frunzel amenajarea terenului de sport din strada Nucarilor; amenajarea terenurilor
aferente blocurilor locative din oraq.

5. in perioada anilor 2014-2015 a fost elaborat proiectul tehnic ,,Amenajarea parcului de
odihnl din oraqul $oldlneqti,, . in anul 2019 a fost instalat un teren ae loace in parcul
de odihnl, prin intermediul proiectului finanfat de AO ,,CASMED,,.

6. In perioada anilor 2013-2014 a fost elaborat proiectul tehnic ,,stadionul din strada
Parcului, oraqul $oldineEti,, . Pini in prezent proiectul nu este implementat din Iipsa
surselor financiare.

7. Acfiuni de educafie a cetlfenilor in domeniul protecfiei mediului au fost desflEurate in
perioada implementlrii proiectului ,,Modernizarea serviciului de salubrizare,, ,
finanfat de Agenfia de Cooperare Internafionali a Germaniei: colectarea selectivl a
deqeurilor, obfinerea compostului din deqeuri etc.

/A."ri,,i"x
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Anexa nr. 2 

 

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARIA $OLDANE$TI

T el.: Q7 2) 2-23 -05 ; 2-5 447.
www.primariasoldanesti.md

PECITYEJIIIKA MOJIIOBA

ITPI4MAPTIfl rII OJIISIIEIUTb
MD-7201, or. goldtrnegti, str. I }{D-7201, r. Illo.ngrnerrrrb, yJr. ZugenenAeuqeff I

T et: Q72) 2-23 -05 ; 2-54 -67 .
www.primariasoldanesti.md

Nr. 502,4 din 16.07.2021
D-nei Diana GROSU
Preqedinte AO rrAsociafia pentru Drepturile
Omului Lex XXI', , Mun. Bitti, str. N. Iorga
38, ap. 43 adolex2l@email.com

Cu referire la cererile de acces la informa{ie din 25.06.20lrinregistrate la primirie sub nr.
257'262 din 30.06.2021, primiria oragului $otdlneqti Vi informiazdurmltoarele:

1. Acfiunile ,rRiu curat - de la sat la sat, au fost desf[gurate anual in perioada lunilor
aprilie-mai in anii 2010-2014. Curi{area malurilor riulefului Ciorna ;i rfiulefelor care
curg pe teritoriul oraqului a avut loc in lunile mai-iunie 2009-2014. La acfiuni au
participat circa 30-40 persoane. Poze de la aceste acfiuni nu s-au plstrat.

2. Amenajarea scuarului din strada Picii: 2011120141201712020.
Aleele: 20ll - 30 000 tei
Blncile stradale gi urnele de gunoi: 2011-20 000 lei
Instalarea terenurilor de joacE in scuarul din str. Picii - 250 mii lei, anii 20ll-2017
Terenul pentru copii in cartierul Jucov: 2015,80 mii lei.
Terenul de sport din strada Frunze: 2015
Terenul de sport din strada Nucarilor: amenajare -20llr20l2r20l1r2020r201l.

3. Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate 18 campanii de salubt'uarea zonelor
vezi ale oraqului, parcului, scuaruiilor, malurile riulefelor din oraq ;i in zonele din
preajma grldinifelor de copii qi liceelor, casei de culturi, bibliotecii, cu participarea a
10-20 persoane. Fotografii nu s-au pastrat.

4. ^Costlt pr-oiectului tehnic ,rAmenajarea parcului de odihni din oraqul $oldineqti' a
fost de 408 mii lei. Proiectul nu este implementat, Ia moment fiind depus p.oi",,
verificare la seryiciul de stat pentru verificarea proiectelor.

5. Costurile pentru elaborarea proiectului tehnic ,rstadionul din strada parcului, oraqul
$oldineqti, au fost de 60 mii lei. La moment proiectul se afli la firma de proiectare
pentru actualizarea devizului de cheltuieli.
Copii ale proiectelor parcutui qi stadionului este imposibil de fbcut, pentru ci sint
proiecte mari, formate din multe volume. Odati cu finisarea serviciilor de proiectare
qi actualizare a devizelor vefi face cunoqtinfi cu ele la primirie.
Implementatori ai proiectului rrModernizarea serviciului de salubrizarerr rfinanfat de
Agenfia de Cooperare fnternafionall a Germaniei, sint toate primiiriile din raionul
$oldineqti. Durata implementirii a fost de 5 ani. Bugetul proiectului a fost de 2,5 mln
euro. Activitifi ale proiectului: construcfia platformelor pentru colectarea selectivi a
deqeurilor; procurarea unitl{itor de tehnici motorizatl pentru transportarea
deqeurilor; instalarea compactorului pentru deqeuri reciclabilef p.o.u.""ea slafiei de
selectare a deqeurilor reciclabilel elaborarea proiectului tehnic al Centrului
Intercomunitar de Management al Deseurilor Solide. Beneficiari direcfi - circa 60 mii

/A.Ti,.i"6

6.

7.

cetifeni.

Primar
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Anexa nr. 3 

 

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARIA $OLDANE$TI
MD-7201, or. $oldtrne$ti, str. Indepe

T el. : Q7 2) 2-23 4 5 ; 2-54 -67 .
www.primari asoldanesti. md

PECIYEJIIIKA MOJINOBA

rrPrrMAPrIfl ruoJTASHErUTb
MD-7201, r. Illo.n4eHeurrb, yJr. HnAeneuAenqeft I

T en.: Q7 2) 2-23 -05 : 2-54 -67 .
www.primariasoldanesti.md

Nr.410 din16.06.2021

Ariadna BOBEICA
Voluntar in cadrul proiectului
,rTinir informat-ceti{ean responsabil,,
adolex2l@.smail.com

Cu referire Ia cererea de acces Ia informafie din 31.05.2021, primiria oraqului $oldflneqti
VE informeazii urmItoarele:

in perioada anilor 2014-2015 a fost elaborat proiectul tehnic ,rAmenajarea parcului de
odihnii din oraqul $oldineqti,, . it anul2019 a fost instalat un teren de joacl in parcul
de odihnii, prin intermediul proiectului finan{at de AO,,CASMEI)',.

Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate campanii de plantare a arborilor in
parcul qi scuarurile oraqului. Au fost sndifi circa 600 arbori qi pomi decorativi.
Pomii au fost donafi de cdtre Inspec{ia de Mediu.

l .

2.

Primar
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Anexa nr. 4

 

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARIA $OLDANE$TI
MD-7201, or. goldtrnegti, str. Independen

T el.: Q72) 2-23 45; 2-5447.
www. primariasoldanesti. md

PECMTEJINKA MOJINONN

TIPI,IMAPII fl III O JII g IIE III Tb
MD-7201, r. IllonAeuerrrrb, yJr. IlnAenenAesqefi 1

T e\.i Q72) 2-23 -05 ; 2-54 -67 .
www.primariasoldanesti.md

Nr. 407 din 14.06.2021

Sirbu Marina
adolex2l@smail.com

Cu referire la cererea de acces la informafie din 25.05.2021, primlria oraqului $oldineqtiVi informeazl urmltoarele:
Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate campanii de plantare a arborilor in

parcul gi scuarurile oraqului. Au fost sndi{i circa 600 arbori qi pomi decorativi.
Pomii au fost donafi de ciitre Inspec{ia de Mediu.

Primar
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Anexa nr. 5 

 

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMARIA $OLDANE$TI
MD-7201, or. $oldtrnegti, str. Independen

T el.: (27 2) 2-23 45 ; 2-54-67 .
www.primariasoldanesti.md

PECIIYEJIPIKA MOJIAOBA

IIPTIMAPVITIOMSHEIIITb
MD-7201, r. IIIsnt3s"-Tb, yJr. IluAeneuAeHrleft I

T en: Q7 2) 2-23 -05 : 2-54 -67 .
www.primariasoldanesti.md

Nr.408 din 14.06.2021

lurcanu Victor
Or. $oldineqti, str.31 August 105
adolex2l@.email.eom

Cu referire la cererea de acces la informafie din 25.05.2021, primiria oraqului $oldineqti
VI informeazl urmitoarele:
Pe parcursul anilor 2014-2020 au fost organizate campanii de salubrizare il zonelor verzi

ale oraqului, parcului, scuarurilor. Au fost sldifi arbori qi pomi decorativi pe malurile
riulefelor din oraq gi in zonele din preajma grldinifelor de copii qi liceelor, casei de culturi,
bibliotecii.
Pomii au fost donafi de citre Inspecfia de Mediu. Acfiunile de salubrizare qi inverzire au

fost desfEqurate de ciitre Serviciul de salubrizare a ora$ului gi Consiliul local al tinerilor.

Primar A. Tinici#f*;P-)l***w


