
Informaţie
despre implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova 2015-2020 la 01.11.2019

Compartimentul: Mediul ambiant
Obiectivul 1. Asigurarea dezvoltării durabile a raionului prin prisma factorilor de mediu 
Cadrul naţional

❖  Strategia Naţională de Mediu 2014 -  2023
❖  Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse a Republicii Moldova către anul 2020

Programe Proiecte
(Obiective)

Indicatori de 
monitorizare Acţiuni realizate Grad de 

realizare

Responsabil

Crearea funcţiilor şi secţiilor 
ecologice intercomunitare

Nr. de funcţii 
create

Inspectoratul pentru protecţia mediului,
Activităţi: controlul de stat asupra respectării legilor şi altor 
normative în problemele protecţiei mediului

Realizat Cancelaria de 
Stat,

Ministerul
Mediului

APL
Crearea mecanismelor de 
asigurare a elaborări 
planurilor locale de acţiuni 
în domeniul mediului pentru 
raion

Planuri locale de 
acţiuni în 
domeniul 
mediului pentm 
raion

2017- Valoarea ca parte componentă a bugetului pentm implementarea 
Strategiei de Mediu 2014-2023.
2018- Implementat: primăriile Vozneseni,Covurlui, Leova, Tigheci, 
Iargara, Cneazevca.

Parţial
elaborat Ministerul

mediului,
APL

Asigurarea
unui
management 
de mediu 
adecvat la 
nivel de raion

Elaborarea planului local de 
acţiuni în domeniul mediului

Plan local de 
acţiuni elaborat

Inspectoratul pentru mediu Leova colaborează cu APLI, II şi alte 
instituţii cointeresate în soluţionarea problemelor de mediu în baza unor 
planuri mixte.
Inspecţia de mediu locală Leova activează conform planurilor de 
acţiuni în domeniul mediului elaborate anual în conformitate cu 
regulamentul său de activitate şi planul de acţiuni privind 
implimentarea strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi cadrului 
legislativ în domeniul.

Realizat

Ministerul
Mediului,

APL

Dezvoltarea sistemului de 
colectare, sistematizare şi 
prezentare a rapoartelor 
statistice privind calitatea 
aerului atmosferic

Sistem de 
prezentare a 
rapoartelor creat

în curs de implementare

Parţial
elaborat

Inspecţia 
Ecologică, 

APL II, 
Serviciul de 

Statistică 
teritorială

Elaborarea hărţilor şi bazelor 
de date a terenurilor expuse 
la riscuri naturale. 
Implementarea planurilor de 
refacere a terenurilor din 
zonele afectate

Baza de date 
create

Baza de date există din 2008 inclusiv sunt elaborate Planuri pedologice 
pentm fiecare localitate de către Institutul de proiectări a organizării 
teritoriului.

Realizat

APL,
Ministerul
Mediului

Campanie de sădire a 2017 - Proiect de mediu în desfăşurare „Sporirea copetitivităţii ÎS Iargara



Tnverzirea si

arborilor şi arbuştilor pe 
pantele terenurilor degradate Suprafaţa de 

arbuşti plantată

agriculturii în Moldova sub componenţa sprijinului pentru reabilitarea 
perdelelor forestiere de protecţie” Finanţator Banca mondială -  1400 mii 
le i .
2018 - Executat în volum de 85% 2018. Localităţile Filipeni,

Realizat

amenajarea
spaţiilor

Romanovca, Tochile Răducani, Sărata Nouă.
2019 -  Pe pantele degradate s-au sădit arbori şi arbuşti pe o 
suprafaţă de 100 ha în localităţile: Băiuş, Sărata Nouă, Sărăţica 
Nouă, Tochile Răducani, Romanovca.
Sădirea arborilor se sfectuiâză toamna cînd se petrece acţiunea Un 
arbore pentru dăinuirea noastră

Nr. de puieţi 
plantaţi

Au fost plantaţi 200 puieţi în fîşia limitrofa a drum. R-34 de către 
Ministeml Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 
în anul 2019 nu a fost plantaţi puieţi.

Parţial
realizate

Ministerul 
Transporturilo 

r şi
Infrastructurii
Drumurilor

înverzirea şi amenajarea 
spaţiilor pentru petrecerea 
timpului liber

Suprafaţa spaţiilor 
înverzite

2017- Desfăşrarea Zilei de înverzire a Plaiului “Un arbore pentru 
dăinuirea noastră” din FEN- 21mii lei pentru procurarea puieţilor. Au 
participat 12 primării: fiind plantaţi 1400 puieţi.
2018 -S-au plantat 173 ha.
2019- Desfăşrarea Zilei de înverzire a Plaiului “Un arbore pentru 
dăinuirea noastră” din FEN- 20 mii lei pentru procurarea puieţilor

Realizat

APLI 
IPM Leova

Refacerea şi gazonarea 
zonelor verzi aferente căilor 
publice şi intersecţiilor

Suprafaţa zonelor 
verzi create Parţial se execută.

Parţial
realizate APLI

Gestionarea 
resurselor de 
apă ale 
raionului

Inventarierea şi 
paşaportizarea bazinelor 
acvatice şi altor surse de apă 
din raion

Bazine 
inventariate şi 
paşaportizate

2017- Inventarierea bazinelor a fost efectuată în martie-aprilie 2017 şi pe 
parcursul anilor 2017-2018 se va efectua paşaportizarea.
2018- Executat de comisia constituită anual în baza dispoziţiei.
2019 -  autorizarea şi elaborarea documentelor bazinelor acvatice se 
execută conform legii apelor.

Realizate

APL, IPM 
Leova

Reanimarea, amenajarea şi 
crearea fîşiilor de protecţie a 
obiectelor acvatice

Fîşii de producţie 
create

Lucrările se execută de către proprietarii bazinelor acvatice, A.S 
„Moldsilva”, primării. Total s-au executat 238 ha.
Se execută anual de către proprietari şi beneficiarii bazinelor 
acvatice în condiţii limitate.

Parţial realizat

APLI

Extinderea perdelelor 
forestiere de protecţie a 
malurilor rîurilor

Nr. de puieţi 
plantaţi Se execută după necesitate

Realizat APL I, A.S. 
”Moldsilva”

înlăturarea vegetaţiei 
excesive din albiile minore 
ale rîurilor

Curăţirea albiei 
râurilor Se execută

Realizat APL, A.S. 
"Moldsilva”



Crearea grupurilor locale de Grupurile de lucru

Se formează grup de lucru de către APL, Inspecţia pentru protecţia 
mediului şi a poliţiei cu deplasarea în teritoriu, discutînd cu cetăţenii 

în privinţa problemelor de mediu chiar dîndule unele indicaţii în

Realizat

APL I, ONG-
ameliorare a mediului create ares* sens. uri locale

Implicarea 
cetăţenilor în 
acţiunile de 
ameliorare a 
condiţiilor de 
mediu şi 
stipularea 
educaţiei 
ecologice

Primăria Leova în fiecare săptămînă organizează cu colectivul său o 
zi de salubrizare în oraşul Leova.

Desfăşurarea campaniilor de 
informare a populaţiei 
privind problemele 
ecologice

Nr. de campanii 
de informare

IE Leova în colaborare cu APL au petrecut măsuri de conştientizare a 
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ecologic”.
- ore ecologice şi încadrarea elevilor la pregătirea panourilor informative 
în cadrul acţiunii ”Rîu curat de la sat la sat”.
- s-au publicat articole la ziarul “Cuvîntul Liber” cu tematicile:
“Un arbore pentru dăinuirea nostră”, “Ziua mondială a apei”.
2018 - Se desfăşoară campania de informare a populaţiei şi în instituţiile 
de învăţămînt.
2019 -  petrecerea orelor ecologice cu acţiuni practice de salubrizare

a mediului.

Realizat

APL

Diminuarea
poluării
aerului
atmosferic

Elaborarea mecanismelor de 
contractare a arderii 
deşeurilor

Mecanism creat Nu se execută
Nerealizat

IPM Leova

Implementarea proiectului: 
”o zi fără de maşina ta”

Proiect
implementat

2017- în cadml petrecerii măsurilor dedicate Săptămânii Mobilităţii 
Europene, IM Leova în comun cu APL şi Direcţia de Învăţămînt din 
cadrul CR Leova au petrecut 6 ore ecologice cu privire la protecţia 
aerului atmosferic, acţiunea “în oraş fără maşina mea” cu participarea 
elevilor din or.Leova.
Implementarea proiectului are loc anual cu implicarea posesorilor de 
unitati de transport.

Realizat

APL I, APL II 
IPM Leova

Protecţia 
florei şi faunei

Instalarea şi reînnoirea 
inscripţiilor bornelor şi 
panourilor informative 
pentru ariile naturale 
protejate de stat

Borne/ panouri
informative
instalate

2017 - La ariile protejate: ecosistemul acvatic “Lebăda Albă ”şi lunca 
inundabilă cu vegetaţie de baltă lipsesc bornele de hotar, panourile 
informaţionale şi de avertisment.
2018 - Instalarea bornelor şi panourilor informative se executa in funcţie 
de necesitaţi.
2019 - Ariile naturale „Trupul de pădure Ostianova, Arborele 
secular Stejarul penduculat dispun de panouri informative.

Realizat

APL I, APL II



Pe parcursul anului 2015, IS “întreprindere pentru Silvicultură 
Iargara” a efectuat lucrări de împădurire pe suprafaţa de 62,0 ha pe 
terenurile din fondul silvic.

In fondul forestier au fost efectuate lucrări de ajutorare a regenerării 
naturale pe supr.de 190,0 ha, s-a extins cu 21,0 ha, astfel total au fost

Realizate

Efectuarea amenjamentelor 
silvice pentru fondul 
forestier gestionat de APL

Suprafeţe
împădurite

plantaţi circa 1744,600 mii puieţi din diferite specii.
Pentru fondul silvic a fost elaborat aranjamentul silvic de către Institutul 
de Cercetări şi Amenajări Silvice, fond gestinat de APL, elaborat în 2018 
în primăria Borogani.

în anul 2016 în raionul Leova s-au efectuate lucrări de ajutorare a 
regenerării naturale pe o suprafaţă de 125 ha, s-au efectuat plantaţii pe o 
suprafaţă de 106 ha.
2018- In perioada ianuarie -  iunie 2018 s-au executat lucrări de 
amenajare a plantaţiilor forestiere pe suprafaţa de 48ha.
2019 -  Lucrări de amenajare s-a executat în s. Borogani pe o 
suprafaţă de 216 ha.

APL I, 
Moldsilva

Executat: M. Bodorceanu 

specialist DEDTAI


