GRUPUL DE LUCRU MEDIU

nr. 13/37
din 9/10/2013
Dlui Gheorghe Şalaru,
Ministrul Mediului
Stimate dle Ministru,
Membrii Grupului de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare au consultat Proiectul
Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023 şi vă comunică următoarele:
1. Recomandăm autorilor proiectului Strategiei de a reduce considerabil volumul documentului,
eliminând din text informația generală, frazele declarative, descrierea foarte desfășurată a unor definiții și
fenomene (dezvoltarea durabilă, economia verde, degradarea solului etc.), incursiunile în istorie, altele.
Această recomandare se referă în special la capitolele I și II, dar este valabilă și pentru celelalte.
2. În capitolul III. Analiza situaţiei recomandăm reflectarea dinamicii modificării stării mediului,
tendințele de schimbare a calității apelor, solului, aerului, biodiversităţii şi calităţii pădurilor, cu analiza
factorilor de impact.
3. La punctul 2. Starea mediului înconjurător și calitatea factorilor de mediu remarcăm că:
subpunctul a. Calitatea și gestionarea resurselor de apă informaţia prezentată necesită a fi
revăzută, în sensul reformulării problemelor existente. Degradarea apelor de suprafață ar fi cea mai
importantă problemă a domeniului dat. De asemenea, lipsește baza de date privind apele din R. Moldova,
utilizarea apei are loc fără existenta balanței acestei;
Nu sunt analizate perspectivele de schimbare a situaţiei apelor de suprafaţă şi nu sunt propuse
măsurile de adaptare a acestora la schimbările climatice, în special, prin măsurile de împădurire a
teritoriului ţării, cel puţin până la 30%, cu ridicarea calităţii pădurilor. Totodată, trebuie să fie abordate
chestiunile de cooperare riverană cu ţările vecine.
subpunctul d. Calitatea aerului atmosferic nu conține date privind principala sursă de poluare –
automobilele și nu face referinţă la cauzele creșterii poluării aerului de către sursele mobile;
la subpunctul e. Managementul substanţelor chimice și a deșeurilor exagerat de mult este
reflectată situaţia POP, astfel că recomandăm ca textul să fie redus;
3. Pe parcursul întregului conţinut al proiectului Strategiei naționale de mediu problemele
identificate şi descrise pentru fiecare domeniu sunt, în mare parte, asemănătoare și se repetă din paragraf în
paragraf. În scopul evitării acestor momente de redundanţă, recomandăm ca la fiecare paragraf, subparagraf
etc. să fie indicate doar problemele specifice.
4. Remarcăm că textul, pe alocuri, este suplimentat cu detalii strict tehnice (precum este cazul unor
măsuri de îmbunătățire a calității factorilor de mediu (de exemplu, solul), care nu sunt compatibile cu
specificul unui document strategic. Astfel, propunem excluderea acestora din text.
5. Recomandăm a revizui completamente Obiectivul specific 2.2. Asigurarea accesului la
informația de mediu și promovarea educației pentru dezvoltare durabilă (Capitolul V. Direcții de
Acțiune).
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Conţinutul trebuie reorientat prin includerea prevederilor Convenției de la Arhus. În cadrul acestui
obiectiv specific se face referinţă, precum este şi denumirea, doar la educația pentru dezvoltare durabilă,
care nu poate fi atinsă fără educaţia ecologică.
Propunem să se pornească de la dezvoltarea educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar,
preuniversitar şi universitar ca un pas important spre asigurarea securităţii ecologice şi dezvoltării
durabile a RM, precum stipulează şi Legea Nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător
(art. 3, p. g, art. 8, p. 9, art. 30, p. f). Protecția mediului ca prioritate la nivel european, regăsită în Strategia de la
Lisabona și Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, trebuie asumată și ca instrument educațional,
în contextul Decadei pentru Educație pentru Dezvoltarea Durabilă. Promovarea educației ecologice ar răspunde
acestei cerințe, fiindcă se investește în dezvoltarea gradului de conștiință și în simțul responsabilității tuturor,
indiferent de vârstă, față de mediu și problemele sale; fiindcă vizează în egală măsură asimilarea de cunoștințe,
formarea de atitudini și comportamente, clarificarea valorilor, precum și un demers ecologic eficient.
Recomandăm a include ca priorităţi şi elaborarea Strategiei de comunicare în domeniul mediului;
precum şi modificarea Regulamentului privind implicarea publicului la luarea deciziilor de mediu.

Cu deosebită consideraţiune,

Alecu RENIŢĂ,
Coordonatorul Grupul de lucru Mediu
al Consiliului Naţional pentru Participare

Ex. L.Curchi, 022-23-71-49
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