
 

 

 

 

Pe parcursul lunilor aprilie-mai 2020 Societatea Ecologică ”BIOTICA” în colaborare cu 

Consiliului de Administrare a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” a desfășurat concursul "Cea mai 

verde, mai salubră şi amenajată localitate" în localitățile ”Nistrului de Jos”. 

Concursul a avut loc în cadrul proiectului ”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică 

dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de 

Jos”” realizat de SE BIOTICA și finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, 

implementat de PNUD Moldova. 

Acest concurs a fost organizat în scopul renaşterii tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere 

exemplară a localităţilor Zonei Umede Ramsar ”Nistrul de Jos”, susţinerii activităţilor practice 

de protecţie a mediului, stimulării iniţiativei populaţiei de plantare a arborilor şi realizare a 

diverselor manifestări în cadrul tradiţionalelor lunare de primăvară de amenajare şi salubrizare a 

localităţilor. 

În rezultatul evaluărilor localităților de către membrii Comisiei de organizare a concursului au 

fost desemnați câștigătorii. Pe primul loc s-a clasat s. Palanca, unde la o instituție publică va fi 

instalat un sistem solar de încălzire a apei. Pe locul doi s-a clasat s. Cîrnățeni, unde vor fi 

transmise 6 tomberoane  pentru colectarea separată a deșeurilor. Pe locul trei s-a clasat s. Purcari, 

unde vor fi transmise 4 butoaie pentru colectarea apei pluviale de irigare a terenului aferent unei 

instituții publice. Felicităm câștigătorii și sperăm că localitățile din Zona ”Nistrul de Jos” vor 

continua activitățile de amenajare a localităților. 

În timpul apropiat SE BIOTICA va desfășura concursul ”Râu curat de la sat la sat” pentru 

susținerea activităților de salubrizare a râulețelor din localități. Tot în cadrul proiectului se 

preconizează împădurirea a cca. 5 ha de-a lungul Nistrului Chior, ce este important atât pentru 

mediu, cât și pentru populația locală. Deoarece în regiunea Nistrului de Jos mai multe hotărâri de 

Guvern prevăd crearea unui parc național, este important de a dezvolta această zonă și din punct 

de vedere turistic. Iată de ce va fi amenajat un punct de vizualizare a naturii.  

Toate activitățile proiectului vor contribui la conservarea peisajului local prin implicarea 

populației în soluționarea problemelor locale.  


