
 

 

 

 

Societatea Ecologică ”BIOTICA” în colaborare cu Consiliul de Administrare a Zonei Ramsar 

”Nistrul de Jos” are plăcerea să anunțe lansarea concursului "Râu curat de la sat la sat" printre 

cele 13 localități din cadrul Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” (satele Cîrnățeni, Plop-Știubei, 

Copanca, și Grădinița din r. Căușeni, satele Popeasca, Talmaza, Cioburciu, Răscăieți, Purcari, 

Olănești, Crocmaz, Tudora și Palanca din r. Ștefan-Vodă ) în perioada iulie-septembrie 2020.  

Concursul are 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. 

Scopul concursului este promovarea necesității protecției râurilor și a bazinelor de apă împotriva 

poluării și păstrarea curățeniei în aceste locuri.  

Prin acest concurs dorim să susținem inițiativele de curățare a bazinelor acvatice și a terenurilor 

aferente acestora şi realizarea diverselor acțiuni în cadrul tradiționalelor lunare de vară de 

amenajare şi salubrizare a localităţilor din lunca Nistrului.  

Sperăm că aceasta va contribui la renaşterea tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere 

exemplară a localităţilor Zonei Umede Ramsar ”Nistrul de Jos” prin o gospodărire durabilă, 

echilibrată şi complexă a resurselor de apă de suprafaţă și respectarea regimului zonelor şi a 

fâşiilor riverane de protecţie a cursurilor de apă. 

În cadrul concursului, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului va analiza aspectul 

fâșiilor de protecție a apelor, amenajarea izvoarelor și fântânilor, a malurilor bazinelor și 

cursurilor de apă de pe teritoriul localităților. În rezultatul concursului vor fi premiate localitățile 

care se vor clasa pe primele trei locuri. Pentru localitatea ce va ocupa locul I se vor efectua 

lucrări de înlocuire a becurilor electrice cu cele LED în o instituție bugetară. Pentru localitatea ce 

se va clasa pe locul II vor fi donate plase pentru captarea gunoiului din râulețele mici. Pentru 

localitatea ce se va clasa pe locul III va fi oferite un set de panouri informative privind protecția 

mediului. 

Împreună putem să contribuim la un aspect frumos și sănătos al surselor de apă din localitățile 

noastre. Toate activitățile ce vrem să le realizăm vor contribui la conservarea peisajului local prin 

implicarea populației locale în soluționarea problemelor locale. 


