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Prezentarea proiectului
Proiectul “Evaluarea riscului asupra sănătăţii
oamenilor şi mediului ambiant de la deşeurile
toxice de pesticide învechite în raionul
Hînceşti” este susţinut financiar de către PNUD
Mldova în cadrul Proiectului “ Susţinere la
implementarea Planului Naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului în Republica
Moldova” şi cofinanţat de către Fundaţia
Milieukontakt International, Regatul Ţărilor de
Jos.

PARTENERII PROIECTULUI
•
•
•
•
•
•

Consiliul Raional H]ncesti
Centrul de Medicina Preventiva Hincesti
Inspectoratul de Protectie a Plantelor
Inspectia Ecologica Hincesti
Fundatia “Milieukontakt International”
Laboratorul “GEOLAB”, Academia de
Stiinte a Moldovei

Scopul proiectului
Monitorizarea şi evaluarea influenţei
asupra mediului ambiant şi sănătăţii
oamenilor cauzate de deşeurile toxice
de la depozitele care au fost curăţite de
pesticidele învechite, terenurile
aferente lor şi staţiile de prelucrare a
pesticidelor

Obiective
•

•

Perfecţionarea consultanţilor locali în
monitorizarea şi evaluarea influenţei factorilor
nocivi asupra mediului pentru asigurarea
dreptului la un mediu sanătos şi ecologic
echilibrat;
Crearea bazei de date a tuturor depozitelor
eliberate de pesticidele învechite şi staţiilor de
prelucrare şi determinarea gradului de risc
asupra mediului ambiant şi sănătaţii oamenilor;

Obiective
• Determinarea persoanelor sănătatea cărora a
fost afectată de pesticide (locuiesc în preajma
depozitelor, au lucrat la depozitele şi staţiile de
prelucrare a pesticidelor etc.)
• Realizarea unui studiu complet referitor la
influenţa deşeurilor toxice şi pesticidelor asupra
mediului şi sănătăţii oamenilor;
• Sensibilizarea publicului privind deptul la un
mediu sănătos şi ecologic echilibrat pentru
implicarea lui la luare deciziilor de mediu.

I. ACTIVITĂŢI REALIZATE
• Conferinţa de lansare a proiectului;
Evenimentul a avut loc la 18 decembrie
2007 ]n incinta Centrului de promovare a
turismului din or. Hînceşti. Scopul
Conferinţei a fost sensibilizarea opiniei
publice asupra problemei de respectare a
drepturilor omului la la un mediu curat şi
ecologic echilibrat în raionul Hînceşti.

I. ACTIVITĂŢI REALIZATE
• Crearea Grupului de consultanţi locali;
În luna ianuarie 2008 a fost creat un Grup de Consultanţi Locali
(GCL) din cadrul structurilor descentralizate ale autorităţilor locale:

-

Anatol Condrea, CMP
Ion Cornei, IE
Liubovi Antoniciuc, IPP
N. Buruian, DAA
Tudor Pojoga, reprezentant al societăţii civile.

Crearea Grupului de Consultanţi Locali
Funcţia primară a acestui grup de consultanţi
este colectarea şi analiza datelor privind
impactul depozitelor de pesticide şi staţiilor de
prelucrare asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor,
sensibilizarea publicului privind riscurile de la
aceste obiecte, întocmirea studiului complet
referitor la influenţa deşeurilor toxice şi
pesticidelor asupra mediului şi sănătăţii
oamenilor.

I.
ACTIVITĂŢI REALIZATE
Instruirea Grupului de consultanţi locali.

Au fost planificate şi realizate 4 instruiri:
-

17.01.2008, Seminar trening „Inventarierea depozitelor de
pesticide şi staţiilor de pregătire a pesticidelor din raionul
Hînceşti”;

-

24.01.2008, Seminar trening „Gestionarea durabilă a
deşeurilor toxice de la depozitele de pesticide – o şansă pentru
sănătate şi un mediu curat în raionul Hînceşti”;

-

07.02.2008, Seminar trening „Monitorizarea şi evaluarea
impactului deşeurilor toxice de la depozitele de pesticide şi
staţiile de pregătire a soluţiilor asupra sănătăţii oamenilor şi
mediului ambiant”;

-

21.02.2008, Seminar trening „Un viitor fără poluanţi toxici”;

Inventarierea depozitelor de pesticide şi
staţiilor de pregătire a pesticidelor din raionul
Hincesti.
• Pentru realizarea acestei activităţi GCL şi expertul
naţional Dna R. Iordanov au elaborat şi aplicat
Formularul pentru inventarierea depozitelor, staţiilor de
pesticide. Au fost vizitate şi inventariate toate depozitele
şi staţiile de pesticide, analizate conform formularului
elaborat şi determinată starea lor la etapa actuală.
• În perioada lunii februarie 2008 Grupul de Lucru a făcut
inventarierea la toate locaţiile din raionul Hînceşti şi au
vizitat 36 de locaţii, completînd formularele necesare.
• Raportul despre starea actuala a lor va fi prezentat de
Dna L. Antoniciuc.

Investigarea impactului asupra sănătăţii.
• A fost realizată instruirea membrilor GCL in acest
domeniu, elaborat formularul si colectarea informaţiei
despre starea sănătăţii persoanelor care au lucrat/
lucrează cu pesticide sau au locuit / locuiesc în
preajma depozitelor de pesticide. În prezent
investigaţiile continuă.
• Au fost colectate probe de legume, apa , lapte de vaci,
lapte de capre din 5 localitati ale raionului si analizate
la laboratorul CMP Hincesti.
• Raportul despre rezultatele acestor probe se va
prezenta in continuare de catre Dl Condrea A,
consultant local al proiectului, vicedirector CMP.

Investigarea impactului asupra sănătăţii.
• A fost colectata informatia despre lucratorii
care au lucrat in domeniul pesticidelor si la
care a fost depistata Hepatita cronica in
perioada 2003 / 2007.
• Raportul despre rezultatele acestor probe
se va prezenta in continuare de catre Dl
Condrea A, consultant local al proiectului,
vicedirector CMP.

Evaluarea loturilor
poluate de POP pesticide
• De catre echipa GEOLAB au fost colectate
probe de sol şi moloz de la 13 depozite din
raion: Leuşeni, Pevomaisc, Boghiceni,
Bobeica,Stolniceni, Buţeni, Hînceşti,Paşcani,
Lapusna, Balceana, Fundul Galbenei, Mingir si
Bobeica de către savanţii de la Geolab al
Academiei de Stiinţe a Moldovei.
• Raportul despre rezultatele acestor probe se va
prezenta in continuare.

Acţiunile de sensibilizare a populaţiei referitor la
dreptul la un mediu sănătos şi ecologic echilibrat.

• Elaborate 2 buletine informative;
• Elaborat un pliant;
• Realizate mese rotunde cu tema “Impactul
deşeurilor de pesticide asupra mediului şi
sănătăţii oamenilor” în localităţile: Fundul –
Galbenei, Bobeica,Drăguţenii – Noi, Ciuciuleni,
Crasnoarmeisc, Pervomaisc, Logăneşti,
Stolniceni, Cotul – Morii, Dancu, în total au
participat 192 de persoane.

II. REZULTATE OBŢINUTE
Încheiate acorduri de Parteneriat şi Colaborare cu:

•
–
–
–
–

Consiliul Raional Hînceşti;
Centrul de Medicină Preventivă Hînceşti;
Inspecţia Ecologică Hînceşti;
Inspectoratul de Protecţie a Plantelor Hînceşti.

•

Incheiat contract de ofinantare cu Fundatia
Milieukontakt International.

•

Creat, consolidat şi instruit Grupul de Consultanţi
Locali (GCL)

II. REZULTATE OBŢINUTE
•

•

Elaborate formularele de inventariere a
depozitelor şi staţiilor de pregătire a soluţiilor şi
de colectare a informaţiilor despre starea
sănătăţii persoanelor care au lucrat / lucrează
cu pesticide sau locuiesc în preajma
depozitelor de pesticide.
Realizată inventarierea depozitelor de
pesticide şi a staţiilor de pregătire a soluţiilor şi
elaborat raportul despre starea locatiilor
contaminate din 36 de primarii ale raionului.

II. REZULTATE OBŢINUTE
• Elaborate 2 buletine informative şi difuzate
în localităţile raionului.
• Elaborat şi editat un pliant, care a fost
distribuit in cadrul sedintei de platforma din
20 iunie si la activitatile similare din raionul
Comrat si Orhei
• Realizate 10 mese rotunde în 10 localităţi
ale raionului, la care au participat 192 de
persoane.

ACTIVITĂŢI REALIZATE
• Elaborat raportul de monitorizare a
implementării componentului dreptul la un mediu
sănătos şi ecologic echilibrat din cadrul PNADO
în raionul Hînceşti; Raportul va fi pus la
dispozitia factorilor de decizie din raion.
• Pregatita o adresare catre Consiliul Raional
Hincesti pentru sensibilizare in problema si
cautarea surselor financiare pentru curatirea
mediului din raion.
• Conferinţa de încheiere a proiectului.

MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!
• ÎNŢELEPCIUNEA VIEŢII ESTE: FĂ CA
PE UNDE AI TRECUT TU SĂ FIE MAI
BINE DECÎT ÎNAINTE!
N. IORGA

