
CREAREA COMITETULUI ADVOCACY 

Organizațiile membre ale Coaliției de Mediu Bălți s-au întîlnit la 14 iulie curent pentru a analiza 

desfășurarea Campaniilor Advocacy și crearea Comitetului Advocacy.  

Ședința a fost desfășurată la sediul Asociației Obștești “Caroma Nord”, care deține secretariatul 

Coaliției.  

Conform agendei, ședința a început cu prezentarea rezultatelor primei Campanii Advocacy ”Elaborarea 

și punerea în aplicare a Strategiei de Mediu în municipiul Bălți”, o încercare de a propune un 

instrument pentru identificarea problemelor prioritare de mediu şi dezvoltarea unui plan concret de 

acţiuni privind îmbunătăţirea calităţii mediului, punându-se accentul, în primul rând, pe activităţile care 

pot fi realizate cu aportul unor resurse financiare externe şi locale limitate. 

 

Campania Advocacy ”Elaborarea și punerea în aplicare a Strategiei de Mediu în municipiul Bălți” 

derulează din luna septembrie 2015.  

În adresa primăriei au fost trimise 5 demersuri privind elaborarea (PLAM) pentru municipiul Bălți, 

actualizarea Programului de Dezvoltare Economică și Socială a municipiului Balti (2005-2015), 

stabilirea unui mecanism de colaborare dintre ONG-urile de mediu și APL. 

De asemenea, au fost sesizate întreprinderile municipale de profil (ÎM „Amenajarea teritoriului şi Spaţii 

Verzi Bălţi” (S. Novicova), ÎM ,,Gospodăria locativ comunală Bălți” (T. Parascan), ÎM ,,Direcția 

Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (V. Sinenco), ÎM „Direcţia troleibuze” din Bălți (S. Avramenco), 

ÎM Regia ,,Apă canal Bălţi” (V. Corcodel) privind necesitatea elaborării Planului Local de Acţiune 

pentru Mediu (PLAM) în municipiul Bălți.  

Așa cum Planificarea locală de mediu este o noţiune nouă pentru autorităţile locale şi cele de mediu din 

municipiul Bălți, Coaliția de Mediu a venit cu propunerea de a forma un grup de lucru specializat care 

va implica autorităţile locale, agenţi economici şi publicul în general. Astfel, în perioada martie-aprilie 

2016 au fost organizate 2 reuniuni de lucru cu reprezentanții administrației locale, directorii 

întreprinderilor municipale, reprezentanți ai ONG-lor locale, Agenției Ecologice Bălți.  

A fost constituită Comisia Municipală Bălți pentru Politicile de Mediu, formată din 19 reprezentanți 

ai ONG-urilor,  administrației locale, instituții abilitate de mediu.  

Scopul Comisiei este elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor locale în domeniul protecției 

mediului. 



Obiective de realizat:  

1) actualizarea și consultarea cu locuitorii orașului și mediul de afaceri a Programului de Dezvoltare 

Economică și Socială a municipiului Balti 2016-2019;  

2) examinarea și includerea propunerilor Coaliției de Mediu ca parte componentă de mediu în Programul 

de Dezvoltare Economică și Socială a municipiului Balti;  

3) elaborarea de studii şi proiecte pentru dezvoltarea durabilă a municipiului. 

 

În cadrul Campaniei advocacy „Îmbunătățirea situației ecologice în regiunea școlii primare 21 

”S.Vangheli”, domnul Maxim Burduja, coordonator, a trecut în revistă cele peste 21 de acțiuni întreprinse 

pentru implimentarea Strategiei Advocacy:   

-întîlniri cu locatarii din cartier;  

-vizite din casă-în-casă;  

-ședințe cu directorul școlii primare”S.Vangheli” și părinții elevilor; consilieri municipali; directorul  

Centrului de medicină preventivă; directorul SRL Salubrity Solutions, responsabil de evacuarea gunoiului; 

ingineri din cadrul companiilor RED Nord, Regia Apă Canal,  GLORIN Engeneering;  

- întrevedere cu Renato Usatîi, primarul mun. Bălți, Adrian Crasnobaev, șeful Agenției Ecologice, Bălți, și 

lista poate continua.  

 

 

Rezultate obținute: 

 Susținerea inițiativei din partea cetățenilor și locuitorilor nedreptățiți de Legea concesionării 

bunurilor din domeniul public; 

  Inițiatorii au reușit să convingă Direcția Arhitectură și Direcția Gospodărire Comunală a 

primăriei privind design-ul platformei de gunoi și reamplasarea acesteia în planul urbanistic 

municipal. 

 

Cît privește implementarea Campaniei Advocacy 

pentru ”Crearea Grădinii Botanice în Bălți”, în 

perioada martie-aprilie 2016 au fost organizate 2 

întîlniri cu viceprimarul de Balti, Igor Șeremet, vice-

directorul IP Institutului de Cercetări pentru Culturile 

de Cîmp “Selecția”, B. Boincean și rectorul 

universitatii, Ion Gagim, cu care s-a discutat despre 

prevederile Hotărîrii de Guvern 219 din 28.02.2008 și 

Legii nr. 668, privind organizarea Grădinii Botanice în 

Bălți.  

 

 



Rezultate obținute: 

 După 13 ani de tentative eșuate, promotorii campaniei au reușit să readucă pe agenda publică 

proiectul Grădinii Botanice din Bălți, care va fi dezbătut în Comisia Parlamentară pentru 

cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media; 

 Primăria Bălți, Universitatea de Stat “Alecu Russo”, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile 

de Cîmp “Selecția”, Grădina Botanică (Institut) al Academiei de Științe a Moldovei (mun. 

Chișinău) au solicitat adoptarea unei Legi separate cu privire la transmiterea terenului cu o 

suprafață de 21,5 ha din proprietatea statului, aflat în gestiunea IP ICCC “Selecția”, în 

gestiunea Universității de Stat “Alecu Russo” pentru fondarea Grădinii Botanice din municipiul 

Bălți.  

Pentru succesul Campaniilor de advocacy enumerate mai sus, membrii Coaliției de Mediu au format ieri 

Comitetul de Advocacy, din componența căruia fac parte persoane experimentate în domeniu. 

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului “Creșterea gradului de implicare a societății civile în 

procesul de protecție a mediului și responsabilizarea factorilor decizionali prin crearea Coaliției de 

Mediu în municipiul Bălți și promovarea valorilor europene.” 

 

Evenimentul a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul 

Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) implementat de FHI 360. Opiniile exprimate 

aparțin AO „Caroma Nord” și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA. 

 

 

 


