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Acest ziar este realizat de către Asociația Obștească - PRIMĂRIAMEA. Pe site-ul www.codru.primariamea.md și pe pagina 
Facebook PRIMĂRIAMEA - or. CODRU puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

În august 2020, PRIMĂRIAMEA or. CODRU  
a realizat un chestionar online în care  
92.8% din totalul respondenților au spus că ar 
folosi serviciile unei rute locale, în limitele  
or. Codru, cu ieșire la străzile Hîncești/Miorița/
Grenoble. 

Peste jumătate din cei 293 de respondenți au spus că sunt 
gata să plătească 3 lei pentru o călătorie, iar o treime vor 
ca aceasta să circule până la ora 22:00.

La inițiativa unor consilieri locali, ne-am întâlnit cu Direcția 
generală de transport și am analizat posibile soluții pentru 
problema transportului public. Una dintre ele este ruta 
locală. Am discutat cu transportatorii, care s-au plâns pe 
cheltuieli mari, dar consilierii locali sunt gata să-i susțină. 
Vom începe cu un test de câteva luni pentru ruta locală 
pentru a identifica cheltuielile, graficul necesar, traseul 
potrivit etc. Ne-am văzut și cu primarul care a spus că va 
susține propunerile aduse de consilieri și de activiști. 

Orașul Codru se extinde rapid, dar nu apar și spații pentru odihnă, plimbări și de joacă.  

Vrem să creăm un grup de inițiativă al locuitorilor care va pune pe agenda autorităților locale necesitatea 
amenajării unui spațiu public în localitate. Participanții vor beneficia de instruiri şi îndrumare pentru a 
organiza o campanie de advocacy și un eveniment comunitar. 

Grupul de lucru va stabili condițiile în care va funcționa 
ruta locală în regim de testare, iar prin decizia consiliului 
local aceasta poate începe activitatea. 

CINE POATE SĂ APLICE?

 rezidenți ai orașului 
Codru;

 cu câteva ore disponibile 
în lună pentru instruiri 
online și vizite în teren;

 nu contează vârsta, 
experiența, studiile, 
apartenența la alte 
organizații sau partide 
politice.

 Îți lipsesc spațiile publice în Codru? RECRUTĂM CETĂȚENI ACTIVI!

PERIOADA PROGRAMULUI: octombrie – mai 2021. DATA LIMITĂ DE APLICARE: 4 octombrie 2020, ora 17.00.

Formularul de aplicare și mai multe 
detalii pe: codru.primariamea.md

Ruta locală în regim de testare?

Ce urmează? 92.8%
din respondenți vor o rută locală



CODRU

Republica Moldova cunoaște o creștere dramatică 
a numărului de infecții și decese din cauza COVID-19. 
Îndemnăm cetățenii să poarte mască, să păstreze distanța 

de 1-2 metri, să evite locurile aglomerate și să se spele 
pe mâini. În caz că au simptome să se autoizoleze și să 

telefoneze medicul de familie.

Locuitorii luptă cu gunoiul aruncat
pe dealuri

La tipărirea acestui ziar nu au fost folosiți bani publici.
Acesta nu promovează niciun partid sau opțiune politică. Tiraj 500 de exemplare.  

Publicația a fost realizată cu suportul Ambasadei Finlandei din București și a poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Guvernului Finlandei, a ambasadei, a USAID sau a Guvernului Statelor Unite.
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Pe site-ul www.codru.primariamea.md și pe pagina de Facebook PRIMARIAMEA - or. CODRU - 
puteți urmări live ședințele consiliului local, citi sintezele acestora și informa despre inițiativele noastre.

PRIMĂRIAMEA - or. CODRU este o inițiativă a Asociației Obștești PRIMĂRIAMEA, care monitorizează,
explică și analizează ce fac autoritățile publice locale din municipiul Chișinău. 

De mai bine de un an, ne-am extins în două suburbii: Codru și Durlești.

Nu ardeți frunzele! Să ne 
protejăm pe 

noi și pe alții 
de COVID-19

NASUL 

GURA și 

BĂRBIA

MASCA TREBUIE SĂ ACOPERE

Arderea frunzelor poluează 
aerul și afectează direct 
sănătatea oamenilor. În acest 
proces, se degajă monoxid 
de carbon, particule nocive 
și substanțe extrem de toxice 
și cancerigene. Frunzele pot 
fi compostate, adică adunate 
grămadă și lăsate să se 
descompună timp de un an 
sau doi.

Amintim că arderea în câmp deschis a frunzelor sau altor resturi 
vegetale se AMENDEAZĂ.

Prima acțiune a fost un subotnik împreună cu familia, colegi 
de-ai fiului și câțiva vecini. Problema este că mulți din regiune 

nu au contract de evacuare a deșeurilor, de fapt, doar șase case 
au contracte. 

Natalia a decis să instaleze panouri prin care să îndemne 
locuitorii să nu arunce deșeurile. Au fost furate în nici 24 de 
ore. Le-a mai pus o dată, dar și acestea au fost furate. Nici de 
această dată nu a renunțat și a mai pus noi panouri. Unele 
panouri se păstrează, iar atunci când ele sunt, majoritatea 
oamenilor păstrează curățenia. Tot în primul an, Natalia a cosit 
iarba de pe deal. În anul următor, a solicitat ajutorul Primăriei, 
iar în al treilea an - Primăria deja de sine stătător a făcut asta. 

Problema nu se va rezolva atâta timp cât Primăria or. Codru 
nu va insista ca fiecare gospodărie să aibă contract pentru 

colectarea deșeurilor. În același timp, istoria Nataliei este un 
exemplu de implicare locală cu rezultate vizibile.

Natalia Banu s-a mutat trei ani 
în urmă în regiunea Schinoasa 
Vale. A fost surprinsă de 
gunoiul aruncat pe dealul din 
apropiere: cutii, materiale de 
construcții, murături - de toate.

Din arhiva personală a Nataliei Banu


