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Petiție 

  
În temeiul art.9 din Codul administrativ, noi, semnatarii acestei petiții,          

membri ai Grupului civic ”Femei cu idei”, dorim să Vă comunicăm următoarele:            

Obiectivul grupului nostru este de a trăi într-un oraș cu un mediu curat și sigur. În                

luna ianuarie 2019 am intervievat 1300 de femei pentru a afla care sunt             

principalele probleme cu care se confruntă femeile. Problema mizeriei din oraș a            

fost menționată de 25% din femeile cu care am vorbit.  

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre această problemă. Astfel, am            

aflat că una din barierele soluționării acestei probleme este sortarea și reciclarea            

gunoiului. În luna iunie 2019, am realizat un nou sondaj online pentru a afla ce               

spun locuitorii referitor la sortarea separată a gunoiului. La sondajul în speță au             

participat 332 de persoane, din ei 92% sunt domiciliați în mun. Chișinău.             

Majoritatea au spus că în prezent nu aruncă gunoiul separat. Principalele cauze            

invocate de respondenți sunt următoarele: 

- 50,8%  s-au plâns că nu au acces la tomberoane pentru diferite tipuri de deșeuri; 

- 31,8 % nu cunosc despre necesitatea dar nici cum corect trebuie aruncat selectiv              

gunoiul; 

- 9,6% consideră că nu are rost sortarea gunoiului, întrucât acesta este ulterior            

depozitat în același loc; 

- 3,8 % consideră că autoritățile ar trebui să amendeze persoanele care nu se             

conformează regulilor de separare a gunoiului. 



În acest context, dorim să aflăm de la Dvs. care sunt barierile cu care Vă               

confruntați în soluționarea acestei probleme, dar și ce întreprindeți în prezent           

pentru a soluționa această problemă. Pentru un dialog mai eficient, dorim să            

avem o ședință comună la care vom discuta aceste aspecte, dar și ce putem face               

noi, locuitoarele acestui oraș pentru a trăi într-un mediu sigur și curat.  

Prin urmare cerem să ne informați: 
 

● dacă sunt suficiente tomberoane amplasate în curțile blocurilor pentru         

colectarea separată a gunoiului; 

● cum are loc, în present, informarea locuitorilor privind necesitatea         

colectării selective a gunoiului; 

● dacă sunt întemeiate temerile locuitorilor, că gunoiul ajunge oricum în          

același loc și nu are rost efortul de separare a acestuia de către locuitori; 

● cu ce putem noi, locuitoarele orașului Chișinău contribui la rezolvarea          

acestei probleme; 

● solicităm o ședință comună la data de 19 septembrie, 2019, (locul           

desfășurării urmează a fi stabilit ulterior) unde am putea discuta despre           

subiectele invocate mai sus, dar și pentru a determina cu ce putem            

contribui la soluționarea acestei probleme.  

Vă asigurăm, că suntem deschiși la dialog și acțiuni comune, orientate spre            

soluționarea acestei probleme. 

În condițiile art.60 și 77 din Codul administrativ, rugăm să ne oferiți            

răspunsuri în scris, în termen de 30 de zile, la adresa liderului grupului de              

inițiativă, Tatiana Versteac, mun.Chișinău, str.Florilor 26/2 ap.18,       

tatinca@gmail.com Tel.: 069613402. 

(www.puneumărul.md; https://www.facebook.com/femeicuideimoldova/) 
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