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Agentiile pentru Proteclia Mediului
Doamnei i Domnului Director Executiv
Campania "28 Septembrie 2019 SOS - Ambroziu" - MiEcare civicit
pentru mecliu qi sdndtate cu implicare nalionald pentru combaterea
plantei invazive Ambrosia Artemisiiftlia - Iarba pdrloagelor

Stimati doamni / Stimate domnule Director Bxecutiv,

Ca urmare a rdspAndirii exagerate, atdt la nivel jude{ean cdt ;i la nivel nalional a
arnbroziei, precum qi a numeroaselor sesizdri din partea cetilenilor care fac alergie la
aceasti plantd, lucru confirmat gi de medicii alergologi prin numdrul crescut de pacienli
cu sirnptome de alergie la aceasti plant6, proplln ca, ziua de 28 septembrie ac s6 fle
declaratb de cdtre Agenlia Nalionali a Protecfiei Mediului o zi a rniqcdrii civice pentru
mediu ;i sdnltate cu implicare nafionald, cind intr-o singurb zi, prin efort comun.
cur6ldm lara cle ambrozia. Aceastd campanie derulatd la nivel nalional, are drept scop
prevenirea unui ,rdezastruo' pentru mediu qi sindtatea populaliei prin rdspdndirea
polenului pdna la sfhr:qitul lunii octombrie, c6t qi reducerea rezervei de seminle perltru
urrnitorii ani.

Atagat prezentei. gasili propunerea pentru Carnpania "28 Septembrie 2019 SOS
* Ambroziu" - Miscare civicd pentru mediu Si sdndtctte cu implicare na;ionula pentnt
combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisii/blia - Iarba pdrloagelor.

Cu deosebitfi considerafie,
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ANEXA

28 Septembrie 2019 ,,S0S - Ambrozia,,

Mi.Scare civicd pentru mediu Si sdndtate cu implicare nafi.onald pentru
cambaterea plantei tnvazive Ambrctsia Artemisiifulia - larba pdrlctagelor

J ustifi carea in i{iativei

Ca urmare a risp0ndirii exagerate, atdt la nivel judelean c0t gi la nivel
nalional a ambroziei, precum ;i a numeroaselor sesizdri din paltea cetdfenilor
care fac alergie la aceastd plant6, lucru confirmat qi de medicii alergologi prin
numdrul crescut de pacien{i cu simptome de alergie la aceasth plantd, propun ca,
ziua de 28 septembrie ac sd fie declaratd de c6tre Agenlia Nafionali a Protecliei
Mediului o zi a miEcirii civice pentru rnediu qi sin[tate cu irnplicare nationald,
c6nd intr-o singur5 zi, prin etbrt comun, curi!6m lara de ambrozia.

Aceastb campanie denrlatd la nivel nalional, are drept scop prevenirea
unui .,dezastruo' pentru mediu qi sdnitatea populafiei pr:in r6sp6ndirea polenului
pdnS la sfAr:Eitul lunii octombrie, ctt qi reducerea rezervei de seminle pennu
unndtorii ani.

Perioada de implementare: 28 septembrie in intervalul orar 1.0.00 - 15.00

Factorii responsabili qi nobilizatori:

Agen\ia Nalionuld pentru Protec(ia Mediului:

F va lansa acliunea pe plan nalional (conferinld cle presd 1 comunicat de
pres6);

F va transmite APM-urilor progrtunul acliunii pi sarcinile institugiilor pentru
atingerea obiectivelor propuse;

) va centraliza cantitdlile raportate pe judefe (persoani de contact ANPM:
Gabriel NITU, emsil: nitu.gubriel@rnpm.ro)

) va solicita APM-urilor propuneri de rnodificiri legislative: ca unnare a
aplicdrii fird succes sau a inaplicdrii legii actuale (Legea nr. 62/2a l8 din
9 martie 20lB privind combaterea bttruienii qmbrosia ,si ILG
nr. 70712018 din 5 septembrie 20lB pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a LgKi-_rc,*6;2/2AJ3 privind combaterea
burilienii ambrasia).

Unitdyile Atlministrutiv Teritoriale (UAT) de pe razu liecilrui judel:

F vor desfipura acfiuni de cosire pe domeniile publice aflate in administrare;
F vor mobiliza comunitatea pentru desflqurarea de acfiuni de cosire pe

domeniile private (in curli gi grSdini);



vor desemna puncte de predare cu posibilititate de cdntdrire a materialului
vegetal colectat in saci;
vor raporta in data de 30 septembrie 2019 la Agenlia pentru Protec{ia
Mediului (APM) cantit6file colectate qi suprafeple cur[late, urmdnd ca
ulterior si fie valorificate ca qi compost prin firmele de salubrizare;
vor mediatiza prin mass-media locatb rezultatele actiunii.

Agenliile Jude(ene pentru Protecgia Mediului:

F vor deslXqura, in perioada premergdtoare acfiunii, o ampl[ campanie de
mediatizare a rniEcdrii civice SOS - Ambrozia, utilizind toate mijloacele
de comunicare in mas6;

) vor notifica agen{ii economici autorizafi a cdror activitate poate genera
condilii propice r[spdndirii plantei (activitSli in domeniul construcfiilor),
Direcliile Judelene de Drumuri Ei Poduri pentru implicare in acliunea de
cosire pe marginea drumurilor, precum qi Structurile Nalionale gi Judefene
de Cii Ferate pentru implicare in acfiuni de cosire pe cdile ferate;

) vor raporta in data de 02.f0.2019 la ANPM cantitilile colectate gi
suprafetele curdlate pe fiecare jude!, pentru a se putea realiza centralizarea
rezultatelor pe plan nalional, precum qi propunerile de modificdri
legislative, ca urmare a aplicirii frrd succes saLl a inaplicarii legii actuale
(Legea nr. 62/201B din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii
amhrosia $i H.G nr'. 707/2018 din 5 septembrie 2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a LegiL__nr,'_-62QAJ8. privind
comb aterea burtdeni i ambros ia), conform tabelul ui anexat.

NOTA:
Pentru mobilizarea cetdfenilor gi motivarea acestora, UAT,urile pot organiza
aceastd acliune pi sub furma unei competilii, care sd se finalizeze cu acordarea
titlului de ,,FAMILIA ANULUI,, pentru familia care a predat cea mai mare
cantitate de material vegetal cosit, iar UAT-urile cu cele mai mari cantit[1i
raportate, sd fie premiate de cdtre APM-urile at'erente judefului din care f-ac
pafte.

IrrtOCMit: MihAi PINTILIE

Vicepresedinte ANPM

Dr. Radu Tiberiu
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