Anexă la scrisoarea MADRM
nr. 15-05/776_ din ___25.02.2019_

Informația privind măsurile întreprinse în a.2018 pentru realizarea Planului de Acțiuni la
Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020
Nr.
d/o

1

2

3

Nr.
Măsurile întreprinse
Acțiunile din Plan
acțiunii
Obiectivul specific A. Asigurarea managementului durabil şi a cadrului instituțional eficient în domeniul conservării diversității biologice
Direcția de acțiune 1. Elaborarea cadrului normativ în domeniul conservării diversității biologice
4.
Elaborarea şi promovarea Codului silvic Proiectul Codul silvic este elaborat, avizat de toate ministere și organizațiile, obținute
într-o nouă formulare.
avizele: juridic și anticorupție. Proiectul se află la etapa de definitivare și traducere, pentru
prezentare la Guvern.
5.
Elaborarea şi promovarea proiectului de
A fost aprobată Legea vânătorii și fondului cinegetic nr.298/2018 (în ședința de plen al
lege privind fondul cinegetic şi protecția
Parlamentului din 29.11.2018). Urmează promulgarea Legii și publicarea în Monitorul
vânatului prin armonizarea cu Directiva
Oficial.
2009/147/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice şi
racordarea
la
cerințele
tratatelor
internaționale
6.
Îmbunătățirea şi modificarea actelor
A fost aprobată Legea nr. 237 din 17.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii
legislative (Legea regnului animal nr.
regnului animal 439/1995 (publicată în Monitorul Oficial, 2018, Nr. 48-57 ).
439-XIII din 27 aprilie 1995, Legea
regnului vegetal nr. 239-XVI din 8
noiembrie 2007, Legea nr. 94-XVI din 5
aprilie 2007 cu privire la rețeaua
ecologică) prin ajustarea la cerințele UE
(Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 30
noiembrie 2009 privind conservarea
păsărilor sălbatice, Directiva 92/43/CEE
a Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică) şi la
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Nr.
acțiunii

Acțiunile din Plan

4

9.

tratatele internaționale din domeniul
biodiversității.
Integrarea, pînă în anul 2020, a
prevederilor
privind
conservarea
biodiversităţii în cele mai importante
documente de politici sectoriale.

5

10.

6

11.

7

15.

8
18.

9

Măsurile întreprinse

1) Documente de politici aprobate:
- Programul național de protecție integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 și Planul de
acțiuni privind implementarea acestuia, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 123 din
02.02.2018;
- Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru
anii 2014-2020 actualizată, prin Hotărărea Guvernului nr. 785 din 01.08.2018.
2) Documente de politici elaborate;
- Proiectul Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova.
- Proiectul Programului de promovare a produsele agroalimentare;
- Proiectul Programului de Dezvoltare a Apiculturii în Republica Moldova pentru
anii 2018-2025
Elaborarea unui nou plan național de Proiectul Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile
acțiune pentru implementarea Strategiei a sectorului forestier din Republica Moldova pentru a.2018-2023 a fost aprobat în cadrul
dezvoltării durabile a sectorului forestier ședinței Secretarilor generali de stat (nr.unic 81/ MADRM). Proiectul include comasarea
din Republica Moldova
Planului de acțiuni la Strategia dezvoltării durabile a sectorului la schimbările climatice cu
Elaborarea Strategiei privind adaptarea planul de acțiuni la Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica
fondului forestier la schimbările climatice Moldova. Urmare al avizelor Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor este stopată
promovarea documentului de politici.
Direcția de acțiune 2. Asigurarea cadrului instituțional eficient pentru gestionarea durabilă a diversității biologice
Crearea structurilor administrative pentru Se află la etapa de executare. A fost elaborat proiectul
unele categorii de arii naturale protejate
Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației
de stat
biosferei “Prutul de Jos”, care prevede crearea
Crearea centrelor ştiinţifico-didactice în Agenția „Moldsilva” raportează despre crearea în a.2018 În cadrul Rezervațiilor
domeniul
conservării
diversității științifice „Prutul de Jos” și „Plaiul Fagului”, au fost create pe parcursul anului 2018 două
biologice
centre informațional – educative, cu aspect ştiinţifico -didactic în domeniul conservării
diversităţii biologice.

Direcția de acțiune 3. Asigurarea integrării cerințelor tratatelor internaționale în politicile naționale în domeniul conservării biodiversității
19.
Implementarea prevederilor tratatelor 1) Au fost elaborate și prezentate rapoarte către Secretariatele tratatelor internaționale:
internaționale ce țin de domeniul - Raportul VI național al Republicii Moldova privind implementarea Convenției privind
diversității biologice la care Republica diversitatea biologică;
Moldova este parte
- Raportul Național al Republicii Moldova privind implementarea Acordului AEWA
pentru anii 2016-2018
- Raportul bienal la Convenția Berna privind derogările de la art. 4,5,6,7 și 8 ale

Nr.
d/o
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10

21.

11

22.

12

23.

Acțiunile din Plan

Măsurile întreprinse

Convenției;
- - Rapoartele anuale privind implementarea prevederilor CITES pentru anii 2016 şi 2017;
- - Raportul național la Convenției Ramsar pentru perioada 2016-2018;
- - Raportul național privind implementarea Acordului privind conservarea liliecilor în
Europa pentru perioada 2016-2018.
2) Au fost prezentate informații către MAEIE:
- cu privire la implementarea prevederilor Acordului de Asociere, către Reuniunea
Clusterului 3RM-UE la solicitarea acesteia (scr. nr.01/01-2702 din 04.06.2018).
- cu privire la problemele privind implementarea acțiunii SL1, Capitolul 13 „Comerț și
Dezvoltare durabilă”, cu referință la cadrul strategic în domeniul forestier (scr. nr.01/012058 din 23.04.2018).
Prezentarea către Guvern a setului de A fost aprobată Legea nr. 96 din 07.06.2018 pentru ratificarea Protocolului adițional
documente
necesare
ratificării Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la
Protocolului adițional Nagoya-Kuala Cartagena privind insecuritatea.
Lumpur privind răspunderea şi repararea
daunelor, conform Protocolului de la
Cartagena privind insecuritatea
1) Prezentate propuneri pentru Raportul Regional European din cadrul IPBES (pe
Implementarea prevederilor platformei
probleme polenizatori și terenuri degradate);
inter-guvernamentale politico-ştiinţifice
2) Organizat la Chișinău, Atelierul de lucru European regional „Îmbunătățirea
în domeniului biodiversității şi serviciilor
capacităților instituționale pentru implementarea Platformei Interguvernamentale
ecosistemele.
Politico-Știinţifice în biodiversitate şi servicii ecosistemice (IPBES)”, în perioada 16-18
octombrie.2018;
3) Participare la Ședința consultativă Pan-Europeană (PESC-5) în cadrul Platformei
IPBES, în perioada 6–7 iunie 2018, în Berna, Elveția.
Implementarea Acordului dintre Guvernul 1) A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 347 din 18.04.2018 pentru aprobarea
Republicii
Moldova şi
Guvernul componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și
României privind cooperarea pentru protecția bazinului fluviului Nistru.
protecția şi utilizarea durabilă a apelor 2) Organizată ședința de lucru preparatorie a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea
Prutului şi Dunării.
stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, în cadrul căreia s-a stabilit planul de lucru pe
viitor și data primei ședințe a Comisiei menționate. (la 05.04.2018, Chișinău).
3) Organizată Prima ședință oficială a Comisiei mixte privind utilizarea durabilă și
protecția bazinului fluviului Nistru, în cadrul căreia a fost aprobat planul de lucru pentru
activitățile ce urmează a fi întreprinse de ambele părți (la 17.09.2018, Chișinău).
4) Se află la etapa de implementarea proiectul GEF-UNDP: „Consolidarea cooperării
transfrontaliere și gestionarea integrată a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru” care
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acordă asistență în cooperarea transfrontalieră şi gestionarea integrată a resurselor de apă
în bazinul fluviului Nistru, precum și organizarea ședințelor Comisiei mixte privind
utilizarea durabilă şi protecția fluviului Nistru.
5) Participare la ședința a 2-a al Comitetului de Supraveghere al proiectului GEF- OSCE
„Consolidarea cooperării transfrontaliere și gestionarea integrată a resurselor de apă în
bazinul fluviului Nistru”, implementat în cooperare cu PNUD și UNECE (Odessa,
18.12.2018).
1) A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1205 din 05.12.2018 cu privire la modificarea
24.
Implementarea Acordului dintre Guvernul
anexei Hotărîrii Guvernului nr. 325 din 4 mai 2011 cu privire la Comisia hidrotehnică
Republicii Moldova şi Cabinetul de
interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova
Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în
și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor
domeniul protecției şi dezvoltării durabile
Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28.06. 2010.
a bazinului rîului Nistru
2) Remisă scrisoarea nr. 01/01-5778 din 17.12.2018 către MAEIE, cu solicitarea de a
informa partea Română despre aprobarea Componenței Părții Moldave a Comisiei și
despre intenția R. Moldova de a relua procesul de colaborare cu România în vederea
protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, exploatării Nodului Hidrotehnic StîncaCostești de pe r.Prut.
Obiectivul specific B. Reducerea presiunii asupra diversității biologice pentru asigurarea dezvoltării durabile
Direcția de acțiune 1. Asigurarea măsurilor de extindere a ariilor naturale protejate de stat şi de creare a rețelei ecologice naționale
28.
Fondarea Rezervației Biosferei Tripartite 1) Drept prim pas pentru fondarea rezervației biosferei tripartite, Republica Moldova a
„Delta Dunării – Prutul de Jos” (România- avut responsabilitatea de fondare a primei rezervații a biosferei în Republica Moldova
Republica Moldova-Ucraina
„Prutul de Jos”, care ulterior va fi încadrată în Rezervaţia Biosferei Tripartită „Delta Dunării
– Prutul de Jos” (România-Republica Moldova-Ucraina). În scopul oficializării
instrumentelor de creare a rezervației, a fost aprobat următorul cadrul legal:
2) Legea nr. 132 din 13.07.2018 privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”;
3) Legea nr. 144 din 19.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
4) În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de Management al regiunii Prutului de Jos”,
implementat de AO „Verde e Moldova” a fost elaborat proiectul Planului de Management
al Rezervației Biosferei „Prutul de Jos„ și organizate 3 ședințe publice consultative cu
implicarea autorităților publice centrale și locale (15.06, 23.08 și 16.11/ 2018).
29.
Fondarea Parcului Naţional „Nistrul
1) Guvernul Austriei a oferit Republicii Moldova 750 mii euro în susținerea creării Parcului
Inferior”
Național „Nistrul de Jos” și pentru sporirea conștientizării populației privind oportunitățile
de dezvoltare din zonă, prin suport la proiectul “Adaptarea bazată pe ecosistem, măsuri de
rezistență climatică și dezvoltare instituțională în Nistrul de Jos”, care este implementat de

Nr.
d/o
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Nr.
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30.

Crearea Reţelei „Emerald” ca parte
componentă a Reţelei Ecologice PanEuropene

31.

Elaborarea cadastrului ariilor naturale
protejate de stat

17

Elaborarea şi promovarea programului de
extindere a sistemului de arii naturale
protejate
18

32

Măsurile întreprinse
AO BIOTICA și AO EcoContact. Perioada de implementare este 4 ani (decembrie 2017 –
noiembrie 2021).
2) În anul 2018 a fost creat Consiliul de Administrare a Zonei Umede de Importanță
Internațională (Ramsar) „Nistrul de Jos” și aprobat Regulamentul de organizare şi
funcționare a Consiliului menționat.
1) În cadrul reuniunii a 38-a a Comitetului permanent al Convenției privind conservarea
vieții sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979), în noiembrie 2018, au
fost aprobare 52 de situri ale Rețelei Emerald prezentate de Republica Moldova (8% din
teritoriul țării). Identificarea Rețelei Emerald a fost realizată cu sprijinul Consiliului
Europei și proiectului Uniunii Europene privind crearea Rețelei Emerald a zonelor de
interes special pentru conservare.
2) A fost elaborată baza de date privind Rețeaua Emerald din Republica Moldova, parte
componentă a Rețelei ecologice naționale, care actualmente include 52 de situri Emerald,
14 specii de plante, 140 specii de animale (păsări -80 , mamifere – 13, amfibieni – 3, pești
– 19, reptile –2, nevertebrate – 23) și 27 de habitate.
1) IEG implementează Proiectul aplicativ 15.817.02.21A: „Evaluarea integrată a
impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii
ariilor naturale protejate de stat (ANPS) în contextul cerințelor Directivelor UE”. Etapa 4
(a. 2018) „Evaluarea potențialului ecologic al ANPS din bazinul fl. Nistru (zona de centru)
- raioanele administrative: Ialoveni și Strășeni, estimarea impactului asupra calității
elementelor specifice, şi riscului ce le amenință integritatea, elaborarea măsurilor de
conservare şi extindere.”.
2) A fost evaluată starea integrată și potențialul ecologic a 9 ANPS din bazinul fl. Nistru
– r-le Strășeni și Ialoveni, pe o suprafață de 2016,8 ha, estimat impactul asupra calității
elementelor specifice și a riscului ce le amenință integritatea și elaborate 9 Pașapoarte
ecologice și completată Banca de date a Cadastrului FANPS cu recomandări de
conservare. Rapoartele sunt plasate pe pagina web al IEG.
1) Fondul ariilor naturale protejate de stat a fost extins, prin crearea primei rezervații a
biosferei „Prutul de Jos”. În acest scop a fost elaborat/aprobat cadrul legal:
- Legea nr. 132 din 13.07.2018 privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”;
- Legea nr. 144 din 19.07.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
2) GBNI a realizat cercetări ştiinţifice în zonele adiacente a 6 arii naturale protejate de stat
(2 monumente ale naturii; 4 rezervații naturale silvice) în scopul identificării potenţialului
de extindere a suprafeței acestora. În baza cercetărilor a fost stabilit potențialul de extindere
a arilor naturale protejate respective pe o suprafață totală de 2963,2 ha, dintre care:
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- Aria protejată “Misilindra” – extinderea cu 3 ha;
- Aria protejată “Vîșcăuţi” – extinderea cu 3 ha;
- Aria protejată “Pogoreloe” - extinderea cu 53 ha;
- Aria protejată “Călineştii Mici” - extinderea cu 7,2 ha;
- Aria protejată ”Sadova” – extinderea cu 485 ha;
- Aria protejată ”Teleneşti” - extinderea cu 2412 ha.
3) Au fost elaborate recomandări de extindere a ariei naturale protejate de stepă „Pajiştea
Vrăneşti” de la 8 ha la cca 58 ha.
4) Au fost elaborate recomandări de instituire a unei noi arii naturale protejate de stepă „Pajiştea Prepeliţa” cu suprafața totală de 10,6 ha.
Elaborarea planurilor de management 1) În cadrul proiectului „Elaborarea Planului de Management al regiunii Prutului de Jos”,
pentru ariile naturale protejate
implementat de AO „Verde e Moldova” a fost elaborat proiectul Planului de Management
al Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Urmează promovarea spre aprobare al actului
normativ în a.2019.
2) IEG a elaborat și editat Planul de Management pentru Zona Umedă de Importanță
Internațională „Lacurile Prutului de Jos” (100 ex.), Planul este un document de bază pentru
managementul durabil a resurselor naturale în partea de sud a Republicii Moldova și
cuprinde o analiză complexă a stării ecologice a componentelor de mediu din teritoriul
zonei umede „Lacurile Prutului de Jos
Direcția de acțiune 2. Asigurarea măsurilor de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate
Restabilirea colecției de plante rare din GBNI anual realizează activități de completare și menținere a colecțiilor cu noi taxoni. În
Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe cadrul colecțiilor vii de teren se întîlnesc peste 100 de specii de plante rare din flora
a Moldovei
spontană a Republicii Moldova, 54 dintre ele fiind incluse în ediția a III-a a Cărții Roșii. Ca
rezultat al investigațiilor botanice de teren în cadrul ariilor naturale protejate, sectoarelor
reprezentative cu populații de plante rare, au fost aduse din habitatele naturale și plantate în
colecțiile GBNI, cu scopul conservării în condiții ex-situ următoarele specii rare: Centaurea
pannonica (Heuff.) Simon., C. marschalliana Spreng., Pilosella flagellaris (Willd.) Arv.
Touv., Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd., Epipactis heleborine (L.) Crantz
(plantate în Expoziția Vegetația Moldovei); Rosa tschatyrdagi Chrshan., Rosa turcica Rouy
– specie nouă pentru flora RM, Rosa corimbifera Laxa (plantate în Expoziția Vegetația de
Stepă);Achillea ochroleuca Ehrh. și Valeriana tuberosa L. (plantate în Expoziția Plante
Medicinale).
Cartografierea GIS a habitatelor speciilor
1) Prin intermediul proiectului Uniunii Europene privind crearea Rețelei Emerald, a
rare şi elaborarea măsurilor de restabilire
zonelor de interes special pentru conservare, a fost creată baza de date privind Rețeaua
a celor degradate
Emerald din Republica Moldova (inclusiv hărți), care include 27 de habitate.
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2) Cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităților de conservare a
biodiversității în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor
din Moldova” au fost elaborate
- proiectul Conceptului Sistemului Informațional Integrat de Mediu;
- proiectul Conceptului Sistemului Informațional „Cadastrul Ariilor protejate”.
22
38.
Elaborarea planurilor de management 1) IZ raportează despre invențiile științifice cu referință la speciile de interes
pentru ecosisteme şi specii de plante şi comunitar/industrial: instalația pentru incubarea icrelor embrionate de pești liofili în
animale de interes comunitar
condițiile curentului de apă (în baza brevetului de invenție nr.9045); instalația pentru
incubarea icrelor embrionate de pești pelagofili în condițiile curentului de apă (în baza
brevetului de invenție nr.1112); dispozitiv de atragere a insectelor pentru hrănirea peștilor
(în baza brevetului de invenție nr.1207).
2) A fost editată lucrarea „ Starea ihtiocenozelor din ecosistemele acvatice naturale și
măsurile de ameliorare” (2018), în care sunt prezentate date despre starea și structura
ihtiocenozelor în ecosistemele acvatice naturale în condițiile ecologice actuale (pentru
perioada 2015-2018) și măsurile recomandate pentru ameliorarea structural-funcțională a
populațiilor de pești de interes comunitar.
Obiectivul specific C. Asigurarea măsurilor de stopare a amenințărilor pentru biodiversitate
Direcția de acțiune 1. Asigurarea măsurilor de stopare a degradării solului şi de diminuare a efectelor schimbărilor climatice
Reabilitarea fâșiilor de protecție a câmpurilor Pentru stimularea reabilitării fâșiilor de protecție a câmpurilor agricole prin intermediul
23
48.
agricole
proiectului IFAD și MAC-P pe perioada a. 2016-2018 sau înființat/ reabilitat 591,9 ha de
fâșii forestiere de protecție a câmpurilor agricole, menite să contribuie la stoparea eroziunii
solului pe circa 19287 ha.
49.
Evaluarea contribuției biodiversității la Cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităților de conservare a biodiversităţii
24
stoparea degradării și menținerea în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” au
fertilității solului
fost realizate acțiunile de instruire a utilizatorilor de terenuri privind integrarea aspectelor
biodiversității în practicile de utilizare durabilă a terenurilor și de stopare a degradării
acestora.
25
53.
Crearea plantațiilor forestiere pe terenuri 1) Au fost elaborate proiecte de împădurire a terenurilor degradate pe teritoriul pr.
degradate, cu promovarea speciilor Gotești (r-nul Cahul) și pr.Ocnița (r-nul Ocnița) pe suprafața totală de 6,8 ha.
autohtone
2) În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD) au
fost elaborate proiecte pentru 8 beneficiari particulari pentru înființarea a 15,06 ha plantații
forestiere.
Direcția de acțiune 2. Asigurarea măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă şi a diversității biologice acvatice,
precum şi identificarea măsurilor de protecție a acestora
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Elaborarea planurilor de gestionare a
districtelor bazinelor hidrografice Nistru
și Dunărea-Prut și Marea Neagră
Restabilirea fâșiilor riverane de protecție
a apelor râurilor și bazinelor acvatice

A fost aprobat Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea - Prut și
Marea Neagră, prin Hotărîrea Guvernului nr. 955/2018.

1) În cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul apelor” referitor la
îmbunătățirea fâșiilor de protecție a apei de-a lungul corpurilor de apă, de către Agenția
„Moldsilva” s-au efectuat acțiunile:
- inventarierea și delimitarea fâșiilor riverane de protecție a malurilor bazinelor și a
locurilor identificate (fâșii acoperite cu vegetație ierboasă, fâșii în corpuri de apă, fâșii în
fond forestier, fâșii în intravilan, fâșii agricole) care urmează să fie supuse îmbunătățirii
amplasate de-a lungul râurilor Ciugur, Nîrnova, Cahul, Căinar, Ciuluc și Botna, pe o
lungime de 570 km., elaborate proiecte de creare a fâșiilor forestiere de protecție a apelor
- pe suprafața de 60,20 ha, câte un proiect pentru fiecare râu.
2) Cu suportul Proiectului ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul
aprovizionării cu apă și sanitație în Republica Moldova” demarează acțiunea Delimitarea fâșiilor de protecție a apei de-a lungul lacurilor de acumulare Ghidighici și
Costesti-Stânca și evaluarea stării de mediu a fâșiilor de protecție.
Direcția de acțiune 4. Asigurarea măsurilor de minimizare a presingului antropic asupra ecosistemelor naturale vulnerabile
28
69.
Efectuarea lucrărilor de amenajare silvică 1) ICAS a realizat amenajarea pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră pentru
a terenurilor acoperite cu vegetație primăriile Borogani (r-nul Leova) și Cimișlia (r-l Cimișlia) pe suprafața de 908,2 ha.
forestieră în scopul prevenirii tăierilor 2) Au fost organizate Conferințe de amenajare a pădurilor în cadrul întreprinderilor
ilegale şi al sporirii beneficiilor pădurii
silvice: Orhei, Telenești, Călărași, RN Pădurea Domnească , la care au participat
reprezentanții autorităților centrale și locale, institutele științifice
La 6.09.2018 a avut loc Conferința a II-a de amenajare a pădurilor comunale în cadrul
primăriei Cimișlia, iar la 17.09.2018 Conferința II de amenajare a pădurilor în comuna
Borogani, raionul Leova, cu participarea, autorităților de mediu și administrației publice
locale.
29
70.
Promovarea tehnologiilor moderne cu Prevederile au fost incluse în Legea privind substanțele chimice, nr. 277 din 29 noiembrie
emisii reduse de poluanți (sulfuri, 2018
nitrogen, metale grele)
Obiectivul specific D. Asigurarea măsurilor de sporire a beneficiilor în urma utilizării resurselor naturale şi a serviciilor ecosistemice
30
75.
Promovarea genotipurilor valoroase de
1) GBNI a raportat despre completarea colecțiilor de plante industrial - mur (Rubus
plante în scopul fondării plantațiilor
fruticosus), mur x zmeur și soiurilor din genul Lycium (goji) cu noi exemplare de plante,
industriale
obținute prin multiplicarea in vitro. A fost studiată compoziția chimică a plantelor din
colecție, în comparație cu cele provenite din flora spontană. În baza cererii depuse în anul
2017 la AGEPI pentru soiul de goji „LICURICI”, în a.2018 a fost inițiată testarea la DUS
27

58.
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Măsurile întreprinse
(distinctivitate, uniformitate, stabilitate) de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor
de Plante din Republica Moldova;
2) Cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităților de conservare a
biodiversității
3) în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”
au fost realizate acțiunile de creare a plantațiilor industriale în rl Ștefan-Vodă -pentru specii
fructifere de arbuști spp. Aronia și Măceș din s. Talmaza pe 2 ha și în s.Copceac de plante
medicinale pe 10 ha.

31

76.

32

84.

88.

33

Elaborarea unor proiecte pentru
În cadrul proiectului: ”Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge –
comunitățile locale bazate pe
MILK”, implementat de AO ”Pro Cooperare Regională”, cu suportul Fundației HEKSmanagementul durabil al resurselor de
Moldova, ICAS a elaborat pentru 9 APL din Zona de Nord a Republicii Moldova 12
plante (energetice, medicinale, furajere,
proiecte de ameliorare a pajiștilor degradate pentru suprafața totală de 117 ha.
eterooleaginoase etc.)
Obiectivul specific E. Asigurarea suportului științific în domeniul conservării biodiversității, a accesului la informație și
promovarea educației pentru dezvoltarea durabilă
Direcția de acțiune 1. Promovarea cercetărilor științifice în domeniul conservării biodiversității
Promovarea
cercetărilor
științifice Au fost efectuate cercetări științifice interdisciplinare comune (Laboratorul Floră Spontană
interdisciplinare în domeniul conservării și Herbar al GBNI și Catedra de Farmacognozie și Botanică Farmaceutică a Universității
Biodiversității
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”) privind studiul unor taxoni
vegetali din flora spontană a Republicii Moldova de interes farmaceutic. În cadrul acestor
cercetări au fost studiate particularitățile ecologice, corologice, populaționale și morfoanatomice ale speciei Solidago virgaurea. (familia Asteraceae). A fost publicat în comun
un articol în revistă cu factor de impact.
Direcția de acțiune 2. Asigurarea cadrului educațional şi a pregătirii cadrelor în domeniul conservării biodiversității
Elaborarea ghidurilor pentru fermieri privind Cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii
bunele practici de conservare şi utilizare în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” au
durabilă a biodiversităţii
fost realizate acțiunile pentru fermieri:
 elaborate planurile de gestionare a pășunilor pentru pădurile comunitare din 4 localități
selectate: Zastinca și Bădiceni (raionul Soroca), Copceac și Talmaza (raionul Ștefan Vodă);
 S-a efectuat testarea practicilor prietenoase biodiversității pe 100 ha de pajiști în
corespundere cu Planurile de gestionare a pășunilor (îndepărtarea speciilor invazive de
arbuști/arbori și îmbunătățirea vegetației, aplicarea practicilor de pășunat rotativ).
Organizate instruiri în teren pentru proprietarii de terenuri, sectorul privat, agricultori,
deținători de animale pe probleme de: aplicarea practicilor silvo-pastorale: oportunități
pentru ameliorarea pășunilor acoperite cu vegetație lemnoasă/arbuști ; pășunatul durabil

Nr.
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prin rotaţie – metodă de obținere a beneficiilor (economice, sociale și de mediu);
monitorizarea speciilor și a ecosistemelor protejate la nivel local.
34

89.

Actualizarea curriculei în învăţămîntul
primar şi secundar general pentru a
asigura elementele de biodiversitate în
programele educaționale de științe ale
naturii

35

90.

Desfășurarea orelor ecologice
olimpiadelor
ecologice
pe
biodiversității

MECC informează că, în a. 2018 a fost demarată Reforma curriculară care a determinat
corelarea politicilor curriculare cu standardele educaționale naționale și internaționale și
formatarea profilului absolventului prin prisma finalităților educaționale și a sistemului de
competențe-cheie. În învățământul primar, clasele II- IV, la Aria curriculară Matematică și
științe se studiază disciplina obligatorie Științe pentru care a fost dezvoltat curriculumul și
asigurat în document completarea și actualizarea conținuturilor ce țin de biodiversitate.
Astfel, curriculumul include competențe specifice de dezvoltare și anume: (1) identificarea
și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor caracteristice mediului
înconjurător; (2) explorarea-investigarea mediului înconjurător, manifestând curiozitate și
interes în valorificarea metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a
rezultatelor; (3) explicarea informațiilor/rezultatelor/concluziilor obținute în demersuri de
cunoaștere a mediului înconjurător; (4) rezolvarea unor situații de problemă pe baza
integrării achizițiilor dobândite la disciplină cu cele din alte domenii, dovedind interes
pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață și care include
în mod direct tematica biodiversității. În context, disciplina Științe în clasele II-IV se
bazează pe cea mai mare componentă cu caracter de biodiversitate, orientată spre formarea
elevului prin prisma educației către natură, mediul înconjurător, cunoașterea florei și faunei,
responsabilitatea față de biodiversitatea naturală, ocrotirea patrimoniului natural, ocrotirea
și menținerea bunăstării naturale.

și a
1) Au fost desfășurate 3 ore ecologice în liceele din Chișinău (tematica Speciile rare
tema
incluse în Cartea Roșie).
2) Organizate 2 ore deschise cu 2 grupe din cadrul unei grădinițe din Chișinău şi 1 oră
deschisă cu clasele primare din liceul com. Stăuceni, cu tematica: ,,Speciile din Cartea
Roșie și importanța protecției acestora”.
3)
Organizată Ediția a II-a a Concursului național de pictură pentru elevi cu genericul
”Natura în ochii copiilor”. Concursul a cuprins 2 secții (Pictură și Aplicații) pentru 2 grupe
de vârstă (învățământul gimnazial – clasele V-IX; învățământul liceal – clasele X-XII).
Ceremonia de premiere a avut loc la 2 iunie 2018 în cadrul evenimentului Ziua Mediului
2018.
4) MECC raportează:
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Măsurile întreprinse
- Organizată Olimpiada Republicană la Ecologie, ediția a XXI-a, la care au fost susținute
28 de proiecte elaborate de 58 de elevi din 24 de raioane/ municipii. În baza deciziei
Consiliului Olimpic Republican la Ecologie, au fost acordate diplome și premii bănești pentru 19
elevi. Premianții la Olimpiada Republicană la Ecologie sunt din raioanele Criuleni, Drochia,
Glodeni, Orhei, Sângerei, UTA Găgăuzia și mun. Chișinău. În context, MECC menține tematica
propusă pentru olimpiadă cu referire la biodiversitate, probleme/soluții ecologice, protecția
mediului înconjurător.

- Desfășurarea orelor ecologice. Planul–cadru pentru învățământul primar, gimnazial și
liceal, anul de studii 2018-2019, care include unele completări care definesc elementele de
noutate. Astfel, noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală include disciplina
obligatorie Dezvoltare personală, propusă pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în
învățământul primar, gimnazial și liceal.

36

91.

37

93.

Elaborarea programelor şi formarea 1) Desfășurate 4 cursuri de instruire și formare profesională a colaboratorilor vamali la
profesională continuă în sectorul public şi tema ,,Implementarea Convenției cu privire la comerțul internațional cu floră şi faună pe
privat cu privire la problemele de cale de dispariție (CITES).
conservare a biodiversității şi gestionare Capacitățile a circa 20 funcționari din cadrul MADRM, Agenția „Moldsilva”, ICAS, IPM,
durabilă a ariilor naturale protejate de stat. APL, au fost consolidate prin instruire specifică în cadrul a 2 ateliere pe probleme de:
planificarea teritorială integrată; valorile şi serviciile ecosistemice; gestionarea durabilă a
pajiștilor și pădurilor; aplicarea planurilor de amenajare a teritoriului (inclusiv soluționarea
conflictelor) cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităților de conservare a
biodiversității în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din
Moldova”.
Direcția de acțiune 2. Asigurarea cadrului educațional şi a pregătirii cadrelor în domeniul conservării biodiversității
Organizarea evenimentelor speciale 1) În contextul Zilei Mondiale a Biodiversității MADRM a organizată masa rotundă
privind conservarea biodiversității şi ”Celebrarea a 25 de ani de acțiune pentru biodiversitate”, la 22.05.18, la GBNI, la
consacrate
Zilei
Internaționale
a 22.05.2018.
Biodiversității, Zilei Mondială a Zonelor 2) Participare la 2 evenimentele organizate de PNUD, consacrate Zilei Internaționale a
Umede, Zilei Dunării, Zilei Internaționale Biodiversității și Zilei Mediului. (Ștefan-Vodă și Soroca);
a Pădurilor şi Zilei Internaționale a 3) MADM a organizat evenimentul Ziua Mediului, la 05.06.2018,
Păsărilor, Noaptea cercetătorului etc., cu 4) ICAS a organizat masa rotundă dedicată Zilei Internaționale a Pădurilor cu genericul:
plasarea informației pe paginile-web.
„Pădurea și dezvoltarea durabilă urbană”. 21.03.2018.
5) Plasate 5 informații pe pagina-web al MADRM, cu informația despre evenimentele
speciale.
6) La invitația Muzeului Olteniei (Craiova, România), de către IZ a fost susținută o lecție
publică privind monitorizarea speciilor rare și amenințate cu dispariția din zonele
protejate, cu ocazia evenimentului Noaptea cercetătorului.
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95.

Acțiunile din Plan

Măsurile întreprinse

1) MADM a organizat evenimentele:
- Campania „Caravana Biodiversităţii” prin Ordinul nr. 99 din 27.04.2018 la Grădina
Promovarea campaniei de conservare a Botanică (Institut). În acest sens din FEN au fost alocați 4000,0 lei pentru publicarea
biodiversității pentru un deceniu (anii materialelor informative în domeniul protecției biodiversității;
2011-2020), lansată în cadrul Convenției - 1 seminar internațional „Atelierul de lucru European regional Îmbunătățirea
capacităților instituționale pentru implementarea Platformei Interguvernamentale
privind Diversitatea Biologică
Politico-Știinţifice în biodiversitate şi servicii ecosistemice (IPBES) - (16-18.10.2018);
- 3 ședințe cu privire la Zona Umedă de Importanță Internațională ,,Nistrul de Jos”;
- 1 ședință cu privire la crearea rezervației biosferei „Nistru inferior”;
- Seminarul ADA cu privire la crearea Registrului zonelor protejate cu aspect la ape;
- pentru Mass-media: 1- imprimare la Radio „Vocea Basarabiei”,
2 articole în ziarul „Natura”;
2) În cadrul Proiectului ”Educație ecologică în conștientizarea și sensibilizarea publicului
cu privire la protecția biodiversității în Republica Moldova”, susținut de Programul de
Granturi Mici al GEF-PNUD, GBNI în colaborare cu AO ”Ecospectru” a organizat:Masa
rotundă cu genericul „Soluționarea problemei privind recoltarea elicită a plantelor rare”,
organizată la data de 30.01.18 în cadrul consiliului Raional Orhei;
3) Seminarul „Educație ecologică în conștientizarea și sensibilizarea publicului cu privire
la protecția biodiversității în Republica Moldova”, organizat în octombrie 2018 în comuna
Slobozia Mare, r-nul Cahul.
4) A fost elaborata Startegia de dezvoltare a GBNI ca destinație ecoturistica;
5) AO „Mișcarea Ecologistă Urbană” a organizat masa-rotundă cu genericul „Măsuri de
protecție a plantelor incluse în Cartea Roșie în municipiul Chișinău, actualizarea
recomandărilor”, la 30.03.2018.
5) IZ a organizat o lecție publică dedicată resturilor de animale fosile găsite pe teritoriul
carierei de nisip Verejeni (pr.Telenești, februarie 2018). Materialele prezentate vor
completa colecțiile actualului muzeu de istorie şi etnografie din Teleneşti.
Informarea publicului larg şi antrenarea 1) MADRM a elaborat și remis la Guvern Planul de acțiuni privind desfășurarea lucrărilor
societății în acțiunile naționale în consacrate Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”,
domeniul protecției mediului: Săptămîna constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 27 din 13.02. 1995 și
apelor curate „Apa, izvorul vieţii”; organizată desfășurarea acțiunii.
acţiunile „Rîu curat de la sat la sat”; „Un 2) În scopul informării publicului în perioada derulării acțiunilor Săptămîna apelor curate
arbore pentru dăinuirea noastră”
„Apa, izvorul vieţii” și „Rîu curat de la sat la sat”, IZ a avut 4 participări la emisiuni radio
(EcoFm) şi TV (Canal 3, Publica, TVR Moldova), 2 participări la conferințe de presă
(Agenţia de presă Infotag, Agenţia Sputnik Moldova) şi au oferit 2 interviuri (Jurnal TV,
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TV Europa Liberă), care au avut ca subiect apa şi sanitația, problemele legate de
administrarea moldo-ucraineană a fluviului Nistru, inclusiv impactul construcțiilor
hidrotehnice asupra ecosistemelor acvatice, rezervația naturală Prutul de Jos.
3) Au fost editate 22 de publicații în revista lunară de informare „Vânătorul şi Pescarul
Moldovei”, revista „Natura”, având ca temă diversitatea faunei terestre şi acvatice a
Republicii Moldova, protecția şi utilizarea durabilă a resurselor biologice, inclusiv de
importanță cinegetică şi de pescuit.
4) La invitația muzeului din s. Duruitoarea Veche, cercetătorii IZ au ghidat o excursie
pentru un grup de turiști din Marea Britanie, Polonia, Olanda (iunie 2018) cu informarea
despre problemele apelor și biodiversității acvatice.

96
40

Promovarea acţiunilor de conservare a
biodiversităţii în planurile locale de
protecţie a mediului

1) Cu suportul proiectului PNUD-GEF „Integrarea priorităților de conservare a
biodiversității în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din
Moldova” au fost elaborate Planurile raionale de amenajare a teritoriului (PRAT) pentru
raioanele Ștefan Vodă și Soroca, care includ aspecte de biodiversitate și planurile
urbanistice generale locale (PUG), compatibile biodiversității pentru 4 localități selectate:
Zastinca și Bădiceni (raionul Soroca), Copceac și Talmaza (raionul Ștefan Vodă).
2) Cercetătorii IZ au participat cu 2 prezentări la seminarul de lansare a monografiei
”Habitatele speciilor rare de plante și animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă ale
Republicii Moldova” și a pașapoartelor speciilor rare, organizat de UNDP. Materialele
științifice incluse în aceste lucrări pot fi utilizate la elaborarea planurilor locale de protecție
a mediului în raioanele Soroca și Ștefan Vodă.

Abrevieri: MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MECC- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; ICAS- Institutul de
Cercetări și Amenajări Silvice, IPM- Inspectoratul pentru Protecția Mediului, IEG - Institutul de Ecologie și Geografie din cadrul MECC, GBNI – Grădina
Botanică (Institut) din cadrul MECC; IZ- Institutul de Zoologie din cadrul MECC; APL – autoritățile publice locale.

