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Cuvânt înainte
Conservarea diversității biologice la nivel de ecosisteme, specii, populații şi gene constituie una din prin-
cipalele preocupări ale omenirii în Mileniul III. Problema constă în faptul că odată cu avansarea progresu-
lui tehnologic şi utilizării intense a resurselor naturale, a sporit considerabil impactul antropogen asupra 
diversității biologice, diminuând esențial numărul speciilor şi varietăților de organisme vii care populează 
Terra.

Republica Moldova este parte la Convenția ONU privind Diversitatea Biologică din 1995 și a ratificat 
cele două Protocoale ale acesteia – Protocolul de la Cartagena privind Securitatea Biologică (2003), in-
clusiv Protocolul adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea daunelor la Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea și Protocolul de la Nagoya privind accesul la Resurse Genetice și 
Partajarea Corectă ale acestora (2016).

Ratificarea Convenției a determinat autoritățile competente ale țării să adopte o serie de măsuri în vede-
rea încurajării menținerii diversității biologice.

Astfel, Guvernul Republicii Moldova a aprobat în anul 2015 a doua Strategie privind diversitatea biolo-
gică a Republicii Moldova pentru anii 2015–2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Elaborarea acestei Strategii a fost dictată de vectorul politic de integrare europeană al țării noastre, de 
cerințele actuale de aproximare a legislației naționale la prevederile Directivelor Uniunii Europene şi de 
necesitatea de a implementa o politică-cadru cu privire la conservarea diversității biologice şi utilizarea 
rațională a resurselor naturale de floră şi faună.

Strategia evidențiază problemele prioritare ale țării în condițiile actuale de dezvoltare a societății şi defi-
neşte obiectivele strategice în conformitate cu participarea sectoarelor economiei naționale la procesele 
de protecție a biodiversității.

În procesul de elaborare a Strategiei au fost luate în considerare recomandările stipulate în Planul Strategic 
pentru Biodiversitate 2011–2020 la nivel mondial, inclusiv Obiectivele Aichi pentru Biodiversitate, sta-
bilite la Nagoya (Japonia, 2010), la Conferința Părților a Convenției privind Diversitatea Biologică şi din 
Planul Strategic al Uniunii Europene pentru conservarea biodiversității până în a. 2020, care au stabilit 
necesitatea evaluării de fiecare stat în parte a cauzelor degradării biodiversității şi stabilirea măsurilor de 
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diminuare a riscului de pierdere al speciilor regnului vegetal şi animal pentru următoarele decenii, pentru 
evitarea declinului ecologic, social şi economic al populației.

Una din obligațiunile importante față de Convenția privind diversitatea biologică este elaborarea și 
prezentarea Raportului Național privind mersul implementării prevederilor Convenției și a deciziilor 
Conferintelor părților. Al șaselea raport național al Republicii Moldova privind conservarea biodiversită-
ții a fost elaborat în conformitate cu decizia XIII-27 al Conferinței Părților și cu suportul tehnic al GEF/
UNEP în cadrul proiectului „Suport pentru pregătirea celui de-al șaselea raport național la CBD”.

Cel de-al 6-lea Raport Național privind biodiversitatea al Republicii Moldova este structurat în cinci (5) 
părți principale conform formatului aprobat de COP 13 al Convenției privind diversitatea biologică și in-
clude informații referitoare la obiectivele urmărite la nivel național și măsurile de punere în aplicare care 
au fost luate și evaluarea eficienței acestora, a barierelor și a necesităților științifice și tehnice conexe 
pentru atingerea obiectivelor naționale, evaluarea progreselor înregistrate în atingerea fiecărui obiectiv 
național și/sau descrierea contribuției naționale la realizarea fiecărui obiectiv Aichi privind biodiversi-
tatea, descrierea contribuției naționale la realizarea obiectivelor Strategiei globale pentru conservarea 
plantelor și actualizarea profilului țării privind biodiversitatea.

Al 6-lea Raport Național al Republicii Moldova este rezultatul unei analize și evaluări a datelor disponi-
bile privind starea actuală și tendințele conservării și utilizării durabile a biodiversității. Raportul a fost 
elaborat pe baza unui proces consultativ cu participarea ministerelor și instituțiilor interesate, a reprezen-
tanților mediului academic și universitar, ONG-urilor de mediu și sectoarelor economiei naționale și este 
o contribuție esențială în elucidarea golurilor și impedimentelor apărute în procesul de implementare a 
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova 
pentru anii 2015–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2015.

Concomitent, Raportul va servi drept punct de reper în procesul de transpunere la nivel național a Cadrului 
global pentru biodiversitate „Post-2020” și de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare a 
Republicii Moldova „Moldova 2030” cu referire în special la Obiectivele Dezvoltării Durabile 15, care 
pune accentul, inclusiv, pe conservarea biodiversității și integrarea valorilor biodiversității și ecosisteme-
lor în politici la toate nivelurile prin echilibrarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: de mediu, 
socială și economică.
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Ținta 1. Conștientizarea valorilor biodiversității
Obiectivele naționale privind biodiversitatea sunt prevăzute în Strategia privind diversi-

tatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015–2020 şi în Planul de acțiuni pentru 
implementarea acesteia (SNPDB), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2015, în 
conformitate cu Planul strategic pentru biodiversitate 2011–2020, Decizia X/2 a CBD și 
Țintele AICHI pentru Biodiversitate. Obiectivele naționale privind biodiversitatea au fost 

structurate în conformitate cu scopurile strategice și Țintele AICHI: domeniul strategic 
A – Țintele AICHI 1, 2, 3, 4; Domeniul strategic B – Țintele AICHI 5, 6, 7, 8, 9, 10; Dome-
niul strategic C –Țintele AICHI 11, 12, 13; Domeniul strategic D – Țintele AICHI 14, 15, 
16; Domeniul strategic E – Țintele AICHI 17, 18, 19, 20. Obiectivele naționale privind 

biodiversitatea se regăsesc în cadrul SNPDB și cuprind cinci obiective specifice (A, B, C, 
D, E) care includ 15 scopuri de acțiune și 96 de acțiuni. Obiectivele specifice corespund 

scopurilor strategice și Țintelor AICHI privind biodiversitatea.
https://www.cbd.int/doc/world/md/md-nbsap-v2-en.pdf

Valorile biodiversității în Republica Moldova
În Republica Moldova se evidențiază 2 zone naturale: de silvostepă şi de stepă. Zona de silvostepă inclu-
de trei regiuni landşaftice: regiunea podișurilor şi platoului de silvostepă, regiunea podişurilor şi câmpiilor 
cu fâneață din stepa Bălțului, regiunea podișurilor cu păduri ale Codrilor. Zona de stepă include două 

Fluviul Nistru s. Slobozia Vărăncău

https://www.cbd.int/doc/world/md/md-nbsap-v2-en.pdf
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regiuni landşaftice: regiunea câmpiei de stepă a teraselor Nistrului Inferior şi regiunea câmpiilor fragmen-
tate din stepa Bugeacului. Ecosistemele agricole și urbane ocupă aproape

85% din teritoriul Republicii Moldova, în timp ce ecosistemele naturale și seminaturale – circa 15%. 
Porțiuni majore ale ecosistemelor naturale și seminaturale au un grad ridicat de degradare. Principalele 
ecosisteme naturale ale Moldovei sunt: (i) pădurile (11,2%), (ii) luncile (10%), (iii) stepa (1,9% din suprafața 
țării), (iv) habitate stâncoase sau pietrofite (0,68% din teritoriul țării).

Republica Moldova, cu o suprafață de 3 384 300 ha, este situată în sud-estul Europei între România 
și Ucraina. Relieful este în mare parte colinar, cu o altitudine maximă de 429,5 m. Teritoriul Republicii 
Moldova este situat la intersecția a trei ecoregiuni principale din Europa: pădurile mixte central-euro-
pene, stepa pontică și silvostepa est-europeană. În același timp, două treimi din suprafață sunt ocupate 
de terenuri agricole, iar aproximativ 15% din teritoriu sunt acoperite de vegetație naturală, majoritatea 
fiind degradată. În general, această vegetație naturală include ecosistemele forestiere. Suprafețe de ste-
pă naturală sunt aproape inexistente și sunt utilizate în prezent ca pășuni. Acestea sunt predominant în 
nordul și sudul țării și ocupă un total de aproximativ 65 000 de hectare (1,9% din teritoriu). Ecosistemele 
de luncă, cu o mare diversitate de specii, continuă să fie folosite pentru pășunatul animalelor și ocupă 
aproximativ 10% din teritoriul țării.comunitățile de vegetație asociate cu ecosistemele acvatice – în spe-
cial zonele inundate ale luncilor râurilor Prut și Nistru – acoperă circa 94 000 ha (aproximativ 2,8% din 
teritoriul țării). În Republica Moldova resursele de apă de suprafață

sunt concentrate în circa 3600 de cursuri cu lungimea totală de 16 mii km şi în circa 4200 de lacuri şi 
bazine de acumulare, dintre care 126 sunt cu un volum mai mare de 1 mln m3. Din totalul volumului de 
apă utilizat, circa 90% se acoperă din râurile transfrontaliere Nistru şi Prut.

Moldova este o țară bogată în specii, iar biodiversitatea agroforestieră este dominantă. Există 1842 de 
specii de plante vasculare și aproximativ 4600 de specii de plante inferioare și ciuperci. Acestea includ 13 
specii relicte, 208 specii de plante și fungi din ediția a 3-a a Cărții Roșii (2015) și 4 specii la limita răspân-
dirii naturale. Diversitatea speciilor de plante este deosebit de ridicată în păduri (peste 850 de specii), în 
pășuni (aproximativ 650 de specii) și în stepă (peste 600 de specii). În Moldova există aproximativ 16 540 
specii de animale (461 de vertebrate și peste 16 000 de nevertebrate). Acestea includ 55 de specii relicte 
ponto-caspice (din care 10% sunt endemice din bazinul Mării Negre) și 219 specii din ediția a 3-a a Carții 
Roșii (2015). Multe specii de animale au dispărut complet din R. Moldova în ultimele secole. Deși cea mai 
mare diversitate de vertebrate este înregistrată în păduri (172 de specii), 153 (89%) din aceste specii se 
găsesc în pădurile asociate cu lunci. Coridoarele riverane și zonele umede sunt deosebit de importante 
pentru păsările migratoare.

Reforma administrativă
În anul 2018, administrația publică centrală a fost supusă procesului dr reorganizare. Direcția Resurse 
Naturale și Biodiversitate (10 unități) din cadrul Ministerului Mediului a fost reorganizată în Direcția 
Politici în Domeniul Biodiversității (5 unități) din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului.
http://www.madrm.gov.md

Prin Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 a fost creată Agenția de Mediu, autoritate administrativă subor-
donată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, responsabilă de implementarea politi-
cii statului în domeniul protecției şi reglementării utilizării regnului animal şi regnului vegetal, a resurselor 
biologice acvatice, conservării biodiversității şi de managementul ariilor naturale protejate de stat, al 
biosecurității.
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Colaborare internațională
Republica Moldova este parte la zece convenții și acorduri internaționale și regionale în domeniul biodi-
versității. Stadiul punerii în aplicare a convențiilor/ acordurilor la nivel național este reflectat în rapoartele 
naționale elaborate și transmise secretariatelor convențiilor/ acordurilor.

– Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, iunie 1992), 1993.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306829
https://www.cbd.int/countries/?country=md

– Protocolul de la Cartagena privind securitatea biologică (Montreal, 2000), 2002
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312964,
http://bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=md

– Protocolul adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daunelor la Protocolul de 
la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 
1992), adoptat la Nagoya la 15 octombrie 2010.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376280

– Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a 
beneficiilor rezultate din utilizarea acestora (Nagoya, 29 octombrie 2010), 2016.

https://absch.cbd.int/countries/MD, https://absch.cbd.int/countries/MD

– Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție 
(CITES), (Washington, 1973), 2000.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311798
https://cites.org/sites/default/files/reports/11-13RepublicofMoldova.pdf,
https://www.cites.org/sites/default/files/annual_reports.pdf

– Convenția privind conservarea speciilor migratoare ale animalelor sălbatice (Bonn, 1979), 1979.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359897,
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_nr_mda_e.pdf

– Acordul de conservare a păsărilor în Europa (Londra, 1991) BirdLife International, 
https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/partnership

– Acordul privind conservarea populațiilor de lilieci europeni, (EUROBATS, 2000).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311797
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.29-National%20
Implementation%20Report%20of%20Moldova.pdf

– Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (Haga, 1995), 1995
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359900,
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/nr_aewa-mop6_moldova.pdf

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor 
naturale din Europa
(Berna, 1979), 1993.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306829

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306829
https://www.cbd.int/countries/?country=md
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312964
http://bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=md
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376280
https://absch.cbd.int/countries/MD
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311798
https://cites.org/sites/default/files/reports/11-13RepublicofMoldova.pdf
https://www.cites.org/sites/default/files/annual_reports.pdf
https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/partnership
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.29-National%20Implementation%20Report%20of%20Moldova.pdf
http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/National_Reports/Inf.MoP7_.29-National%20Implementation%20Report%20of%20Moldova.pdf
https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/nr_aewa-mop6_moldova.pdf
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– Convenția privind zonele umede de importanță internațională în special ca habitat al păsărilor acvati-
ce (Ramsar, 1971), 2001.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=309166,
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/2014/national-reports/COP12/cop12_nr_rep_mol-
dova.pdf

– Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură și Comitetul 
pentru resurse genetice pentru alimentație și agricultură al Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO). http://www.fao.org/plant-treaty/en/

Colaborare regională
Cooperarea în domeniul protecției mediului între Republica Moldova și România se bazează pe 5 acorduri 
bilaterale:
http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_tratate_bilaterale_new.pdf,
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Lista-Tratate-multilaterale_09_01_18.pdf

– Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului 
și Pădurilor al României privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la București la 27 
aprilie 2010.

– Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protec-
ția și utilizarea durabilă a râurilor Prut și Dunăre, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010.

– Al treilea protocol adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență 
tehnică și financiară, semnat la Chișinău la 10 decembrie, 2013.

– Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul re-
surselor piscicole, protecția și reglementarea pescuitului în râul Prut și în Rezervația Costești-Stânca, 
semnat la 1 august 2003 la Costești-Stânca.

– Acordul trilateral dintre Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul 
Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din 
Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării și Prutul de 
Jos.

Relațiile de cooperare moldo-ucrainene în domeniul protecției mediului se bazează pe acorduri bilaterale 
de cooperare, protecția mediului, inclusiv protecția râului Nistru, după cum urmează:

– Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind utilizarea în comun și pro-
tecția apelor de frontieră (semnat la Chișinău, 23 noiembrie 1994);

– Acordul între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova și Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale al Ucrainei 
privind cooperarea în zona formată din zonele naturale protejate ale Deltei Dunării și Prutului de Jos 
(semnat la București, 5 iunie 2000);

– Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în 
domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului Nistrului (semnat la Roma, 29 noiembrie 2012).

Sensibilizarea publicului
Centrul Național de Consultanță pentru Silvicultură al Republicii Moldova a fost lansat în martie 2015 în 
cadrul Proiectului ENPI FLEG II. Sarcina prioritară a Centrului constă în asigurarea gestionării fondului fo-
restier comunal printr-o aplicare corectă și în timp util a reglementărilor tehnice în domeniu și furnizarea 
de consultanță, expertiză și asistență tehnică, economică și juridică în procesul de gestionare a pădurilor.

http://www.mfa.gov.md/img/docs/lista_tratate_bilaterale_new.pdf
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Lista-Tratate-multilaterale_09_01_18.pdf
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http://www.enpi-fleg.org/news/moldova-launches-national-forestry-consultancy-office/

În noiembrie 2016, la Slobozia Mare, raionul Cahul, a fost deschis Centrul de informare și educație 
ecologică al Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Centrul a fost creat în urma implementării proiectu-
lui „Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltării durabile 
în Delta Dunării și Regiunea Prutul de Jos – PAN Natura”, finanțat prin Programul Operațional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova, 2007–2013 implementat de Agenția „Moldsilva”. Centrul va con-
tribui la realizarea obiectivelor dezvoltării socioeconomice durabile în domeniul de activitate, va sensibi-
liza și va educa publicul, comunitatea locală, copiii, ONG-urile, va asigura schimbul de experiență dintre 
specialiștii locali și internaționali.

Acțiunile de informare și conștientizare a publicului privind importanța conservării biodiversității s-au 
organizat în contextul evenimentelor globale incluse în calendarul evenimentelor de mediu. Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și subdiviziunile sale, Academia de Științe a Moldovei, 
Agenția „Moldsilva” și entitățile sale subordonate au organizat și au participat la diverse acțiuni dedicate 
evenimentelor de mediu naționale și internaționale cum ar fi: Caravana Biodiversității, Ziua Păsărilor, Ziua 
Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, Ora Planetei, Ziua Internațională a 
Biodiversității, Ziua Internațională a Pădurilor, Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua Mondială a Mediului, 
Ziua Mondială a Apei, Noaptea Cercetătorilor și Noaptea Liliecilor.

Educație
Formarea pe termen lung în domeniul conservării biodiversității este asigurată de sistemul instituțiilor 
de învățământ superior și profesional tehnic: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat 
„Dimitrie Cantemir”, Universitatea de Stat din Tiraspol (Chișinău), Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Tehnică a 
Moldovei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Colegiul de Ecologie, Centrul de Excelență în 
Horticultură și Tehnologii Agricole, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație.

Cursuri de doctorat și postdoctorat
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au fost modernizate și au dezvoltat noi cur-
suri universitare menite să asigure pregătirea specialiștilor în domeniul protecției mediului și conservării 
biodiversității. De asemenea, au fost propuse noi specialități pentru master și noi programe de master.

Universitatea de Stat din Moldova: (https://www.usm.md)

Facultatea de Biologie și Științe ale Solului: Licență – Conservarea biodiversității, Expertiza ecologică de 
stat, Protecția mediului, Evaluarea riscului ecologic, Ingineria mediului, Managementul mediului; Master – 
Managementul și protecția subsolului, Protecția biodiversității, Securitatea biologică, Monitoringul inte-
grat al mediului.

Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică: Licență – Economie de Mediu și Dezvoltare Durabilă, 
Controlul Chimic al Apelor Naturale și Reziduale, Monitorizarea și Prognoza Poluării Aerului; Master – 
Utilizarea compușilor naturali și sintetici în deșeuri, Utilizarea cărbunelui activat în protecția mediului.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova: (https://www.uasm.md)

Facultatea de Agronomie: Licență – Protecția mediului, Managementul protecției mediului, Conservarea 
biodiversității, Riscuri ecologice și dezvoltare durabilă, Biosecuritatea în agroecosisteme; Master – 
Strategii naționale de securitate alimentară, Inspecția mediului înconjurător etc.

http://www.enpi-fleg.org/news/moldova-launches-national-forestry-consultancy-office/
https://www.uasm.md
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Facultatea de Horticultură: Licență – Protecția biologică, Tehnologii organice în creșterea fructelor, 
Protecție integrată; Master – Biodiversitatea pădurilor și ariile protejate, Reconstrucția ecologică a pădu-
rilor, Biodiversitatea agroecosistemelor și protecția acestora etc.

Au fost propuse și implementate noi cursuri și module speciale privind protecția mediului și conserva-
rea biodiversității în anii 2011–2018 în diferite instituții de învățământ superior de stat și private din 
Republica Moldova.

Un rol important în educația ecologică îl constituie organizarea de ore ecologice. Acestea sunt, de obicei, 
planificate pentru începutul anului școlar și pe perioada sărbătorilor de mediu internaționale (de exemplu, 
Ziua Pământului, Ziua Biodiversității, Ziua Păsărilor etc.). la inițiativa Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Activitati extracurriculare
Orele ecologice, precum și alte activități legate de protecția mediului și conservarea biodiversității, so-
licită implicarea ONG-urilor de mediu. Ele organizează diferite concursuri în teritoriu și contribuie la 
informarea tinerei generații referitoare la necesitatea protecției mediului și conservării biodiversității. 
De exemplu, „Clubul Ecologilor” al Ligii Naționale a Tineretului din Moldova a organizat între 12 martie 
și 2 mai 2018 un eveniment cu tematica „Ecologia Națională în Proză, Versuri și Culori” (ediția a 2-a) 
(www.ligatineretului.md).

Olimpiadele naționale la Ecologie, Biologie, Geografie și Știință sunt în prezent organizate de Agenția 
Națională pentru Curriculum și Evaluare. Acestea se desfășoară anual în condițiile stabilite prin Ordinul 
ministrului Educației, Culturii și Cercetării, pe baza Regulamentului aprobat (www.mecc.gov.md)

La ediția din 2017 a Olimpiadei Republicane la Ecologie, au participat 64 de elevi din 23 de raioane, iar în 
anul 2018 au fost înaintate 28 de proiecte elaborate de 58 de elevi din 24 de raioane/ municipii.
http://www.aee.edu.md/content/olimpiada-republican%C4%83-la-ecologie-2018http://aee.edu.md/content/
rezultatele-olimpiadei-republicane-la-ecologie-edi%C8%9Bia-xxi
https://www.realitatea.md/ei-sunt-viitorii-aparatori-ai-naturii--cunoaste-i-pe-castigatorii-olimpiadei-republi-
cane-de-ecologie_17048.html

Olimpiada Națională de Biologie (în anul 2018, ediția a 54-a) s-a organizat pentru clasele IX, X, XI și XII 
în două etape: test teoretic și test practic. Câștigătorii (segmentele I-III) pe fiecare clasă pot participa la 
testul de baraj pentru a fi selectați pentru a participa la Olimpiada Internațională de Biologie.

Conștientizarea valorilor biodiversității a fost promovată printr-o serie de cursuri de scurtă durată, ateli-
ere tematice, evenimente speciale și educație pe termen lung și continuă.

Principalele instituții științifice care dezvoltă cercetarea în domeniul conservării diversității plantelor 
și animalelor sunt: Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 
Plantelor, Institutul de Zoologie, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Grădina Botanică Națională 
(Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Rezervațiile Științifice „Codrii”, „Plaiul Fagului”, „Prutul de Jos”și „Pădurea 
Domnească”.

Instruire
Diferite grupuri și părți interesate au fost implicate în procesul de instruire. Printre aceștia se numără 
reprezentanții guvernului, reprezentanții mediului rural, agricol, forestier, sănătății, educației, turismului, 
precum și mediul academic, organizațiile neguvernamentale, asociațiile de consumatori și agricultori, 
studenții, femeile și tinerii.

http://www.ligatineretului.md
http://www.mecc.gov.md
http://www.aee.edu.md/content/olimpiada-republican%C4%83-la-ecologie-2018
http://aee.edu.md/content/rezultatele-olimpiadei-republicane-la-ecologie-edi%C8%9Bia-xxi
http://aee.edu.md/content/rezultatele-olimpiadei-republicane-la-ecologie-edi%C8%9Bia-xxi
https://www.realitatea.md/ei-sunt-viitorii-aparatori-ai-naturii--cunoaste-i-pe-castigatorii-olimpiadei-republicane-de-ecologie_17048.html
https://www.realitatea.md/ei-sunt-viitorii-aparatori-ai-naturii--cunoaste-i-pe-castigatorii-olimpiadei-republicane-de-ecologie_17048.html
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Publicații
Publicații științifice, manuale, broșuri, buletine de informare etc., adresate unei audiențe extinse, inclusiv 
mediului academic, funcționarilor publici, factorilor de decizie, studenților, elevilor, copiilor, publicului 
larg și femeilor pe tema conservării biodiversității au fost publicate și difuzate în ultima perioadă.

Egalitatea de gender
Strategia de asigurare a egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru perioada 2017–2021 
și Planul său de acțiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2017 au drept scop cultivarea res-
pectului față de rolul legii în realizarea protecției drepturilor omului, asigurării valorilor unui stat de drept, 
creșterii economice și durabilității societății în general și stabilește că egalitatea de gen și eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de femei și fete nu este doar un drept de bază, ci și o precondiție 
pentru dezvoltarea economică a țării. http://lex.justice.md/md/370442/

Centrul de Drept al Femeilor http://cdf.md/ a fost creat pentru a promova egalitatea de gen și participarea.

Femeile au fost implicate în pregătirea Raportului VI cu privire la implementarea Strategiei privind diver-
sitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015–2020 şi a Planului de acțiuni pentru implemen-
tarea acesteia în proporție de 40% și au adus o contribuție consistentă și profesională.

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD)
Potrivit studiului „Adaptarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă la contextul Republicii Moldova, 
2017, agenda politică națională este doar parțial aliniată la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), 
aproximativ o treime din ODD nu sunt incluse în documentele naționale de politică. Obiectivele dezvol-
tării durabile sunt incluse în 4 sectoare:: economic (ODD 8, 9, 11 și 12), social (ODD 1, 2, 3 și 4), mediu 
(ODD 6, 7, 13, 14 și 15) și guvernanță și drepturile omului (ODD 5, 10, 16 și 17). Activitățile întreprinse 
de Republica Moldova în Țintele Aichi pentru Biodiversitate (ȚAB) contribuie la îndeplinirea ODD 4 pri-
vind asigurarea educației pentru dezvoltarea durabilă a egalității de gen, asigurarea însușirii cunoștințelor 
și a competențelor. Obiectivele ODD 12 vor fi, de asemenea, atinse prin accesul persoanelor la informa-
ție și conștientizare pentru dezvoltarea durabilă.
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-du-
rabil-in-contextul-republ/adaptarea-agendei-2030-de-dezvoltarea-durabil-la-contextul-repub.html

http://lex.justice.md/md/370442/
http://cdf.md/
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/adaptarea-agendei-2030-de-dezvoltarea-durabil-la-contextul-repub.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/library/sdg/na_ionalizarea-agendei-de-dezvoltare-durabil-in-contextul-republ/adaptarea-agendei-2030-de-dezvoltarea-durabil-la-contextul-repub.html
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SNPDB stabilește necesitatea de a integra prevederile privind conservarea biodiversității în cele mai 
importante documente de politici sectoriale până în anul 2020.

Dispozițiile directe sau tangențiale privind conservarea biodiversității au fost incluse în unele documente 
de politici, inclusiv în cele sectoriale.

Strategia de mediu pentru perioada 2014–2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2014, sta-
bilește principiile și prioritățile de bază în domeniul protecției mediului, al utilizării raționale a resurselor 
naturale și a dezvoltării durabile a țării, asigurând sinergia implementării obligațiilor internaționale asu-
mate de Republica Moldova.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740

Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier în Republica Moldova, 2001, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 350/2001.

Este principalul document de politică silvică din țară, având mai multe obiective: (i) sporirea potențialului 
ecoprotectiv şi bioproductiv, (ii) conservarea biodiversității, (iii) extinderea suprafețelor forestiere, (iv) efi-
ciența activităților de pază şi protecție, (v) soluționarea problemelor social-economice, și (vi) conservarea 
peisajului rural.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876

Strategia privind aprovizionarea cu apă și canalizare (2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului 
Nr. 199/2014 plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitație în sfera activităților de interes 
economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la 
conceptul european. http://lex.justice.md/md/352311/

Strategia de dezvoltare agricolă și rurală pentru perioada 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
nr. 409/2014, include un șir de acțiuni menite să contribuie direct sau indirect la conservarea biodiver-
sității prin implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole, extinderea suprafețelor de 
terenuri agricole irigate, dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare minimală a solului, dezvoltarea şi pro-
movarea sistemului de agricultură ecologică, îmbunătățirea eficienței energetice şi creşterea utilizării 
resurselor regenerabile de energie, reabilitarea fâşiilor forestiere de protecție a câmpurilor agricole etc. 
http://lex.justice.md/md/353310/

Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova pentru anii 2003–2015, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1065/2003, se referă la turismul ecologic și a inclus atât deficiențele procesului 
de dezvoltare a turismului ecologic, cât și direcțiile strategice de dezvoltare.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?%20action=view&view=doc&id=295652&lang=1

Proiectul programului de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova în anii 2017–2020 a fost ela-
borat, dar nu a fost aprobat de Guvern. Principalele activități vor fi orientate în principal către dezvoltarea 
ecoturismului, conservarea naturii, creșterea calității serviciilor legate de ecoturism.
http://turism.gov.md/?pag=proiecte&opa=view&id=102&start=&l=

Strategia națională de dezvoltare regională 2016–2020, aprobată prin Legea nr. 239/2016, stipulează că 
proiectele de protecție a mediului trebuie incluse în programele de dezvoltare regională pe domenii conexe 
legate de protecția mediului. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696

Programul de conservare și îmbunătățire a fertilității solului pentru perioada 2011–2020, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 626/2011, include patru obiective privind crearea şi perfecționarea bazei 
tehnico-ştiințifice pentru asigurarea executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, crearea sistemului 

Http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876
http://lex.justice.md/md/352311/
http://lex.justice.md/md/353310/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?%20action=view&view=doc&id=295652&lang=1
http://turism.gov.md/?pag=proiecte&opa=view&id=102&start=&l
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368696
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informațional al calității solurilor, stoparea formelor active de degradare a învelişului de sol pe o suprafață 
de 877 de mii ha terenuri arabile până la finele anului 2020, aplicarea măsurilor de conservare şi sporire 
a fertilității solurilor pe o suprafață de 1,7 mil. ha până în anul 2020 și este susținut de planuri de acțiune 
privind implementarea programului.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339882

– Hotărârea Guvernului nr. 138/2014 privind aprobarea planului de acțiune privind punerea în aplicare 
a programului de conservare și creșterea fertilității solului pentru anii 2014–2016

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351879,

și

– Hotărârea Guvernului nr. 554/2017 privind aprobarea Planului de acțiuni referiror implementarea 
Programului de conservare și ameliorare a fertilității solului pentru perioada 2017–2020

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371387

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru perioada 2012–2020, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2012.

În vederea integrării prevederilor privind conservarea biodiversității prin Hotărârea Guvernului nr. 
709/2016 a fost introdusă o nouă prioritate – „Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici 
și mijlocii”.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344806

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” – Nu include problemele de conservare a biodiversității.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635

Strategia Națională de Dezvoltare Moldova – 2030 a fost aprobată prin Legea 333/2018. Printre obiecti-
vele specifice se regăsesc acțiunile ce țin de îmbunătățirea calității apei și a solului, de reducerea poluării 
prin descărcarea apelor uzate; asigurarea rezistenței la schimbările climatice prin reducerea riscurilor le-
gate de schimbările climatice și prin facilitarea adaptării în șase sectoare prioritare – agricultură, resurse 
de apă, sănătate, silvicultură, energie și transport.
https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030

Strategia de adaptare la schimbările climatice până în 2020, aprobată prin HG nr. 1009/2014.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945

Proiectul Strategiei de adaptare a Fondului forestier la schimbările climatice a fost elaborat în contextul 
implementării prevederilor Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC)

Valorile biodiversității sunt prezentate în Anuarul statistic al Republicii Molodva de către Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția „Moldsilva”, Inspectoratul Ecologic de Stat. 
http://www.statistica.md/

În perioada 2014–2018, în R. Moldova au fost elaborate o serie de studii privind serviciile ecosistemice:

1. Un studiu privind valoarea economică a serviciilor ecosistemice în Republica Moldova în anul 2014 a 
fost realizat cu sprijinul proiectului PNUD / GEF „Planificarea națională a biodiversității în Moldova” 
și a urmărit aspectele privind: (i) evaluarea valoarilor ecosistemice ale unor arii protejate; (ii) evaluarea 
valorii serviciilor ecosistemice furnizate de sectoare (ecoturism, sectorul forestier, agricultura, aprovi-
zionarea cu apă și pescuitul, dezastrele naturale și schimbările climatice).

http://chm.biodiversitate.md/information/document/Economic_Value_of_Ecosystem_Services.pdf

2. Sectorul forestier și serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica Moldova, 2017
http://www.biotica-moldova.org/library/FLEG2017.pdf

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339882
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351879
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371387
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344806
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635
https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945
http://www.statistica.md/
http://chm.biodiversitate.md/information/document/Economic_Value_of_Ecosystem_Services.pdf
http://www.biotica-moldova.org/library/FLEG2017.pdf
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3. Evaluarea serviciilor ecosistemice forestiere în Republica Moldova, 2015
http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1872/fes_moldova_2015_ro.pdf

4. Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în raionul Soroca, 2018
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/raport-pri-
vind-evaluarea-serviciilor-ecosistemice-in-raionul-sor.html

5. Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în raionul Ștefan-Voda, 2018
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Stefan%20Voda%20SES%20final.pdf

6. Estimarea pierderilor de servicii ecosistemice în urma tăierilor ilicite în Republica Moldova, 2016
http://www.biotica-moldova.org/library/Ecosystem_services&Illegal_cutting_Assessment_ROM.pdf

Principalele ecosisteme naturale ale R. Moldovei sunt:   (i) pădurea (11,2%), (ii) luncile (10%), (iii) stepa 
(1,9%), (iV) zonele acvatice (2,85%).

Pădurile sunt cele mai bogate din R. Moldova din punctul de vedere al biodiversității. Ecosistemele de 
pădure au crescut în ultimii ani cu 8 mii ha, ajungând la 13,35% din suprafața totală a R. Moldova, obiecti-
vul național fiind de 15%. Pădurile de foioase acoperă 93,68%, iar pădurile de rășinoase ocupă circa 16,9 
mii ha. Cu toate acestea, datorită plantării speciei de salcâm (peste 40% din păduri), a fost modificată 
compoziția inițială a ecosistemelor forestiere.

Stepele ocupă acum doar 1,9% din teritoriu și sunt cele mai puțin conservate ecosisteme din R. Moldova, 
deși anterior constituiau aproximativ 60% din teritoriul țării.

Agricultura.
Valoarea serviciilor ecosistemice de aprovizionare cu alimente pentru agricultură este estimată la aproxi-
mativ 21,900.6 milioane de dolari în 2011. Scenariul SEM implică o scădere valorică a produselor alimen-
tare furnizate de pășuni, pe termen scurt și lung. Cu toate acestea, valorile anuale după 10–15 ani sunt 
semnificativ mai mari decât valorile BAU. În afară de aceasta, scenariul BAU poate să

Rezervaţia Peisagistică Pohrebeni

http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1872/fes_moldova_2015_ro.pdf
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/raport-privind-evaluarea-serviciilor-ecosistemice-in-raionul-sor.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/raport-privind-evaluarea-serviciilor-ecosistemice-in-raionul-sor.html
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Stefan%20Voda%20SES%20final.pdf
http://www.biotica-moldova.org/library/Ecosystem_services&Illegal_cutting_Assessment_ROM.pdf
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aducă uneori daune ireversibile ecosistemelor. Scenariul SEM ar putea duce la o creștere semnificativă a 
producției vegetale datorită valorii adăugate de produsele ecologice. O continuare a scenariului BAU în 
ceea ce privește agricultura ar putea costa economia R. Moldova cca 10 695 784 milioane de dolari în 
următorii 25 de ani (acest lucru se bazează pe valoarea cumulată a SEM în raport cu BAU).

Ecosistemele acvatice/ zonele umede reprezintă habitate pentru speciile de plante acvatice, inclusiv cele 
incluse în listele Convenției de la Berna. În zonele umede există concentrații importante de specii never-
tebrate, unele specii rare de mamifere. Pe parcursul ultimilor 10 ani, terenurile agricole cresc cu 57 mii ha 
(sau cu 2,87%), ecosistemele de apă au scăzut cu 600 ha (sau cu 0,7%). Cele mai afectate sunt bazinele 
de apă care acoperă 2,52% din teritoriul țării, rămânând printre cele mai vulnerabile ecosisteme.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 2 au contribuit la realizarea ODD 1. – Încetarea sărăciei în toate formele sale 
de pretutindeni.

Strategia R. Moldova 2020, 2012. http://green.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=40

Are un obiectiv bine definit de a asigura dezvoltarea economică calitativă și, implicit, reducerea sărăciei. 
Pe termen mediu și lung, scopul este de a promova bunăstarea – inclusiv sănătatea publică, securitatea 
personală, accesul la cultură și, nu în ultimul rând, un mediu curat. Acest lucru se va face prin:

(i) atingerea unei rate de creștere economică care să permită sporirea finanțării pentru măsurile de pro-
tecție a mediului și a mediului;

(ii) Reglementarea echilibrată a mediului de afaceri, atât în   ceea ce privește impactul economic, cât și 
impactul asupra mediului.

Integrarea aspectelor legate de biodiversitate în politicile sectoriale va facilita creșterea economică, îm-
bunătățirea veniturilor economice din serviciile ecosistemice, bunăstarea populației rurale. Măsurile de 
protejare a ecosistemelor naturale și de menținere a biodiversității vor asigura un echilibru și o îmbună-
tățire a producției și a consumului populației.

SDG 15 – până în 2020, să integreze valorile ecosistemului și biodiversității în planificarea națională și 
locală, procesul de dezvoltare, strategiile și contul de reducere a sărăciei. Problemele legate de biodiver-
sitate au fost integrate parțial în strategiile și politicile sectoriale.

Astragalus excapus. Stepa Bugeacului.
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Ținta 3. Stimulente
În Planul de acțiune, obiectivul specific A, Activitatea 14 din SNPDB 2015–2020 se prevede necesitatea 
promovării stimulentelor fiscale și a impozitelor pentru conservarea biodiversității. Mecanismul stimulilor 
nu a fost dezvoltat și pus în aplicare. Activitatea nu a fost îndeplinită din cauza reformei instituționale a 
autorității de mediu, insuficienței capacităților umane și financiare provocate de perioada de tranziție a 
acesteia.

Râul Prut  s. Sculeni

Aflorimentul terasei înclinate a râului Prut
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Ținta 4. Utilizarea resurselor naturale
Resursele naturale (flora, fauna, produsele forestiere, terenurile, apa, resursele ecoturistice etc.) sunt impor-
tante pentru unele sectoare productive mari din Republica Moldova (agricultură, silvicultură, turism etc.), 
dar și pentru sectoare mai mici (farmacologie, parfumerie, apicultură, sectorul cinegetic, silvicultură etc.).

Statisticile privind utilizarea resurselor biodiversității lipsesc în mare măsură din cauza dispersiei mari 
a utilizărilor, dar și din cauza metodelor dificile de agregare prezentate de unitățile sau de gospodăriile 
economice. Statisticile sectoriale sunt utile pentru evaluarea cererii și consumului pe diferite tipuri de 
resurse biologice naturale, în special agricultura, silvicultura, piscicultura, precum și estimările indirecte 
pentru turism, vânătoare și alte sectoare care consumă resurse de biodiversitate.

Agricultura are un rol socioeconomic important în dezvoltarea Republicii Moldova. Acest sector produ-
ce aproximativ 12% din PIB, angajând peste 30% din totalul celor care lucrează în economia națională. 
Venitul majorității populației rurale, care reprezintă aproximativ 60% din populația țării, depinde în prin-
cipal de rezultatele activităților din sectorul agrar. Ponderea terenurilor agricole în Republica Moldova 
constituie 74,9% (circa 1500 mii ha). Cerealele și leguminoasele ocupă aproximativ 63,7% din suprafa-
ța totală, inclusiv –42,8% culturi de primăvară. Cea mai mare suprafață printre culturile de primăvară 
este ocupată de porumb, floarea-soarelui, tutun, sfecla-de-zahăr. În structura culturilor, cota lor este de 
20,6%. Ponderea boboaselor și a leguminoaselor – 6,1%, culturile furajere – 8,2%, alte culturi – 1,4%. 
În prezent, predomină producția de volume mici de produse agricole. De fapt, jumătate din suprafața 
agricolă este utilizată de fermele țărănești cu o suprafață medie a terenului de maximum 10 ha și gospo-
dăriile individuale. În ultimii ani, acestea au produs mai mult de 40% din cereale și leguminoase, aproxi-
mativ 30% din floarea-soarelui, peste 80% din cartofi și legume, peste 95% din culturile de bostănoase, 
aproximativ 50% din fructe și legume, 75% din struguri. Cu toate acestea, în ultimii 25 de ani a degradat 
structura culturilor cultivate: ponderea producției de legume cu valoare adăugată ridicată, producția de 
semințe, material de înmulțire și alte materiale de reproducere a scăzut.

Modificările anuale și sezoniere ale condițiilor climatice afectează sectorul producției vegetale, în special 
în regiunile centrale și sudice ale țării. Măsurile luate de stat pentru reducerea acestor riscuri în agricul-
tură sunt destul de modeste și, deocamdată, nu dau rezultatele așteptate. Ca rezultat, echilibrul anual al 
activității sectorului agrar este foarte instabil. De exemplu, ca urmare a secetei din 2012, volumul pro-
ducției agricole a scăzut cu 22%, iar în 2013 a crescut cu 39%. Potențialul suprafeței irigate depășea 310 
mii ha (până în 1990), în prezent fiind de 16,3 mii. ha (2011). În mod similar, agricultura este influențată 
de reducerea fertilității solului (cu circa 0,5% anual), degradarea pădurilor, poluarea apelor subterane.

Datorită condițiilor pedoclimatice, se dezvoltă o serie de îndeletniciri agricole tradiționale, cum ar fi cul-
tivarea căpșunilor care se practică până la sfârșitul toamnei, cultivarea de fructe de pădure (zmeură, 
coacăză neagră, afine, mure, sorb, coarne, goji, ioșta). În 2017, suprafețele cultivate au crescut până la 3,5 
mii hectare. Productivitatea lor este ridicată (căpșuni 5,13 t/ha, zmeură 1,9 t/ha, coacăz 0,35 t/ha, afine 
0,08 t/ha) și sunt expuse spre comercializare pe piața internă sau la export. Suprafața totală ocupată de 
culturile nucifere a constituit 29 de mii de hectare, de pe care în perioada 2016–2017 au fost obținute 
31 de mii de tone de nuci. Zonele acoperite de specii nucifere prezintă benzi antieroziune ale câmpiilor, 
benzi de aliniere de-a lungul drumurilor și ferme individuale (aproximativ 20 de mii de ha) și 15 mii ha de 
livezi plantate în ultimii zece ani. 34 de soiuri de nuc, opt soiuri de migdale și 1 soi de alune sunt aprobate 
în Republica Moldova și există deja peste 1000 de proprietari de plantații de nuc care activează în con-
formitate cu Legea culturilor nucifere nr. 658/1999. În 2015, Republica Moldova a exportat fructe cu 
coajă lemnoasă în valoare de 108 milioane de dolari. Doar 7% din suprafața terrei este favorabilă cultivă-
rii nucilor. Republica Moldova se încadrează în această cifră. Durata medie de viață a arborilor de nuc este 
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de 300 de ani, iar toate derivatele de nuc (fructe, frunze, coajă, lemn) pot fi folosite în beneficiul oameni-
lor. În anul 2017, statul a oferit subvenții de 18 000 de lei pe hectar pentru plantarea de specii nucifere. 
Pentru datele disponibile până în 2014, producerea ecologică s-a modificat cu o rată anuală de 1,3%. 
Indicatori de producere ecologica în Republica Moldova. Fig. 1.

Industria farmaceutică, de parfumerie și cos-
metică beneficiază, de asemenea, de resurse-
le locale de biodiversitate. Plantele medicinale 
sunt colectate, de obicei, din natură, în timp ce 
Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru 
Cebotaru” deține un genofond de cca 300 de spe-
cii de plante medicinale şi aromatice. Centrul de 
Cultivare a Plantelor Medicinale (CCPM) ocupă o 
suprafață de 13 ha și deține o colecție de peste 
200 de taxoni din 15 grupe farmacoterapeutice.
http://plantemedicinale.usmf.md/
resultate-obtinute.

În R. Moldova resursele plantelor medicinale și 
plantelor aromatice sunt foarte diverse: o floră de 3700 de specii cu proprietăți curative speciale, dintre 
care 384 sunt recunoscute în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății ca plante medicinale cu propri-
etăți farmacodinamice și cu efect bine definit. Din numărul de 26 de producători de medicamente din 
Republica Moldova, 17 produc fitopreparate, produse vegetale și plante medicinale, iar din cele 1 156 
medicamente fabricate în țară, 238 (20,59%) reprezintă fitopreparate, produse vegetale și plante medici-
nale. Cele mai frecvent utilizate plante medicinale sunt:   Mentha piperita L., Valeriana officinalis, Eucalyptus 
globulus, Glycyrrhiza glabra, Matricaria recutita, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Humulus lupu-
lus, Calendula officinalis, Foeniculum vulgare. Anterior, R. Moldova a fost unul dintre cei mai mari produ-
cători de plante aromatice și uleiuri volatile, în această sferă activau 20 de întreprinderi care, pe lângă 
plantele aromatice tradiționale precum trandafirul, menta, lavanda, salvia, mărarul, feniculul, au cultivat 
isop, stânjenel, pelin lămâios, pelin dulce (producție anuală de circa 200 de tone de uleiuri).

În prezent, există șapte mari companii care asigură cultivarea plantelor medicinale și aromatice pe o su-
prafață de cca 3,5 mii ha. Majoritatea uleiului produs în țară este exportat în Germania, Austria, Olanda, 
Canada, Ungaria și Belgia. Plantele medicinale și aromatice sunt cultivate pe terenuri certificate organic. 
În viitor, cererea internă va crește odată cu dezvoltarea sectoarelor conexe, și anume industria de par-
fumuri și cosmetice, industria de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor, producția de alcool și 
băuturi răcoritoare, producția specializată de medicamente și produse farmaceutice.

Grupul de polenizatori include insecte sălbatice, în special din familia Apiidae, care includ albine și bon-
dari. Pe lângă culturile folosite de oameni, 90% din plantele sălbatice depind de polenizarea de către 
insecte. În prezent (2018), există aproximativ 6 100 de apicultori care îngrijesc aproximativ 195 de mii de 
familii de albine (3800 de stupine au fost înregistrate în Registrul zootehnic), iar exporturile de miere au 
crescut către țările UE (România, Italia, Franța, Germania, Spania). În 2016, exporturile au fost de 3100 de 
tone de miere (8,8 milioane de dolari). În R. Moldova este prezentă rasa de albine Apis mellifera carpatica. 
Un număr de 35 de specii nevertebrate, importante pentru polenizarea plantelor, sunt incluse în cea de-a 
treia ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldova.

Parlamentul a modificat Legea cu privire la apicultură în 2017 și a stabilit noi principii în apicultură.

Helicultura sau cresterea melcului (Helix pomatia), se afla în prezent în ascendență în Republica Moldova, 
este sprijinită de Guvern prin mai multe programe (de exemplu, PHARE 1 + 1 etc.) și are ca scop crearea 
unei rețele de ferme de melci. Extracția medie anuală de melci este de 0,86 tone.

Figura 1. Producerea ecologică în Republica Moldova

http://plantemedicinale.usmf.md/resultate-obtinute
http://plantemedicinale.usmf.md/resultate-obtinute
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Sericultura sau creșterea viermilor de mătase (coconi, larve, ouă) a început să fie puternic promovată în 
ultimii ani și în R. Moldova.

Silvicultura ocupă un rol important în dezvoltarea socioeconomică națională a țării. Acest sector produ-
ce aproximativ 0,4% din PIB. Terenurile fondului 
forestier în Republica Moldova constituie circa 
450 mii ha (13,7% din teritoriul țării), în timp ce 
suprafața acoperită cu păduri este de numai 11% 
sau de 379,3 mii ha. Volumul masei lemnoase re-
coltat în fondul forestier este estimat la 46 mi-
lioane m3, reprezentând o medie de 124 m3/ha. 
Volumul anual admis (VAA) și recolta efectivă în-
registrată oficial se situează între 400 și 500 m3/
an. Reducerea anuală admisă (VAA) în pădurile 
administrate de Agenția „Moldsilva” este de apro-
ximativ 45% din creșterea anuală, comparativ cu 
o medie europeană de 64%. Fig. 2

Între 2011 și 2017 totalul lemnului recoltat a 
constituit 563,0 mii m3, cherestea prelucrată – 
35,0 mii. m3, lemn de foc – 491,7 mii m3 anual. 
Cheresteaua reprezentă o medie de numai 6,2% 
din volumul lemnului recoltat, restul fiind lemnul 
de foc (93,8%). Produsele din lemn (lemn de foc, 
lemn pentru construcții rurale, ramuri de copaci) 
sunt cumpărate în mod obișnuit de către popula-
ția locală. Fig. 3

Măsuri de reducere a consumului lemnului recoltat. 
Suprafața totală a terenurilor acoperite cu păduri 
pentru lemnul recoltat nu scade datorită acțiu-
nii de plantare și restaurare a pădurilor. Pentru a 
compensa necesitățile de lemn de foc, plantarea 
salcâmului se practică pe suprafețe extinse. Suprafața totală ocupată de plantațiile de salcâm reprezintă 
aproximativ 36,1% din suprafața totală a pădurilor din țară. Producția de biogaz și bricheți (peleți) în R. 
Moldova constituie, de asemenea, o contribuție importantă pentru reducerea presiunii asupra consumu-
lui de lemn de către populația din zonele rurale. Producția globală de biocombustibil în anul 2016 a atins 
26,0% din consumul de combustibil al țării (Anuarul statistic, 2017).
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2193&idc=263

În 2014, biogazul total consumat a fost de 551 Tj. Piața producției de bioenergie este în creștere în R. 
Moldova, toate componentele necesare unei bune funcționări fiind create sau înființate. Potrivit statis-
ticilor Agenției pentru Eficiența Energetică, la începutul anului 2016, aproximativ 120 de companii au 
produs combustibil solid pe bază de biomasă, cu o capacitate totală de 120 000 de tone. Din acestea, 
peste 86 de mii de tone sunt brichete și 33,6 mii tone – peleți. Aceste cantități acoperă aproape 5% din 
consumul intern de gaze sau 42% de cărbune.
http://biomasa.md/piata-de-producere-a-bioenergiei/producatorii-de-biocombustibil/

În perioada 2011–2017, Inspectoratul Ecologic de Stat a înregistrat un total de 10 280 de cazuri de tăieri 
ilicite, daunele produse fiind în valoare de 8 047,5 mii lei.

Figura 2. Dinamica suprafeţei fondului forestier     

Figura 3. Dinamica recoltării lemnului

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2193&idc=263
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Produsele accesorii ale pădurii (PAP)
Recoltarea/ colectarea produselor nelemnoase (fructe, semințe, plante medicinale etc.) reprezintă o 
direcție importantă în structura activităților întreprinse de entitățile subordonate Agenției „Moldsilva”. 
Volumele de recoltare/ colectare, prelucrare și desfacere a produselor nelemnoase din pădure variază în 
funcție de factorii de mediu și de cerințele pieței. Volumul total al PAP colectate/ recoltate în perioada 
2011–2017 și valoarea lor comercială constituie pentru fructe și pomușoare sălbatice 597,0 t, plante 
medicinale – 64,0 t, miere – 4,3 tone.

Vânătoarea, deși consumă resursele cinegetice, este o activitate legată de recreere și turism în Republica 
Moldova. Fondul de vânătoare este delimitat în 80 de zone din 16 întreprinderi de stat pentru silvicultu-
ră, incluzând 56 de ocoale silvice. În prezent, fondul ocupă 234,2 mii ha, inclusiv 132,8 mii ha de păduri 
(56,7%) și 101,4 mii ha de terenuri (43,3%) amplasate în zona de 500 de metri în jurul pădurilor (grădini, 
podgorii, pășuni, pârloage, terenuri degradate). Suprafața ocupată de fondul de vânătoare este de apro-
ximativ de de 38% din totalul terenurilor forestiere din țară sau de două ori mai mare decât suprafața 
împădurită a ariilor naturale protejate de stat. Cele mai mari zone de fonduri de vânătoare se află în zo-
nele administrate de Întreprinderile de stat pentru silvicultură Chișinău, Edineț și Orhei. Activitatea de 
vânătoare pe teritoriul R. Moldova este reglementată de un regulament special al Societății Vânătorilor 
și Pescarilor din Republica Moldova, de legislația națională de mediu, de alte reglementări în vigoare. 
Potrivit Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, există 15 000 de vânători autorizați, 
ceea ce denotă un interes sporit, iar cererea de activități de vânătoare este mult mai mare decât resursele 
cinegetice reale ale țării.

În perioada 2008–2018, în cadrul întreprinderilor silvice subordonate Agenției „Moldsilva”, au fost eva-
luați anual în medie 507 cerbi, 4845 de căpriori, 2009 mistreți, 8184 de iepuri, 5105 fazani, 5102 vulpi, 
1024 de bursuci, 525 de ondatre, 785 de gâşte, 1676 de rațe şi 1765 de potârnichi. Începând cu anul 
2011, se constată apariția speciei de lup în fondurle de vânătoare. În perioada de referință se constată o 
creștere treptată a efectivelor de la 50 la 90 de exmplare. Efectivele celorlalte specii oscilează de la un an 
la altul. Chiar dacă vânătoarea la căprior este interzisă din anul 1995, creșterea efectivului acesuia este 
sub sporul anual.

De menționat că vânătoarea a fost interzisă de Ministerul Mediului în perioada 2015–2016 pentru toate 
speciile de animale de vânătoare.

Măsuri de reducere a consumului din sectorul cinegetic. Una dintre activitățile eficiente este organizarea 
întreprinderilor de reproducere din țară. În R. Moldova se practică creșterea păsărilor sălbatice: specii 
de păsări autohtone – potârnichi și prepelițe, specii străine – fazani și bibilici. Măsurile de combatere a 
braconajului sunt întreprinse de Inspectoratul pentru protecția mediului și de Agenția „Moldsilva”. În anul 
2017, numărul total de cazuri de braconaj detectate a fost de 328, care au cauzat daune totale de 243,6 
mii lei.

Pentru a reduce presiunea asupra resurselor piscicole, au fost create întreprinderi piscicole care se ocupă 
cu creșterea peștelui. Rezervoarele de apă Dănceni, Stânca-Costești, Mândâc, Dubăsari sunt utilizate 
pentru pescuitul industrial. Există un număr mare de lacuri mici și rezervoare de apă în care se practică 
pescuitul privat, dar nu există o evidență și date statistice veridice.

Teritoriul utilizat pentru turism constituie mai puțin de 1% din teritoriul total al țării și include: (i) zonele 
verzi din zonele urbane și rurale; (ii) pădurile; (iii) terenurile fondului de vânătoare; (iv) bazinele hidro-
grafice. Pădurile (ecosistemele forestiere) reprezintă un potențial important pentru atragerea turiștilor. 
Aproximativ 45% din totalul pădurilor au un statut de păduri de recreere și conservare a naturii și pot 
servi ca locații pentru excursii, servicii de recreere și tratament spa. Ecosistemele acvatice reprezintă 
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elemente de peisaj importante și pentru practicarea turismului, pescuitului și a diferitor activități spor-
tive nautice. Bazinele acvatice și întreprinderile curative, precum și pescuitul, vânătoarea și rezervațiile 
naturale reprezintă resurse importante pentru turism și petrecerea timpului liber.

În anul 2017, numărul total de vizitatori străini în R. Moldova este de 3,88 mil. persoane, dintre care 337 
207 persoane au fost găzduite în hoteluri și agropensiuni, inclusiv 154 773 de persoane în zonele rurale. 
Aproximativ 10 000 de persoane vizitează anual Rezervația Științifică „Codrii”, 30 000 de pers – oane – 
Complexul natural/ arheologic „Orheiul Vechi”. Venitul estimativ anual din sectorul turistic este de apro-
ximativ 170 milioane de Euro.

Strategia Națională de Dezvoltare a Turismului „Turism 2020” și Planul său de Acțiune pentru perioada 
2014–2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2014, prevede necesitatea de a dezvolta, prin-
tre altele, următoarele tipuri de turism: vinicol, rural, spa, excursional, cultural, gastronomic și ecologic. 
Activitățile turistice sunt reglementate de Legea privind organizarea și implementarea activităților turis-
tice nr. 352/2006.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353037
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64%3A70678DCD.

Comerțul cu specii pe cale de dispariție
Republica Moldova a prezentat rapoartele naționale bienale privind punerea în aplicare a Convenției 
CITES privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. În perioada 
2015–2017 exportul și importul speciilor sălbatice a constutuit în total 453 de specii, inclusiv 2015 – 
76de specii, 2016 –142 de specii, 2017 – 235 de specii. Au fost importate/ exportate în scopuri comer-
ciale 336 de specii, expoziții și circ – 68 de specii, grădini zoologice – 28 de specii. Lista speciilor CITES 
cuprinde exclusiv speciile de animale. Nu au fost exportată și comercializată nici o specie autohtonă 
sălbatică din ecosistemele naturale ale R. Moldova.
https://cites.org/eng/resources/reports/biennial.php

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD)
Activitățile Republicii Moldova în cadrul Țintei 4 au contribuit la realizarea ODD 2 pentru asigurarea pro-
ducției durabile de alimente până în 2030, menținerea ecosistemelor care să consolideze capacitatea de 
adaptare la schimbările climatice și catastrofele naturale, precum și a ODD 15 – pentru a asigura până în 
2020 conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și 
a serviciilor acestora, în special a pădurilor, a zonelor umede, mărirea suprafețelor împădurite etc.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353037
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=0B88BC64%3A70678DCD
https://cites.org/eng/resources/reports/biennial.php
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Ținta 5. Pierderea habitatelor
Habitatele Republicii Moldova nu au fost pentru moment identificate și descrise. R. Moldova nu deține o 
listă și un registru al habitatelor. Legislația nu a fost dezvoltată pentru a asigura protecția și conservarea 
habitatelor în republică. Acordul de asociere Moldova-UE a stipulat necesitatea armonizării legislației 
naționale cu Directiva UE privind Habitatele. SNPDB 2015–2020 a oferit o serie de acțiuni pentru a asi-
gura protecția habitatelor în R. Moldova. Cu toate acestea, din cauza capacităților insuficiente, activitățile 
planificate nu au fost încă îndeplinite.

Principalele ecosisteme naturale în Republica Moldova sunt: ecosostemele forestiere, de stepă, de luncă, 
acvatice, petrofite etc. În R. Moldova terenurile fondului forestier de stat constituie aproximativ 450 mii 
ha sau 13,7% din teritoriul țării), în timp ce pădurile acoperiă doar 11% sau 379,3 ha. În limitele fondului 
forestier sunt identificate 28 de tipuri de ecosisteme, care conțin următoarele tipuri principale de păduri: stejă-
rete, gorunete, stejărete de stejar pufos, făgete, zăvoaie, salcâmete şi un şir de variații ale acestora.compoziția 
floristică a acestor ecosisteme include cca 350 de specii de plante vasculare şi se caracterizează prin arborete 
monodominante de Quercus robur cu o frecvență mare de Cerasus avium. În aceste ecosisteme habitează 
10 specii de plante rare. În prezent, aceste sectoare se usucă, iar regenerarea lor naturală este foarte slabă. 
Ecosistemele Quercus petrea, Quercus robur și Fagus sylvatica din centrul țării au o suprafață de apro-
ximativ 160 de mii de hectare. Diversitatea floristică a acestor ecosisteme este mai bogată decât cea a 
pădurilor din nord.compoziția floristică cuprinde peste 1000 de specii de plante vasculare, dintre care 17 
sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Cea mai mare diversitate floristică se regăsește în re-
zervațiile științifice „Codrii” (945 de specii de plante vasculare) și „Plaiul Fagului” (720 de specii de plante 
vasculare). Asociațiile forestiere „Quercus pubescens” din sudul țării ocupă o suprafață de aproximativ 
7000 ha.compoziția florală cuprinde peste 400 de specii de plante vasculare, inclusiv câteva specii inclu-
se în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Ecosistemele forestiere azonale sunt formate din salcie, plop şi stejar pedunculat din văile râurilor Prut, Nistru 
şi afluenților lor și ocupă o suprafață de 15 mii ha.compoziția floristică este constituită din cca 400 de specii 
de plante vasculare, printre care unele periclitate sau vulnerabile.
http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publication/RAPORT.pdf

Având în vedere diversitatea mare a speciilor de arbori și importanța acestora, în cazul speciilor dominan-
te cele mai răspândite specii sunt: salcâmul – 29,5%, stejarul pedunculat – 16,8% şi gorunul – 13,8%. Celelalte 
specii au o pondere mai redusă (sub 10%): frasinul – 8,8%, carpenul – 5,8%, teiul – 4,1%, stejarul pufos – 2,2%, 
paltinul de câmp şi nucul cu câte 1,7%, plopul alb şi ulmul de câmp cu câte 1,5%, salcia – 1,0%, diversele tari – 
9,2%, diversele răşinoase – 1,5%, diversele moi – 0,8% şi diversele exotice – 0,1%.

Degradarea și fragmentarea habitatelor naturale din Republica Moldova se datorează atât factorilor abi-
otici (climatici), biotici (insectelor, bolilor), cât și factorilor antropogeni (defrișare, vânătoare etc.). 
Habitatele forestiere, împreună cu cele de stepă și petrofite, sunt cele mai dependente și cele mai vulne-
rabile la condițiile climatice din regiune. Vulnerabilitatea crescută a acestor ecosisteme este rezultatul 
unei funcționalități scăzute cauzate de fragmentare și de degradare. Acțiunea directă a acestor factori 
include modificări ale regimului de umiditate în aer și în sol, scăderea nivelului apei freatice, înrăutățirea 
regimului de evapo-transpirație etc. Astfel, cercetările arată că umiditatea solului în unele habitate la 
adâncimea de 1,5 m a fost de 9,3%, iar pragul de înrăutățire a stării plantelor a fost de 9%. În același timp, 
pădurile mezofile din Europa Centrală (fag, carpen și stejar) în nord și în centrul țării se află la limita 
sud-estică a zonei sale naturale, iar clima este principalul factor care limitează răspândirea acestor păduri. 
Anii uscați (2007) pot conduce la o reducere a zonei forestiere mezofile, care va avea tendința de a se 
retrage în favoarea pădurilor de stejar alb din sudul țării.

Figura 4. Producerea ecologică în Republica Moldova

http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publication/RAPORT.pdf
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Aproximativ 73% din arborete provin din lăstari, iar 2/3 din suprafața fondului forestier formată din arbore-
te are o stare de sănătate precară cu stabilitate redusă la acțiunea factorilor biotici și abiotici destabilizatori. 
Analiza stării de sănătate a pădurilor R. Moldova pentru perioada 2010-2018 arată că suprafața focarelor 
de boli și dăunători constituie anual de la 5% la 31% din suprafața totală a fondului forestier național, iar 
tendința generală este creșterea acestor zone. Speciile principale de dăunători defoliatori din pădurile R. 
Moldova sunt: Molia verde a stejarului (Tortrix viridana), Cotarul verde (Operophtera brumata) şi cotarul brun 
(Eranis defoliaria), Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar), Trombarul frunzelor de frasin (Stereonicus 
fraxini) etc. Acțiunea simultană a factorilor biotici și abiotici a dus la uscarea anormală a pădurilor, inclusiv 
în Rezervația Științifică „Plaiul Fagului” unde utilizarea insecticidelor este interzisă. Astfel, este posibil ca, 
din cauza defoliării masive, după 10–15 ani se pot aștepta uscări anormale intensive în arboretele de frasin, 
care sunt defoliate în prezent de la 51 până la 100% schimbându-se habitatul pe o suprafață de 700 ha 
din aria protejată „Plaiul Fagului”. O estimare a daunelor provocate de fenomenul de uscare anormală sau 
a celor cauzate de apariția în masă a insectelor și 
defolărilor nu a fost efectuată. Fig. 4.

Schimbarea habitatelor poate fi cauzată și de in-
tervențiile antropice în pădure. Răriturile și tăieri-
le de igienă sunt intervenții punctuale în arborete 
pentru îmbunătățirea stării de sănătate a pădurii 
și nu modifică în mod radical habitatul. În același 
timp, suprafața tăierilor de îngrijire și conducere, 
a arboretelor prin care se îmbunătățesc condițiile 
pădurii și ale habitatelor forestiere, penru perioa-
da 2010–2017 a constituit 188 182 ha (recoltate 
4378 de mii m3 de lemn), au fost efectuate tăieri 
de produse principale pe o suprafață de 2342,1 
ha. Pe acestă suprafață a avut loc schimbarea ha-
bitatelor silvice cu altele noi și au fost întreprinse lucrări de regenerare a habitatelor forestiere. În urma 
activităților a fost recoltat un volum de 145,6 mii metri cubi de lemn.

Indicele habitatului biodiversității pentru R. Moldova este reprezentat în Parteneriatul privind indicatorii 
biodiversității Fig. 5.
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/
SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Tăierile ilegale reprezintă o amenințare la adresa 
pădurilor și reprezintă una dintre cele mai mari 
cauze ale pierderii biodiversității. Studiile inde-
pendente (FLEG), finanțate și implementate în 
Republica Moldova de către Comisia Europeană, 
Banca Mondială și alți donatori, cum ar fi Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN) 
și Fondul Mondial pentru Viața Sălbatică (WWF), 
au stabilit un volum de circa 400–600 de mii m3/
an, dublu în raport cu volumul de lemn autorizat 
anual pentru extragere. În același timp, rapoartele anuale ale Inspectoratului Ecologic de Stat arată că 
volumul total al tăierilor ilicite în perioada 2010–2017 a fost de 6582,32 m3 (circa 4800 de cazuri, daune 
cauzate de circa 6,57 mil. lei), în special în pădurile administrate de APL. În contextul constatărilor, se im-
pune (i) implementarea Sistemului național de evidență a lemnului; (ii) efectuarea studiilor suplimentare 
pentru determinarea volumului de lemn consumat în R. Moldova.

Figura 5. Indicile de habitat al biodiversităţii pentru R. Moldova

Ținta 5. Pierderea habitatelor
Habitatele Republicii Moldova nu au fost pentru moment identificate și descrise. R. Moldova nu deține o 
listă și un registru al habitatelor. Legislația nu a fost dezvoltată pentru a asigura protecția și conservarea 
habitatelor în republică. Acordul de asociere Moldova-UE a stipulat necesitatea armonizării legislației 
naționale cu Directiva UE privind Habitatele. SNPDB 2015–2020 a oferit o serie de acțiuni pentru a asi-
gura protecția habitatelor în R. Moldova. Cu toate acestea, din cauza capacităților insuficiente, activitățile 
planificate nu au fost încă îndeplinite.

Principalele ecosisteme naturale în Republica Moldova sunt: ecosostemele forestiere, de stepă, de luncă, 
acvatice, petrofite etc. În R. Moldova terenurile fondului forestier de stat constituie aproximativ 450 mii 
ha sau 13,7% din teritoriul țării), în timp ce pădurile acoperiă doar 11% sau 379,3 ha. În limitele fondului 
forestier sunt identificate 28 de tipuri de ecosisteme, care conțin următoarele tipuri principale de păduri: stejă-
rete, gorunete, stejărete de stejar pufos, făgete, zăvoaie, salcâmete şi un şir de variații ale acestora.compoziția 
floristică a acestor ecosisteme include cca 350 de specii de plante vasculare şi se caracterizează prin arborete 
monodominante de Quercus robur cu o frecvență mare de Cerasus avium. În aceste ecosisteme habitează 
10 specii de plante rare. În prezent, aceste sectoare se usucă, iar regenerarea lor naturală este foarte slabă. 
Ecosistemele Quercus petrea, Quercus robur și Fagus sylvatica din centrul țării au o suprafață de apro-
ximativ 160 de mii de hectare. Diversitatea floristică a acestor ecosisteme este mai bogată decât cea a 
pădurilor din nord.compoziția floristică cuprinde peste 1000 de specii de plante vasculare, dintre care 17 
sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Cea mai mare diversitate floristică se regăsește în re-
zervațiile științifice „Codrii” (945 de specii de plante vasculare) și „Plaiul Fagului” (720 de specii de plante 
vasculare). Asociațiile forestiere „Quercus pubescens” din sudul țării ocupă o suprafață de aproximativ 
7000 ha.compoziția florală cuprinde peste 400 de specii de plante vasculare, inclusiv câteva specii inclu-
se în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Ecosistemele forestiere azonale sunt formate din salcie, plop şi stejar pedunculat din văile râurilor Prut, Nistru 
şi afluenților lor și ocupă o suprafață de 15 mii ha.compoziția floristică este constituită din cca 400 de specii 
de plante vasculare, printre care unele periclitate sau vulnerabile.
http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publication/RAPORT.pdf

Având în vedere diversitatea mare a speciilor de arbori și importanța acestora, în cazul speciilor dominan-
te cele mai răspândite specii sunt: salcâmul – 29,5%, stejarul pedunculat – 16,8% şi gorunul – 13,8%. Celelalte 
specii au o pondere mai redusă (sub 10%): frasinul – 8,8%, carpenul – 5,8%, teiul – 4,1%, stejarul pufos – 2,2%, 
paltinul de câmp şi nucul cu câte 1,7%, plopul alb şi ulmul de câmp cu câte 1,5%, salcia – 1,0%, diversele tari – 
9,2%, diversele răşinoase – 1,5%, diversele moi – 0,8% şi diversele exotice – 0,1%.

Degradarea și fragmentarea habitatelor naturale din Republica Moldova se datorează atât factorilor abi-
otici (climatici), biotici (insectelor, bolilor), cât și factorilor antropogeni (defrișare, vânătoare etc.). 
Habitatele forestiere, împreună cu cele de stepă și petrofite, sunt cele mai dependente și cele mai vulne-
rabile la condițiile climatice din regiune. Vulnerabilitatea crescută a acestor ecosisteme este rezultatul 
unei funcționalități scăzute cauzate de fragmentare și de degradare. Acțiunea directă a acestor factori 
include modificări ale regimului de umiditate în aer și în sol, scăderea nivelului apei freatice, înrăutățirea 
regimului de evapo-transpirație etc. Astfel, cercetările arată că umiditatea solului în unele habitate la 
adâncimea de 1,5 m a fost de 9,3%, iar pragul de înrăutățire a stării plantelor a fost de 9%. În același timp, 
pădurile mezofile din Europa Centrală (fag, carpen și stejar) în nord și în centrul țării se află la limita 
sud-estică a zonei sale naturale, iar clima este principalul factor care limitează răspândirea acestor păduri. 
Anii uscați (2007) pot conduce la o reducere a zonei forestiere mezofile, care va avea tendința de a se 
retrage în favoarea pădurilor de stejar alb din sudul țării.

Figura 4. Producerea ecologică în Republica Moldova

http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publication/RAPORT.pdf


Ținta 5. Pierderea habitatelor

26

http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Nu există în prezent în Republica Moldova argumente privind evoluția dimensiunii fragmentării păduri-
lor. Primele calcule privind fragmentarea pădurilor din R. Moldova au fost prezentate în anul 2016 de SE 
„Biotica” în cadrul Programului de țară ENPI FLEG II: „Evaluarea pierderilor de servicii ecosistemice din 
exploatarea forestieră ilegală în Moldova”.
http://www.biotica-moldova.org/library/Ecosystem_services & Illegal_cutting_Assessment_ROM.pdf

Astfel, fragmentarea suprafețelor împădurite, adică împărțirea corpurilor forestiere integrale în fragmen-
te izolate și îndepărtate, afectează în consecință procesele ecologice naturale și duce la distrugerea unui 
număr de habitate. Unele fragmente pot fi mai mici decât cele care pot asigura viabilitatea unui număr de 
populații de specii și schimbul generic între ele. Gradul de fragmentare a fost cuantificat folosind raportul 
dintre perimetrul trupului forestier și suprafața acestuia.

Suprafața medie a corpurilor forestiere din țară este de aproximativ 91 ha, variind considerabil în funcție 
de regiune. Suprafața medie a corpurilor forestiere din partea centrală este de peste 1,6 ori mai mare de-
cât cele din sud și de 1,4 ori mai mare decât partea de nord a țării. Dacă plantația de salcâm va fi exclusă 
din analiza teritoriului împădurit, atunci evaluarea gradului de fragmentare se va schimba considerabil. 
Suprafața medie a pădurilor non-salcâm din țară este de numai 4,2 ha. Valoarea medie a coeficientului de 
fragmentare a acestor păduri a crescut considerabil la 22,47 (de 4 ori), cea mai mare fiind în sud (24,85) și 
cea mai joasă în centru (19,25). O modalitate de a reduce fragmentarea trupurilor de pădure este crearea 
unei rețele ecologice naționale, inclusiv a coridoarelor de interconexiune între ariile naturale protejate, 
organisme forestiere mai mici și fragmentate, ceea ce nu este realizat din cauza lipsei de finanțare.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794

În același timp, pe parcursul anilor 2010–2018, în R. Moldova au fost create noi plantații forestiere pe 12 
583 ha, dintre care 9478 ha în fondul forestier de stat și 3060 ha în afara fondului forestier. În special au 
fost plantate 7847 ha de salcâm și 3250 ha de stejar.

Acțiunile întreprinse pentru a elucida cauzele care stau la baza pierderii biodiversității

Au fost luate mai multe măsuri, inclusiv măsuri legislative, normative sau practice (noi plantații, extin-
derea zonelor protejate, hărți forestiere digitale, reîmpădurire etc.) pentru a împiedica fragmentarea pă-
durilor și pierderea biodiversității. Măsuri legislative și de reglementare: (i) o nouă ediție a Codului silvic 
elaborat; (ii) elaborarea unei noi legi a vânătorii și fondului cinegetic; (iii) a fost aprobată Strategia pentru 
diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015–2020 (Hotărârea Guvernului nr. 274/2015).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781;

(iv) elaborat proiectul Strategiei de adaptare a sectorului forestier la schimbările climatice ale Republicii 
Moldova; (v) a fost aprobată Strategia de adaptare la schimbările climatice ale Republicii Moldova până în 
2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia (HG nr. 1009/2014).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945 pregătit;

(vi) aprobată Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în 
anul 2030 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (HG nr. 1470 din 

30.12.2016).

http://lex.justice.md/index.php?action=doc&view=view&lang=1&id=369528;

(vii) aprobată Strategia de Mediu pentru perioada 2014–2023 și a Planului de acțiuni pentru implemen-
tarea acesteia (HG nr. 301/2014).
http://lex.justice.md/UserFiles/File/2014/mo104-109md/anexa_1_301.do;

http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794
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(viii) toate pădurile din Fondul forestier de stat sunt gestionate prin planuri de amenajare; (ix) a fost modi-
ficat Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere, 
aprobat prin HG nr. 187/2008.
http://lex.justice.md/md/327068/, (x) a fost implementat sistemul de monitoring silvic prin Centrul de moni-
torizare și protecție forestieră etc.

– Acțiuni practice: Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) participă la Programul ICP Forest 
(9 sondaje de probă – 216 arbori), Suprafața pădurilor cu grad de defoliere și decolorare 2–4 consti-
tuie annual 20–25 mii ha. O evoluție a acestei suprafețe în perioada de referință nu a fost făcută.

(i) ICAS monitorizează gradul de defoliere și decolorare a pădurii prin Rețeaua Națională de Monitoring 
2X2 km (618 sondaje de probă – 14 233 arbori); (ii) participarea la Programul forestier ICP Forest (9 son-
daje de probă – 216 arbori, suprafața 20–25 mii ha păduri cu gradul de defoliere de nivelul 2-4); (iii) fe-
nomenele și procesele naturale sunt monitorizate în Rezervațiile Științifice (Codrii, Plaiul Fagului, Padurea 
Domneacă și Prutul de Jos); (iv) suprafețele pădurilor au crescut (de la 374,5 mii ha în 2010 la 386,4 mii 
ha în 2016); (v) au fost reabilitate 2241,8 ha perdele forestiere de protecție (2014-2017) în 75 primării din 
12 raioane (cu suportul proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”); (vi) au fost plantate 12 538 ha 
de culturi forestiere, inclusiv 9478 ha în fondul forestier de stat și 3060 ha pe terenul altor proprietari; (vii) 
suprafața ariilor naturale protejate de stat a crescut cu 15 808,2 ha (de la 195 587,67 ha la 210 695,87 ha), 
inclusiv 14 700 ha prin crearea Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”; (viii) suprafața focarelor cu terenuri 
anormale de uscare are o tendință generală de creștere, dar este ținută sub control (în 2010 – 13,1 mii ha 
în 2018 – 12,0 mii ha); (ix) Rețeaua Emerald a fost creată prin completarea Legii privind crearea Rețelei 
Ecologice Naționale; (x) baza de date forestieră și harta forestieră sunt gestionate de Agenția „Moldsilva” 
(http://map.icas.com.md/); (xi) Agenția „Moldsilva” și alți beneficiari au semnat 748 de contracte de arendă 
a pădurilor (8.700 ha), inclusiv 689 de agrement (1.789 ha) și 59 de vânătoare (6.910 ha).

Extinderea și restaurarea pădurilor, a pășunilor și a zonelor umede
În ultimii ani, fondul forestier s-a majorat cu cca 8,0 mii, ajungând la 13,35% din teritoriul Republicii 
Moldova.

În perioada 2010–2018, în Republica Moldova au fost create 12 583 ha de plantații forestiere noi, dintre 
care 9478 ha în fondul forestier de stat și 3060 ha în afara fondului forestier.

Măsurile de regenerare a pădurilor în Fondul forestier de stat au fost efectuate la cca 3–5 ha de pădure 
anual. Extinderea fondului forestier de stat a fost de aproximativ 100 ha pe an. Activitatea de regenerare 
a pădurilor întreprinsă de Agenția „Moldsilva” în perioada 2011–2016 a atins cifra de 26 069 ha.
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/

Restaurarea pășunilor din Parcul Național Orhei cu sprijinul Uniunii Europene a contribuit la îmbună-
tățirea vieții populației din regiune. Totalul de 500 de hectare de pășuni din Parcul Național Orhei sunt 
restaurate și întreținute pentru a genera o cantitate mare și o calitate a hranei pentru animale. În același 
timp, acest lucru va atenua eroziunea solului și va reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Acțiunea a fost 
susținută prin proiectul „Clima East”, implementat de PNUD.
http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=2844&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/500-de-hectare-
de-pasuni-din-raionul-Orhei-sunt-reabilitate-cu-sprijinul-europeană a Uniunii /

Proiectul „Conservarea solului în Moldova” 2000–2022 sprijină reabilitarea și conservarea solurilor prin 
împădurirea a 20,3 mii hectare.
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/

http://lex.justice.md/md/327068/
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/
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Proiectul „Dezvoltarea sectorului silvic comunal în Moldova”, 2006–2035, promovat de Agenția 
„Moldsilva” în colaborare cu Fondul BioCarbon, pentru crearea de noi păduri comunale pe suprafața de 
9400 ha, prin împădurirea unor terenuri erodate și neproductive.

Proiectul japonez „Programul de sprijin comunitar pentru managementul durabil și integrat al pădurilor și 
managementul capturilor de carbon prin împădurire”, 2010–2014, a contribuit la realizarea managemen-
tului durabil prin plantarea vegetației forestiere pe o suprafață de 1453 ha, inclusiv pe 1162 ha amena-
jarea pădurilor şi pe 291 ha lucrări de reconstrucție/ ajutorare/ completare a regenerării arboretelor dis-
truse anterior prioritar prin tăieri ilicite. De asemenea, în cadrul miniproiectelor, se prevede ameliorarea, 
prin diferite metode, a circa 608 ha pajişti comunale
https://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/

În perioada 2014–2017, în cadrul proiectelor „Îmbunătățirea managementului resurselor acvatice și pro-
tecția ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” și „Activități de asigurare a durabilității 
pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” Societatea Ecologică „Biotica” a execu-
tat lucrări de restaurare și împădurire a zonei umede Ramsar „Nistrul de Jos” pe o suprafață totală de 85,7 
ha în limitele satelor Talmaza și Cioburci, raionul Ștefan Vodă.
http://www.biotica-moldova.org/indexhtm

Extinderea ariilor naturale protejate de stat
În anul 2006, în zona Lacurilor Prutul de Jos, Nistrul de Jos și Unguri-Holoșnița au fost stabilite trei zone 
umede Ramsar de importanță internațională pe o suprafață de 94 705,5 ha (947,06 km2).
http://lex.justice.md/md/349420/

În anul 2013, a fost înființat Parcul Național „Orhei” cu suprafața de 33 792,09 ha (337,92 km2), ceea ce 
a condus la extinderea suprafeței totale a ariilor naturale protejate de stat până la 189 385,9 ha.
http://lex.justice.md/md/349420/

În 2018, prin Legea nr. 132/2018 a fost înființată Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” în scopul conservă-
rii spațiilor geografice terestre şi/sau acvatice cu elemente şi formațiuni fizico-geografice de importanță 
națională şi internațională, care cuprind specii de plante şi animale indigene, specifice acestui teritoriu.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376873

Suprafața totală este de 14 771,04 ha sau 147,71 km2, inclusiv 824 ha sau 8,24 km2 terenuri forestiere.

În perioada 2006–2018, suprafața totală a ariilor protejate de stat de toate categoriile a crescut de la 
4,65% la 5,8% din suprafața totală a țării.

Procesul de înființare a Parcului Național „Nistru de Jos” a demarat în 2018 ca urmare a implementării 
proiectului „Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul 
de Jos” susținut de Guvernul Austriei.
https://www.entwicklung.at/en/projects/detail-en/project/show/
ecosystem-based-adaptation-climate-resilience-measures-and-institutional-development-in-the-lower-d/

Rețele ecologice
Rețeaua Ecologică Națională a R. Moldova, ca parte a Rețelei Ecologice Paneuropene, a fost constituită 
prin Legea Nr. 94/2007 cu privire la rețeaua ecologică.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

http://www.biotica-moldova.org/index.htm
http://lex.justice.md/md/349420/
https://www.entwicklung.at/en/projects/detail-en/project/show/ecosystem-based-adaptation-climate-resilience-measures-and-institutional-development-in-the-lower-d/
https://www.entwicklung.at/en/projects/detail-en/project/show/ecosystem-based-adaptation-climate-resilience-measures-and-institutional-development-in-the-lower-d/
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Rețeaua ecologică națională cuprinde următoarele elemente funcționale: a) zonă-nucleu; b) zonă-tampon; 
c) coridoare ecologice; d) zonele de reconstrucție ecologică
https://www.iucn.org/regions/eastern-europe-and-central-asia/projects/completed-projects/
ecological-network-moldova

Suprafață totală constituie 127 871 ha, sau 7,5% din teritoriul țării. Programul Național privind înființarea 
Rețelei Ecologice Naționale pentru perioada 2011–2018 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
593/2011.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794

Rețeaua Emerald, ca parte a Rețelei ecologice paneuropene și Natura 2000, a fost înființată în peri-
oada 2009–2017 cu sprijinul Consiliului Europei și al proiectului Uniunii Europene privind crearea re-
țelei Emerald a zonelor naturale de protecție specială. https://www.coe.int/ro/web/bern-convention/
emerald-network.

Pentru moment a fost dezvoltată baza de date națională pentru siturile, speciile și habitatele rețelei 
Emerald, protejate de Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa 
(Berna, 1979). Numărul total de situri ale Rețelei Emerald – 52, habitate – 34; specii – 144. Suprafața 
totală a siturilor Emerald acoperă 8% din teritoriul țării. În 2018, lista siturilor Emerald din R. Moldova a 
fost aprobată de Secretariatul Convenției de la Berna. Au fost operate modificări în Legea privind rețeaua 
ecologică națională pentru introducerea noțiunii de Rețea Emerald a zonelor de interes special pentru 
conservare și a prevederilor legale pentru crearea ei pe teritoriul Republicii Moldova.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Lista celor 34 de habitate din R. Moldova de importanță europeană a fost identificată în cadrul proiectu-
lui Emerald Network, bazat pe Manualul EUNIS Habitate. Au fost dezvoltate baza de date și hărțile GIS. 
http://cdr.eionet.europa.eu/md

În 2017 a fost publicat Studiul Habitate de specii rare de plante și animale din raioanele Soroca și Ștefan 
Vodă ale Republicii Moldova.
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/book%20v13%20RO.pdf

UN Lab pentru biodiversitate https://unbiodiversitylab.org/:

Rata de reducerei a suprafeței păduri în R. Moldova în perioada 2000–2017 nu depășește rata de defri-
șare, așa cum este prezentată în Fig. 6.

Gradul de intactitate a biodiversității în R. Moldova în 2016 a fost de aproximativ 80–85%. El prezintă o 
rată medie de degradare a ecoregiunilor și este reprezentat în Fig 7.

Degradation Within Ecoregions_MDA.png

Rata pierderii biodiversității în R. Moldova în cadrul ecoregiunilor pentru anii 1993–2009 este scăzută și 
se identifică în diapason între 0 și 8%.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile desfășurate de Republica Moldova în cadrul ȚAB 5 au contribuit la atingerea ODD 13 de 
consolidare a capacității de adaptare și capacitate de adaptare la pericolele legate de schimbările clima-
tice și dezastre naturale și ODD 15 de a asigura conservarea, restaurarea și utilizarea durabilă a ecosis-
temelor de apă dulce terestre și interioare până în 2020 pentru a restabili pădurile degradate, pentru a 
reduce degradarea habitatelor naturale, stoparea pierderii biodiversității, prevenirea dispariției speciilor 
amenințate.

Figura 6. Rata reducerii  suprafeţei pădurii în R. MoldovaFigura 7. Rata pierderii biodiversității în R. Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071
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Figura 6. Rata reducerii  suprafeţei pădurii în R. Moldova

Figura 7. Rata pierderii biodiversității în R. Moldova
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Ținta 6. Pescuitul durabil
În general, fauna acvatică a Republicii Moldova este determinată de bazinele râurilor Nistru și Prut. Râul 
Nistru, fiind un râu de tranzit, are o capacitate fluctuantă de specii acvatice, de exemplu, ihthiofauna 
variază între 46 și 94 de taxoni, după cum se precizează în majoritatea surselor științifice.

În Republica Moldova resursele de apă sunt limitate la circa 1,32 miliarde m3, rețeaua hidrografică fiind 
formată din 3621 cursuri de apă cu o lungime totală de cca 16 mii km. Râurile Nistru (630 km) și Prut 
(695 km) marchează granița de stat cu Ucraina și România. În țară pe toate râurile sunt construite mai 
mult de 4,7 mii de acumulări de apă cu o suprafață de cca 48 de mii ha, dintre care doar 34 sunt în bilanțul 
Agenției „Apele Moldovei”.

În prezent, suprafața totală a bazinelor de apă utilizate pentru piscicultură în Republica Moldova este de 
20 507 ha. Peștele de apă dulce și produsele sale sunt expuse pe piață, în volum mic (0,3%–1,7%), fiind 
capturat în bazinele naturale de apă. Producția medie anuală totală de pește în perioada 2011–2017 
constituie –32 de tone. Cantitatea de pește nativ a crescut de 1,7 ori în ultimii zece ani și reprezintă 
actualmente 10 668 tone sau 25% din valoarea întregii producții pescărești din țară. Pentru a obține 
acest volum de pește, se produce pe an producție de 1000–1200 tone de puiet de pește. În același timp, 
potențialul zonelor existente și al fondului genetic permite obținerea în următorii 10–12 ani a 25 000 de 
tone de pește nativ, ceea ce reprezintă 50% din valoarea totală a peștelui consumat. Pentru acest volum, 
sunt necesare 2000–2400 de tone de puiet de pește.

Introducerea în mod deliberat în apele Republicii Moldova a speciilor alogene economic valoroase face 
parte din măsurile întreprinse pentru creșterea productivității piscicole prin introducerea a peste 15 spe-
cii de pești din Asia și America de Nord, aparținând a 6 familii și 10 genuri: Coregonus peled, Coregonus 
maraenoides, Coregonus albula; Acipenser Baeri; Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis și 
Ctenopharyngodon idella; Mylopharyngodon piceus; Ictiobus cyprinellus, Ictiobus bubalus și Ictiobus niger; 
Ictalurus punctatus; Polypaton spathula. Liza haematocheilus, Clarias gariepinus și Oncorhyncus mykiss sunt 
obiecte relativ noi de acvacultură nativă.

Astăzi doar trei specii sunt cultivate pe scară largă: Cyprinus carpio, Cyprinus, viridiviolaceus, Cyprinus 
carpio haematopterus Investigațiile efectuate în fluviul Nistru pe parcursul anilor 2006–2017 au pus în 
evidență 75 de taxoni aparținând la 11 ordine şi 18 familii: Petromyzontidae (1 sp.), Acipenseridae (2 sp.), 
Clupeidae (3 sp.), Esocidae (1 sp.), Umbridae (1 
sp.), Cyprinidae (35 sp.), Nemacheilidae (1 sp.), 
Cobitidae (7 sp.), Siluridae (1 sp.), Lotidae (1 
sp.), Gasterosteidae (2 sp.), Sygnathidae (1 sp.), 
Atherinidae (1 sp.), Percidae (5 sp.), Gobiidae (9 
sp.), Centrarchidae (1 sp.), Odontobutidae (1 sp.), 
Cottidae (2 sp.) Fig. 8. În prezent, în acest sector 
numeric domină reprezentanții piscicoli ai ihti-
ocomplexelor ponto-caspic de apă dulce, pon-
to-caspic marin şi boreal de şes.

Pe parcursul anilor 2010–2018, cercetările efec-
tuate în râul Prut au înregistrat 56 de specii de 
peşti atribuite la zece ordine şi 15 familii: Ord. 
Petromyzontiformes, fam. Petromyzontidae (1 sp.) 
Ord. Acipenseriformes, fam. Acipenseridae (1 sp.); 
Ord. Clupeiformes, fam. Clupeidae (1 sp.); Ord. Figura 8. Ihtiofauna fl. Nistru
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Esociformes, fam. Esocidae (1 sp.); Ord. Cypriniformes, fam. Cyprinidae (27 sp.), fam. Nemacheilidae (1 sp.), 
fam. Cobitidae (5 sp.); Ord. Siluriformes, fam. Siluridae (1 sp.); Ord. Gadiformes, fam. Lotidae (1 sp.); Ord. 
Gasterosteiformes, fam. Gasterosteidae (2 sp.); Ord. Sygnathiformes, fam. Sygnathidae (1 sp.); Ord. 
Perciformes, fam. Percidae (6 sp.), fam. Gobiidae (5 sp.), fam. Centrarchidae (1 sp.), fam. Odontobutidae 
(1 sp.) Fig. 9.

Conform rapoartelor anuale ale Serviciului 
Piscicol, s-a raportat o scădere semnificativă a 
cantității de pește pescuit în râul Prut. În cele mai 
mari lacuri de acumulare, Costești-Stânca (râul 
Prut) și Dubăsari (fluviul Nistru), producția de peș-
te este sub capacitățile lor potențiale.

Degradarea stocului de pește în ecosistemele 
naturale ale Republicii Moldova este influențată 
de mai mulți factori antropogeni care au schim-
bat foarte mult condițiile de reproducere, dez-
voltare și nutriție a peștilor: (i) reglementarea flu-
xului de apă prin construirea Barajului Dubăsari 
(1956), Novodnestrovsc 1981) pe fluviul Nistru și 
Costești-Stânca (1976) pe

râul Prut; (ii) drenarea bazinelor din luncile 
Nistrului și Prutului; (iii) lipsa măsurilor de îmbu-
nătățire a managementului pescuitului; (iv) activi-
tățile hidroenergetice prevalează asupra protecți-
ei ecosistemelor naturale; (v) extragerea nisipului din Nistru și Prut; (vi) utilizarea apei în scopuri agricole, 
industriale și uz casnic; (vii) poluarea cauzată de pesticide, erbicide și alte substanțe utilizate în agricultu-
ră; (viii) exploatarea proastă a resurselor piscicole, pescuitul ilicit și industrial etc.

Reglementarea pescuitului
Pescuitul este reglementat de Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 
149/2006) http://lex.justice.md/document_rom.php?id=68F56F6D:8E74D2B2, care re-
glementează pescuitul sportiv, de amator, de agrement, pescuitul industrial și științific în 

obiectivele acvatice naturale. În general, legea stabilește o serie de măsuri pentru pro-
tejarea resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice naturale, cum ar fi (i) acțiuni 
pentru asigurarea utilizării durabile a fondului de pește și conservarea diversității biolo-
gice acvatice; (ii) prohibiția anuală a pescuitului, (iii) contravenții etc. De asemenea, re-

glementează procesul de creștere a peștilor în obiectivele acvatice naturale. Autoritatea 
centrală de mediu aprobă cotele anuale de pescuit.

În perioada 2008–2014, cantitatea de pește extrasă a fluctuat de la 2700 kg la 4100 kg. Din 2015, auto-
ritatea de mediu nu a aprobat cotele de pescuit pentru anii 2015–2018, astfel încât pescuitul industrial 
a fost interzis. Fig. 10.

Figura 9. Ihtiofauna r. Prut

Figura 10. Pescuitul autorizat în R. Moldova
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Acțiuni de îmbunătățire a 
gestionării și a restaurării 
ihtiofaunei
Strategia privind diversitatea biologică a 
Republicii Moldova pentru anii 2015–2020 și 
Planul său de acțiune stabilește în mod clar ur-
mătoarele angajamente: (i) punerea în aplicare 
a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
și Guvernul României privind cooperarea pentru 
protecția și utilizarea durabilă a apelor râului Prut 
și fluviului Dunării; Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pri-
vind cooperarea în domeniul protecției și utilizării durabile a bazinului fluviului Nistru; (iii) asigurarea 
măsurilor de minimizare a degradării resurselor de apă și a diversității biologice acvatice; iv) elaborarea 
planurilor de gestionare, (v) identificarea și delimitarea corpurilor de apă; (vi) restaurarea fâșiilor de pro-
tecție a apei în râuri și bazine de apă etc.

Cadrul normativ juridic pentru acțiunile de protejare a resurselor biodiversității acvatice 
include: Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 149/2006) cu mo-
dificările ulterioare, Legea apelor (nr. 272/2011), Legea privind protecția mediului (nr. 
1515/1993), Legea cu privire la resursele naturale (nr. 1102 din 06.02.1997), Legea cu 

privire la zonele şi fâşiile de protecție a apelor râurilor şi bazinelor de apă (nr. 440/1993) 
1995), Legea privind regnul animal (nr. 439/1995), Legea privind Cartea Roșie (nr. 

325/2005), Codul contravențional al Republicii Moldova (nr. 218/2008), Hotărârea Gu-
vernului privind autorizarea pescuitului în bazinele acvatice naturale (nr. 888/2007), pre-
cum și 2 regulamente – Regulamentul Serviciului Piscicol și Regulamentul privind accesul 

publicului la informațiile de mediu.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Eforturile și activitățile Republicii Moldova pentru îndeplinirea ȚAB 6 sunt în concordanță și aliniate pen-
tru a atinge ODD 1 și ODD 12. Până în 2030, pentru a asigura drepturi egale la accesul la resursele și ser-
viciile economice furnizate de resursele naturale, reducerea vulnerabilității față de schimbările climatice, 
să asigure consumul și producția durabilă prin utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Esociformes, fam. Esocidae (1 sp.); Ord. Cypriniformes, fam. Cyprinidae (27 sp.), fam. Nemacheilidae (1 sp.), 
fam. Cobitidae (5 sp.); Ord. Siluriformes, fam. Siluridae (1 sp.); Ord. Gadiformes, fam. Lotidae (1 sp.); Ord. 
Gasterosteiformes, fam. Gasterosteidae (2 sp.); Ord. Sygnathiformes, fam. Sygnathidae (1 sp.); Ord. 
Perciformes, fam. Percidae (6 sp.), fam. Gobiidae (5 sp.), fam. Centrarchidae (1 sp.), fam. Odontobutidae 
(1 sp.) Fig. 9.

Conform rapoartelor anuale ale Serviciului 
Piscicol, s-a raportat o scădere semnificativă a 
cantității de pește pescuit în râul Prut. În cele mai 
mari lacuri de acumulare, Costești-Stânca (râul 
Prut) și Dubăsari (fluviul Nistru), producția de peș-
te este sub capacitățile lor potențiale.

Degradarea stocului de pește în ecosistemele 
naturale ale Republicii Moldova este influențată 
de mai mulți factori antropogeni care au schim-
bat foarte mult condițiile de reproducere, dez-
voltare și nutriție a peștilor: (i) reglementarea flu-
xului de apă prin construirea Barajului Dubăsari 
(1956), Novodnestrovsc 1981) pe fluviul Nistru și 
Costești-Stânca (1976) pe

râul Prut; (ii) drenarea bazinelor din luncile 
Nistrului și Prutului; (iii) lipsa măsurilor de îmbu-
nătățire a managementului pescuitului; (iv) activi-
tățile hidroenergetice prevalează asupra protecți-
ei ecosistemelor naturale; (v) extragerea nisipului din Nistru și Prut; (vi) utilizarea apei în scopuri agricole, 
industriale și uz casnic; (vii) poluarea cauzată de pesticide, erbicide și alte substanțe utilizate în agricultu-
ră; (viii) exploatarea proastă a resurselor piscicole, pescuitul ilicit și industrial etc.

Reglementarea pescuitului
Pescuitul este reglementat de Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (nr. 
149/2006) http://lex.justice.md/document_rom.php?id=68F56F6D:8E74D2B2, care re-
glementează pescuitul sportiv, de amator, de agrement, pescuitul industrial și științific în 

obiectivele acvatice naturale. În general, legea stabilește o serie de măsuri pentru pro-
tejarea resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice naturale, cum ar fi (i) acțiuni 
pentru asigurarea utilizării durabile a fondului de pește și conservarea diversității biolo-
gice acvatice; (ii) prohibiția anuală a pescuitului, (iii) contravenții etc. De asemenea, re-

glementează procesul de creștere a peștilor în obiectivele acvatice naturale. Autoritatea 
centrală de mediu aprobă cotele anuale de pescuit.

În perioada 2008–2014, cantitatea de pește extrasă a fluctuat de la 2700 kg la 4100 kg. Din 2015, auto-
ritatea de mediu nu a aprobat cotele de pescuit pentru anii 2015–2018, astfel încât pescuitul industrial 
a fost interzis. Fig. 10.

Figura 9. Ihtiofauna r. Prut

Figura 10. Pescuitul autorizat în R. Moldova
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Ținta 7. Domeniile supuse managementului 
durabil
Pentru a face față provocărilor globale în materie de energie, mediu și dezvoltare durabilă, R. Moldova 
s-a angajat să implementeze reforma fiscală de mediu, reformă realizată în cadrul proiectului GEF/PNUD, 
2012–2015 „Reforma fiscală de mediu”, prin consolidarea capacității autorității de mediu de îmbunătățire 
a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologi-
ilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților 
economici și populației în general.
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/pro-
iecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html

Proiectul a contribuit la adaptarea practicilor manageriale și operaționale ale Fondului Ecologic Național 
la cele mai bune standarde din Europa Centrală și de Vest pentru a asigura dezvoltarea durabilă și imple-
mentarea politicilor de protecție a mediului.

Agricultura
Agricultura joacă un rol socioeconomic important în dezvoltarea Republicii Moldova. Acest sector produ-
ce aproximativ 12% din PIB, angajând peste 30% din totalul celor care lucrează în economia națională. 
Venitul majorității populației rurale, care reprezintă aproximativ 60% din populația țării, depinde în prin-
cipal de rezultatele activităților din sectorul agrar. Sectorul agricol implică cea mai mare acoperire terito-
rială de 74,9% (circa 1500 mii ha) și circa 411 mii. persoane sau 33,7% din populația țării. Valoarea servi-
ciului de furnizare de alimente pentru ecosistemele din agricultură este estimată la aproximativ 21 900,6 
milioane dolari în 2011. Fig. 11.

Practicile agricole din 
R. Moldova au o struc-
tură de distribuție a 
terenurilor cultivate 
după cum urmează: 
culturile anuale pe 
teren arabil – 53,6%, 
plantațiile perene – 
8,8%, livezile – 3,9%, 
viile – 4,4%, pășunile și fânețile – 10,5%, pârloagele – 0,9%. Dintre acestea, 6,3% din suprafața arabilă și 
0,4% din plantațiile multianuale sunt irigate.

În anul 2017, culturile cultivate sunt: cereale – 3 285 800 t (porumb, grâu, orz), culturi tehnice – 803 
800 t (floarea-soarelui), leguminoase boabe – 69.0 mii tone și legume de câmp – 309 500 tone, cartofi 
și fructe – 636.200 t (mere, fructe de padure); struguri – 675.100 t (soiuri tehnice, de masă). Culturile 
menționate constituie materie primă pentru industria alimentară din țară, inclusiv pentru industria de 
panificație, vitivinicolă, industria de conserve etc.

Sectorul zootehnic produce anual (2017) 152,9 mii tone de carne (păsări de curte, porcine, carne de vită, 
altele), lapte – 485,2 mii tone, ouă – 707,2 milioane bucăți, care sunt utilizate de industria alimentară na-
țională pentru scopuri interne și la export. Cazurile ilegale de pășunat au atins cifra de 1273, iar daunele 
estimate au fost de 206.9 mii lei.

Figura 11. Dinamica terenurilor cu destinaţie agricolă R. Moldova

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html
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Îngrășămintele organice (40 982 mii tone) utilizate în agricultură sunt în scădere în comparație cu anii 
precedenți și se mărește cantitatea de îngrășăminte minerale (65,6 mii tone). Astfel, la un hectar de teren 
agricol se folosesc 69,06 kg de îngrășăminte minerale și 50 kg de îngrășăminte organice (2017).
http://madrm.gov.md/sites/default/files/Raport%20SNDAR%202017.pdf.

În ultimii ani s-a înregistrat o creștere substanțială a investițiilor private locale în agricultură (de aproxima-
tiv 2,5 ori, de la 796 de milioane de lei la 1764,5 milioane lei, dar și o scădere a sectorului public agricol.

Stimularea investițiilor private în sectoare agricole cu valoare adăugată mare, promovarea agriculturii 
ecologice și a produselor biologice ar contribui la îmbunătățirea eficienței acestora și la reducerea pre-
siunii antropice asupra terenurilor naturale adiacente și a biodiversității acestora. În anul 2016, 39 de 
producători agricoli au fost înregistrați ca agricultori pasibili pentru a practica agricultura ecologică pe o 
suprafață de 1072,88 ha.

Conform datelor Agenției de Intervenție și Plăți în Agricicultură, în anul 2016, numărul total de cereri de 
subvenții a fost de 4549 în sumă 641,1 milioane lei. În 2017, cele 7800 de cereri de subvenții a 3612 de 
producători agricoli au primit în total 800 de milioane de lei.
http://aipa.gov.md/en/masuri-de-sprijin

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de 
protecție a solului în cadrul practicilor agricole” se prevăd următoarele măsuri:

– în asolament se includ speciile de culturi care extrag poluanții;;
– reducerea impactului poluanților prin restaurarea terenurilor degradate;
– interzicerea stocării substanțelor cu impact poluant în depozite deschise, interzicerea instalațiilor de 

depozitare pentru protecția plantelor și îngrășăminte în zonele expuse riscului de alunecări de teren, 
eroziune, inundații etc.

Bune practici agricole
În perioada 2014-2017:

– 940 mii hectare de terenuri au fost consolidate;
– zece sisteme centralizate de irigare au fost reabilitate pe o suprafață de 12 354 ha;
– suplimentar, 122 de fermieri au folosit irigația în exploatațiile agricole, iar suprafața irigată a constituit 

29 360,31 ha;
– aproximativ 1000 de producători agricoli au sisteme de irigare, inclusiv prin stropire, micro-stropire – 

500 de unități, picurare – 600 de unități și radiculare – 1140 de unități;
– 300 de fermieri utilizează tehnologii No-till/ Mini-till pe 144 219 ha (cu 58% mai mult decât în   2016);
– anagementul durabil al terenurilor și gestionarea durabilă a terenurilor a fost implementat pe o supra-

față de 14 304 ha;
– a fost acordată consultanță tehnică pentru 65 de primării în planificarea și reabilitarea fâșiilor foresti-

ere de protecție a terenurilor agricole;
– transferul tehnologiilor: 799 de noi soiuri de plante foarte productive și rezistente la condiții nefavo-

rabile de mediu au fost introduse în Registrul soiurilor de plante și hibrizilor din Republica Moldova în 
perioada 2014-2017;

– 104 producători agricoli au solicitat subvenții agricole pentru o suprafață totală de 8101 ha;
– suprafața terenurilor agricole cultivate conform tehnologiei No-till/ Mini-till este de aproximativ 84 

de mii de hectare. Această majorare se datorează, în principal, subvențiilor alocate la achiziția de 
tehnică agricolă și implementării programelor prin intermediul proiectelor IFAD și 2KR. Pentru a sub-
venționa echipamentul No-till/ Mini-till, au fost înregistrate 113 cereri pentru un total de aproximativ 
16 milioane de lei. http://ifad.md/en/
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Soluții inteligente – de la agricultura convențională până la agricultura conservatoare.
http://www.capmu.md/2018/01/solutii-inteligente-pentru-performanta-de-la-agricultura-conventiona-
la-la-agricultura-conservativa/

Utilizează tehnologia No-Till

– SRL „Agro-SZM” Maramonovca, Drochia – 10800 ha;
– SRL „Agroelit” Târnova, Donduseni – mixed soil processing system strip-Till, Mini-till – 3911 ha;
– SRL „Hiliuțanul” Hiliuți, Râşcani – No-till, Mini-till – 100 ha;
– SRL „Pârjotei Valley” Pârjota, Râşcani – 500 ha, No-Till;
– SRL „Agro-Popuros” Mărăndeni, Falești – 870 ha – Mini-till.

Agricultura organică
Agricultura ecologică sau organică în Republica Moldova este susținută de o legislație națională 
corespunzătoare:

– Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru perioada 2014–2020 (HG nr. 409/2014);
– Legea privind producția agroalimentară ecologică (HG nr. 115/2005);
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312917

Concepția națională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi 
genetic nemodificate, HG nr. 863/2000
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=305195

– Programul Național privind Producția Agroalimentară Organică (HG nr. 149/2006);
http://lex.justice.md/md/327537/

– Regulamentul privind metodele și principiile reglementărilor ecologice de producție agricolă;
– Regulamentul privind sistemul de inspecție și certificare a producției agroalimentare ecologice;
– Regulamentul privind importul și exportul de produse agroalimentare ecologice;
– Reguli privind importul și exportul de produse agroalimentare ecologice.

Ghidul practic pentru agricultura ecologică (culturile de câmp) publicat cu sprijinul Asociației Internaționale a 
Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS, ca urmare a necesității unei modernizări ecologice și sociale a sistemului agricol 
sustenabil.
https://eco-tiras.org/books/Ro-2.pdf

Agricultura verde
Asociația Obștească Alternative Internationale de Dezvoltare în cadrul proiectului „Consolidarea capa-
cității de implementare a reformei fiscale de mediu pentru realizarea priorităților ecologice naționale și 
globale” a realizat studiul „Ecologizarea agriculturii în Republica Moldova” destinat publicului interesat 
privind modalitățile de dezvoltare a agriculturii ecologice în țară. Studiul include informații despre agri-
cultura ecologică prin abordarea ecosistemică și măsurile necesare pentru stimularea dezvoltării agricul-
turii ecologice.

Bune practici au fost puse în aplicare cu sprijinul proiectului „Soil Conservation in Moldova” (2002-
20022) implementat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.
http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/

În perioada 2014–2017, în urma implementării Subcomponentei 3.3: „Suport pentru reabilitarea fâșiilor 
de protecție” în cadrul proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”, suprafața totală a lucrărilor de 

http://lex.justice.md/md/327537/
http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/
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reabilitare a fâșiilor de protecție a fost de 2.241,8 ha, suprafața totală de teren protejată de fâșiile de pro-
tecție fiind de 60 000 de hectare. Reabilitarea perdelelor forestiere va avea o influență benefică asupra 
terenurilor agricole vecine.
http://www.capmu.md/wp-content/uploads/2018/02/Raport_2017MACP_-final.pdf

Un total de 11 hărți digitale au fost elaborate la scara 1: 5000 pentru Cigârleni, raionul Ialoveni pe: tipuri 
și subtipuri de soluri, soluri erodate, alunecări de teren și ravene, soluri sarate și hidromorfe, infrastructu-
ră funciară, relief, gradientul pantei. Hărțile vor fi utilizate pentru a identifica și evalua principalele forme 
de degradare a solului, pentru a evalua gradul de apariție a acestora, pentru a elabora măsuri de stopare 
și combatere a acestora, pentru a îmbunătăți situația ecologică din raionul Ialoveni. Rezultatele lucrărilor 
și recomandările vor fi utilizate în elaborarea proiectelor de combatere a eroziunii solului, sistemelor de 
irigare, amenajării plantațiilor de pomi fructiferi și vii, a fâșiilor forestiere. 
http://www.asm.md/galerie/Institutul%20de%20Pedologie.pdf

Ghidul privind măsurile de adaptare la schimbările climatice în agricultură a fost elaborat și publicat ur-
mare a implementării proiectului „Sprijin pentru procesul național de adaptare la schimbările climatice în 
Republica Moldova”, susținut de Guvernul austriac în parteneriat cu Oficiul pentru Schimbări Climatice, 
Ministerul Mediului.
https://issuu.com/oficiulschimbareaclimei/docs/osc_ghid__agricultura_2015? e=23361340/33079146

Ghidul practic privind gestionarea durabilă a terenurilor a fost elaborat de un grup de specialiști contrac-
tați în cadrul proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”, elaborat de unitatea consolidată pentru 
implementarea proiectelor agricole și finanțat de Banca Mondială.
http://www.capmu.md/wp-content/uploads/images/docs/Studies/Ghid%20pract.%20MDT%20-%20
ACSA%202015.pdf

Programul național de asigurare a securității ecologice pentru perioada 2007–2015, aprobat prin HG nr. 
304/2007, se axează pe îmbunătățirea tehnologiilor de lucrare şi fertilizare inofensivă a solurilor și me-
todelor de utilizare a terenurilor agricole
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322356

Proiectul de cercetare intitulat „Evaluarea și implementarea potențialului microbiologic pentru dezvol-
tarea tehnologiilor durabile în agricultură” (2011-2014) este elaborat de Institutul de Microbiologie și 
Biotehnologie. Au fost elaborate criterii pedo-microbiologice calitative și cantitative pentru estimarea, 
monitorizarea și prognozarea stării solului arabil. 
http://www.imb.asm.md/pages1-0-35-ro.htm

Pentru prima dată în Republica Moldova s-au elaborat proceduri pedo-microbiologice pentru a evalua 
și prezice impactul tehnologiilor arabile asupra calității solului și bioremedierea solului. Eficacitatea cul-
turilor furajere în producția stabilă de proteine   vegetale și atenuarea degradării solului arabil a fost de-
monstrată. Colecția Națională de microorganisme nepatogene a completat stocul genetic microbian cu 
70 de noi tulpini biotehnologice (cu activitate antimicrobiană împotriva fitopatogenilor, fitostimulatori, 
nematicide etc.).

Silvicultură
Pădurile sunt cele mai bogate ecosisteme din Republica Moldova în ceea ce privește biodiversitatea și 
deține un rol important în dezvoltarea socioeconomică națională a țării. Acest sector produce aproxima-
tiv 0,4% din PIB. R. Moldova are o acoperire relativ scăzută a vegetației forestiere (aproximativ 450 mii 
ha sau 13,7% din teritoriul țării), în timp ce suprafața împădurită este de numai 11% sau de 379,3 mii ha. 
Volumul masei lemnoase recoltat în fondul forestier este estimat la 46 de milioane m3, reprezentând o 

http://www.asm.md/galerie/Institutul%20de%20Pedologie.pdf
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medie de 124 m3/ha. Volumul anual admis (VAA) și recolta efectivă înregistrată oficial se situează între 
400 și 500 m3/an. Reducerea anuală admisă (VAA) în pădurile administrate de Agenția „Moldsilva” este 
de aproximativ 45% din creșterea anuală, comparativ cu o medie europeană de 64%. Ecosistemele de 
pădure au crescut în ultimii ani cu 8 mii ha, ajungând la 13,35% din fondul funciar total al Moldovei; 
obiectivul național este de 15%. Suprafața forestieră este de 93,68%, iar pădurile de rasinoase acoperă 
circa 16,9 mii ha. Cu toate acestea, datorită plantării speciilor de salcâm (peste 40% din păduri), a fost 
modificată compoziția inițială a ecosistemelor forestiere, Fig. 12.

Aproximativ 500 de specii de plante sunt tipice 
pentru habitatele forestiere, dintre care 172 sunt 
rare, iar 103 sunt protejate de stat. În ecosisteme-
le forestiere se regăsesc aproximativ 40 de specii 
de plante relicte. Există un număr total de 172 de 
specii de vertebrate terestre care trăiesc în eco-
sistemele forestiere, respectiv 47,8% din numă-
rul total de specii vertebrate din R. Moldova.

Ținta națională de împădurire este de 15%. În ul-
timii ani, fondul forestier a crescut cu cca 8,0 ha, 
ajungând la 13,35% din teritoriul Republicii Moldova.

 Pădurile au următoarele funcții: interes științific, protecția apei, recreere, protecția împotriva schimbări-
lor climatice, protecția solului și a terenurilor. Fig. 13.

Măsurile de regenerare a pădurilor în fondul fo-
restier de stat au fost efectuate anual pe o su-
prafață de cca la 3–5 ha de pădure. Extinderea 
fondului forestier de stat a fost de aproximativ 
100 ha pe an.

În perioada 2011–2017, volumul total al tăierilor 
ilicite a constituit.833 m3, iar daunele estimate au 
atins cifra de la 8046,5 mii lei. Numărul total de 
cazuri înregistrate de tăierii ilegale este de 5112.

Măsurile de combatere a braconajului sunt ela-
borate de Inspectoratul Ecologic de Stat și Agenția „Moldsilva” În anul 2017, numărul total de cazuri de 
braconaj detectate este de 328, cauzînd daune totale de 243,6 mii lei.

Un număr restrâns de proiecte a contribuit în ultima perioadă la extinderea și gestionarea durabilă a fon-
dului forestier, incluzând:

– Proiectul „Conservarea solului în Moldova” sprijină reabilitarea și conservarea solurilor prin împăduri-
rea a 20,3 mii hectare.

http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/

– Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”, implementat de Agenția „Moldsilva” 
în colaborare cu Fondul BioCarbon, pentru plantarea de noi păduri comunale pe suprafața de 9400 
ha prin împădurirea terenurilor erodate și neproductive.

– Grantul acordat de Guvernul Japoniei „Programul comunitar de sprijin pentru gestionarea durabilă și 
integrată a pădurilor și gestionarea capturilor de carbon prin împădurire” a contribuției pentru gesti-
onarea durabilă a 1453 ha de păduri și 608 ha de pajiști.

http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/

Figura 12. Dinamica fondului silvic R. Moldova

Figura 13. Repartiţia principalelor formaţiuni forestiere, %
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– Programul ENPI-FLEG din R. Moldova a elaborat recomandări pentru îmbunătățirea Codului forestier 
existent.

http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=en&idc=230&t=/Cooperation/ENPI-FLEG

A fost publicat Ghidul „Managementul durabil al pădurilor și pajiștilor deținute de autoritățile publice 
locale”, care reprezintă o descriere a rezultatelor şi lecțiilor învățate în domeniul restabilirii şi gestionării 
durabile a pădurilor şi păşunilor comunale. Informația prezentată este bazată pe rezultatele proiectului 
PNUD/UE „Clima-East: Gestionarea durabilă a păşunilor şi pădurilor publice din primul Parc Național din 
Moldova pentru a demonstra comunităților locale beneficiile şi avantajele măsurilor de atenuare şi adap-
tare la schimbările climatice”, care a fost implementat pe parcursul anilor 2013–2016, şi pe rezultatul 
implementării altor proiecte similare.
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/managementul%20padurilor.pdf

– Programul ENPI-FLEG din R. Moldova a elaborat recomandări pentru îmbunătățirea Codului silvic 
existent.

În perioada de raportare, au fost întreprinse o serie de activități pentru implementarea SNPDB care a 
contribuit la o dezvoltare durabilă, în special: dezvoltarea hărților GIS pentru zonele forestiere și ariile 
protejate, dezvoltarea bazei de date a Rețelei Emerald și a cartografierii GIS, UN Biodiversity Lab maps 
and imagery, menținerea planificării și elaborării hărților de amenajare a pădurilor, elaborarea de hărți 
ale zonelor protejate pentru Parcul Național Orhei, crearea Centrelor de informare în probleme foresti-
ere etc. Vă rugăm să consultați capitolul Implementare: Obiectivul A specific, Direcția 2, Obiectivul B, 
Direcția 1, Obiectiv D, Direcția 2.

Harta pădurilor din R. Moldova, elaborată de Institutul de Cercetări și Amenagări Silvice, este amplasată 
pe pagina WEB: www.icas.com.md/map

Harta ariilor naturale protejate, elaborată de Institutul de Ecologie și Geografie, este localizată pe site-ul: 
http://www.ieg.asm.md/ro/node/133

Rețeaua Ecologică Națională a R. Moldova (REN) a fost dezvoltată de S. E. „Biotica” și are următoarele 
funcții:

a. conservarea ecosistemelor, habitatelor, speciilor și landșafturilor în context national, regional si glo-
bal, inclusiv prin conservarea și restabilirea integrității și conexiunilor teritoriale;

b. protejarea și sporirea calității resurselor naturale de importanță vitală pentru speciile protejate;
c. ridicarea rezistenței agrocenozelor și potențialului lor de restaurare din contul influenței agroecologi-

ce a elementelor REN și o conservare mai buna a agenților biologici;
d. dezvoltarea în baza REN a sistemului de monitoring biologic, soluționarea problemelor de mediu la 

nivel informațional, șstiințific și practic;
http://www.biotica-moldova.org/library/ECO-net_decision-makers-ro.pdf

Rețeaua Emerald este o rețea ecologică formată din zone de interes special de conservare. Punerea în 
aplicare a acesteia a fost lansată de Consiliul Europei ca parte a activității sale în cadrul Convenției de la 
Berna. Rețeaua Emerald din R. Moldova cuprinde hărți GIS și granițe digitale pe următoarele elemente: 
Site-uri Emerald Total – 52, Habitate Emerald – 34; specii de Emerald total – 165 de specii, inclusiv specii 
de plante – 14 specii; totalul speciilor de animale – 151 de specii; mamifere – 14 specii; păsări – 89 de 
specii; reptile – 2 specii; amfibieni – 3 specii; pește – 19 specii; nevertebrate – 24 de specii.
https://cdr.eionet.europa.eu/md/coltlvaya/coltlvabg/.
http://ies.gov.md/harta-2/

http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=en&idc=230&t=/Cooperation/ENPI-FLEG
http://www.icas.com.md/map
http://www.ieg.asm.md/ro/node/133
http://www.biotica-moldova.org/library/ECO-net_decision-makers-ro.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/md/coltlvaya/coltlvabg/
http://ies.gov.md/harta-2/
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UN Biodiversity Lab MapX. Harta Rețelei Emerald a Republicii Moldova a fost integrată în Carta ONU a 
Biodiversității și este disponibilă pentru supravegherea dinamicii zonelor protejate și a speciilor vulnera-
bile și a habitatelor aflate sub protecție europeană pentru luarea deciziilor viitoare.
https://mvp.app.mapx.org/?project=MX-LW7-15O-8WC-NMS-GA0&language=en&zoom=6.639&lat=47.00
3000000000014&lng=30.47199999999998

Parteneriatul pentru Moldova pentru Indicatorii de biodiversitate contribuie la evaluarea statutului de 
protecție în țară, la evaluarea dinamicii factorilor care influențează starea biodiversității și la sprijinirea 
pregătirii celui de-al 6-lea raport național către CBD.
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Tehnologia Data Cube pentru R. Moldova a fost dezvoltată cu sprijinul Grid Geneva al UNEP și implică 
o platformă-pilot a teritoriului Republicii Moldova cu conexiune la imagistica prin satelit și metodologia 
de procesare a datelor spațiale.

Procesul Biogeografic Regional al Rețelei Emerald. R. Moldova a participat la seminare biogeografice euro-
pene din cadrul proiectului Emerald Network pentru a asigura autoevaluarea suficienței siturilor identifi-
cate pentru Rețeaua Emerald pentru speciile și habitatele pe cale de dispariție, sub protecția Convenției 
Berna.
http://www.datacube.org.au/
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/conclusions-of-the-biogeographical-seminars

Inspectoratul pentru Protecția mediului: deține baza de date de mediu privind poluarea și poluarea atmo-
sferică, poluarea aerului, utilizarea florei și a faunei, gestionarea deșeurilor, resurselor solului și substan-
țelor minerale utile, utilizarea ilegală a resurselor naturale. Baza de date și rapoartele anuale și hărțile 
digitale sunt publicate pe pagina WEB a Inspectortaului și sunt disponibile pentru luarea deciziilor și 
pentru publicul larg.
http://ies.gov.md/harta-2/

Acvacultura
În Republica Moldova resursele de apă sunt limitate la circa 1,32 miliarde m3, rețeaua hidrografică fiind 
formată din 3621 cursuri de apă cu o lungime totală de cca 16 mii km. Râurile Nistru (630 km) și Prut (695 
km) marchează granița de stat cu Ucraina și România. În țară pe toate râurile sunt construite mai mult de 
4,7 mii de acumulări de apă cu o suprafață de cca 48 mii ha, dintre care doar 34 sunt la balanța Agenției 
„Apele Moldovei”. În prezent, suprafața totală a bazinelor de apă utilizate pentru piscicultură în Republica 
Moldova este de 20 507 ha. Fig. 14.

Ihtiofauna Republicii Moldova este foarte diver-
să, fiind formată din bazinul râului Nistru și bazi-
nul fluviului Dunărea, inclusiv din bazinul râului 
Prut. Ihtiofauna include specii endemice și relicte 
din bazinele Dunării, Nistrului și Niprului, expan-
siuni pontice și mediteraneene, precum și spe-
cii străine de origine asiatică și nord-americană. 
În ani diferiți, ihtiofauna ecosistemelor acvatice 
ale Republicii Moldova variază între 75 și 130 de 
specii.

SNPDB implică o serie de acțiuni care trebuie întreprinse pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a acvacul-
turii.Din anul 2015, Ministerul Mediului a interzis pescuitul industrial/ comercial în râurile Prut și Nistru.

Figura 14. Dinamica fondului apelor R. Moldova
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În anul 2014, Serviciul Piscicol a elaborat un proiect privind construirea unui centru de acvacultură pe 
lacul Costești-Stânca pe Prut, destinat reproducerii speciilor native de pești.

Cele două planuri de gestionare a districtului bazinului hidrografic au fost recent aprobate pentru bazi-
nele râurilor Nistru și Prut.

Planul de management al districtului bazinului râului Nistru a fost aprobat prin HG nr. 814/2017 pentru 
asigurarea protecției și îmbunătățirii resurselor de apă de suprafață și subterane, gestionarea durabilă a 
resurselor de apă în raza Nistrului.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371992

Hotărârea Guvernului privind aprobarea Planului de management pentru bazinul hidrografic al Dunării-
Prut și Marea Neagră a fost elaborată în condițiile art. 19 alin. (1) din Legea apelor nr. 272/2011 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264). Scopul Planului de management este asigurarea 
protecției și îmbunătățirii resurselor de apă de suprafață și a apelor subterane, gestionarea durabilă a 
resurselor de apă în cadrul bazinului hidrografic al Dunării-Prut și Mării Negre.

Corpurile de apă au fost identificate de Agenția „Apele Moldovei” și incluse în Planul de management 
pentru bazinul hidrografic al Dunării-Prut și Marea Neagră și Nistru. Delimitarea corpurilor de apă se face 
de către Institutul de Proiectări Organizarea Teritoriului.

S. E. „Biotica” a plantat aproximativ 60 ha în Zona umedă „Nistrul de Jos” în cadrul proiectului „Activități 
de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”.
http://www.biotica-moldova.org/md/projects/ADA%20project.html

REC-Moldova a restabilit câteva porțiuni ale râului Ichel, în cadrul proiectului „Fâșii de protecție a râului – 
o măsură de asigurare a apei ca urmare a efectelor schimbărilor climatice”.
http://www.environment.md/projects/34-Fiile-de-protecie-a-rurilor--msur-de-securizare-a-apei-n--ur-
ma-efectelor-schimbrilor-climatice.html

În cadrul proiectului SDC/ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul aprovizionării cu apă și 
canalizare din Republica Moldova” (2018-2019), s-au proiectat fâșiile de protecție de-a lungul lacurilor 
de acumulare Ghidighici și Costești-Stânca și a fost efectuată evaluarea condițiilor de mediu ale râurilor 
în cauză.
http://www.amac.md/libview.php?l=ro&id=158&idc=15&t=/PRESA/Noutati//

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) (2018 -2019) a lansat un proiect susținut de Guvernul Suediei în cadrul căruia va fi elaborat un 
studiu privind impactul actual și viitor al construcțiilor hidrotehnice pe fluviul Nistru. Proiectul va oferi o 
nouă metodologie de estimare a daunelor potențiale asupra ecosistemelor acvatice, care va fi aprobată 
de Guvernul Republicii Moldova.

A fost elaborat un studiu de fezabilitate privind crearea unui centru artificial de restaurare a speciilor de 
pești de valoare în satul Proscureni, raionul Râșcani.

Cartografierea GIS a gropilor de iernat pentru pești și înregistrarea lor a fost inițiată de Institutul de 
Zoologie și de Serviciul Piscicol.

Un studiu privind impactul actual și viitor al construcțiilor hidrotehnice pe Nistru a fost inițiat de roiectul 
susținut de Guvernul suedez.

Strategia națională de adaptare la schimbările climatice, aprobată în 2014, prevede măsuri de prevenire 
a secetei, inundațiilor și de atenuare a dezastrelor naturale.

În perioada 2014–2018, Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol au întreprins măsuri de pre-
venire și combatere a pescuitului ilegal. În perioada 2011–2017, pagubele cauzate de pescuitul ilegal au 

http://www.biotica-moldova.org/md/projects/ADA%20project.html
http://www.environment.md/projects/34-Fiile-de-protecie-a-rurilor--msur-de-securizare-a-apei-n--urma-efectelor-schimbrilor-climatice.html
http://www.environment.md/projects/34-Fiile-de-protecie-a-rurilor--msur-de-securizare-a-apei-n--urma-efectelor-schimbrilor-climatice.html
http://www.amac.md/libview.php?l=ro&id=158&idc=15&t=/PRESA/Noutati//
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fost de aproximativ 1323 mii lei, iar numărul total de cazuri ilegale de pescuit a fost înregistrat la 9273, 
fiind aplicate amenzi în sumă de 3785,5 mii lei.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectuează cercetări în domeniul hidrometeorologiei și monitorizării 
calității stării mediului, pentru a oferi suport metodologic și științific în vederea luării deciziilor în dome-
niul mediului. Pe lângă acestea, efectuează lucrări în domeniul prelucrării și interpretării informațiilor 
meteorologice, hidrologice și de mediu în domeniul sistemelor informatice geografice.
http://www.meteo.md/index.php/calitatea-mediului/

Agenția „Apele Moldovei” menține baza de date națională pe bazine hidrografice, apă și sanitație, harta 
GIS pe bazine și districte hidrografice.
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&id=439

Inspectoratul Ecologic de Stat: completează baza de date privind poluarea și utilizarea apei, poluarea at-
mosferică, poluarea aerului, utilizarea florei și a faunei, gestionarea deșeurilor, solului și resurselor mine-
rale utile, utilizarea ilegală a resurselor naturale. Baza de date și rapoartele anuale și hărțile digitale sunt 
publicate pe site și sunt disponibile pentru luarea deciziilor și pentru publicul larg.
http://ies.gov.md/harta-2/

Informațiile privind punerea în aplicare a obiectivelor naționale în materie de biodiversitate în ceea ce 
privește acvacultura durabilă sunt prevăzute în cadrul SNPDB capitolul II Punerea în aplicare, obiectivul 
specific C, Direcția 2.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Acțiunile întreprinse în cadrul Țintei 7 au contribuit la atingerea ODD 1 și ODD 2 pentru a asigura până 
în 2030 un acces egal la resursele economice, resursele naturale și serviciile care vor reduce sărăcia și vor 
spori bunăstarea prin asigurarea unei producții durabile de alimente și punerea în practică a unor practici 
agricole durabile. Adaptarea principalelor ecosisteme la schimbările climatice, seceta extremă, la intem-
perii și inundații vor îmbunătăți calitatea solului.

Râul Nistru, satul Vărăncău

http://www.meteo.md/index.php/calitatea-mediului/
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&id=439
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Ținta 8. Poluarea
Rata resurselor de energie primară, circa 70%, este consumată pentru a obține energie electrică și termi-
că. Alți utilizatori direcți importanți ai resurselor energetice sunt transportul (aproximativ 15%), industria 
(7%) și sectorul agricol (3%).

Poluarea aerului
Din centralele principale, cele mai poluante sunt centralele termoelectrice. Impactul acestora asupra 
mediului este determinat de tipul combustibilului utilizat. Poluarea este substanțial sporită în cazul în 
care centralele termice (CET-1 și CET-2, CET-Nord, Bălți) consumă cărbune, iar combustibilul mai puțin 
poluant este păcura sau gazul natural și are un impact relativ redus asupra mediului.

Transportul auto, transportul feroviar și transportul aerian joacă cel mai important rol în economia ță-
rii: ponderea transportuluiu auto este de aproximativ 88% din total, transportul feroviar – 11% și doar 
1% reprezintă celelalte tipuri de transport, inclusiv transportul aerian. Cei mai importanți poluanți care 
rezultă din utilizarea transportului sunt: oxizi de carbon, sulf, azot, particule în suspensie, formaldehidă, 
benz (a) pirenă etc. O sursă importantă de poluare a aerului rămâne totuși arderea combustibilului. Aerul 
este poluat semnificativ de impuritățile prezente 
în combustibili, în fum sau cu azot și oxizi de sulf.

Conform Raportului Național de Inventariere 
„Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect 
de seră în Republica Moldova” 1990–2015, emi-
siile totale de oxizi de azot au fost reduse cu 
aproximativ 68,5%: de la 137,1930 mii tone în 
1990 la 43,2178 mii tone în 2015; emisiile totale 
de monoxid de carbon au scăzut cu aproximativ 
61,5%: de la 439,0588 mii. t în 1990 la 169.0056 
mii. t în 2015; emisiile de compuși organici volatili 
nemetanici au scăzut cu aproximativ 61,6%: de la 
183,0223 mii. t în 1990 la 70.3063 mii. t în 2015; iar emisiile de dioxid de sulf au scăzut cu aproximativ 
92,6%: de la 294,2491 mii. t în 1990 la 21,8899 mii. t în 2015. Fig. 15.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) efectuează monitorizarea sistematică a calității și poluării ae-
rului, a poluării radioactive pe teritoriul Republicii Moldova.

Poluarea apei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) efectuează monitorizarea sistematică a apelor de suprafață 
pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea și supraviețuirea 
sistematică a apelor de suprafață și a apelor subterane, HG nr. 932/2013. Conform datelor de monito-
rizare, în perioada 2013–2015, nivelul poluării din râurile Prut, Nistru și fluviul Dunărea nu s-a schimbat 
semnificativ față de anii anteriori. Fig, 16 și 17. Aceste râuri sunt considerate a fi moderat poluate, ceea 
ce corespunde clasei III „clasa moderată poluată” și „poluată” clasa IV, care se datorează în special ele-
mentelor biogene, compușilor de cupru, fenolilor și produselor petroliere.

Calitatea apei din râurile mici în perioada 2013–2015 a fost caracterizată de un grad ridicat de poluare 
cu ioni de amoniu, nitriți, compuși de cupru, mineralizare globală, precum și de un nivel scăzut de oxigen 
dizolvat în apă.

Figura 15. Emisiile de poluanţi atmosferici în R. Moldova
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Figura 16. Gradul de poluare a apei r. Prut Figura 17. Gradul de poluare a apei fl. Nistru

Poluarea industrială
Republica Moldova a semnat Convenția de la Minamata privind mercurul în 2013. Inventarul național al 
emisiilor de mercur din Republica Moldova a fost elaborat în anul 2016 de Oficiul Prevenirea poluării me-
diului din suborninea Ministerului Mediului al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Evaluarea inițială 
privind implementarea Convenției Minamata cu privire la Mercur în Republica Moldova”.

Poluarea în agricultură
Poluarea în agricultură constă în utilizarea unui spectru larg de insecticide, fungicide, erbicide și îngrășă-
minte. În 2010–2017, insecticidele au fost utilizate de la 1,3 kg/ha la 1,2 kg/ha (total de la 256,6 t la 404 
t), fungicide – de la 3,2 kg/ha la 2,5 kg/ha (total de la 683,3 t la 1110 t), erbicide – de la 2,1 kg/ha la 1,7 
kg/ha (total de la 1030 t la 1384,9 t), produsele biologice de protecție a plantelor au crescut semnificativ: 
de la 37,6 t în 2010 la 783,8 t în 2017.

Utilizarea produselor fitosanitare în întreprinderile agricole și fermele din R. Moldova în perioada 2010–
2017 este prezentată în Tabelul 1. (Biroul Național de Statistică al R. Moldova)

Tabelul 1. Utilizarea produselor de protecție a plantelor în întreprinderile agricole și în ferme

Insecticide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Calitatea (greutatea fizică), tone 256.6 307.6 318.6 347.2 342.0 296.8 349.3 404.1
Zona protejată, mii ha 194.2 192.0 187.6 229.2 243.1 238.2 277.0 336.6
Utilizat pentru 1 ha, kg 1.3 1.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2
Fertilizatori chimici
Calitatea (greutatea fizică), tone 683.3 787.1 805.2 902.2 940.3 811.3 1132.0 1110.0
Zona protejată, thou. ha 215.2 224.9 235.5 291.1 350.6 337.7 411.1 449.8
Utilizat pentru 1 ha, kg 3.2 3.5 3.4 3.1 2.7 2.4 2.8 2.5
Erbicide
Calitatea (greutatea fizică), tone 1030.0 1373.2 1599.2 1543.6 1554.5 1371.1 1460.0 1384.9
Zona protejată, t mii. ha 486.1 560.3 653.5 703.3 784.7 760.2 752.2 810.1
Utilizat pentru 1 ha, kg 2.1 2.5 2.5 2.2 2.0 1.8 1.9 1.7
Biologice
Calitatea (greutatea fizică), tone 37.6 40.7 36.5 83.1 99.8 80.1 439.8 783.8
Zona protejată mii. ha 11.6 13.9 18.8 15.3 17.8 30.9 33.8 48.2
Utilizat pentru 1 ha, kg 3.3 2.9 1.9 5.5 5.6 2.6 13.0 16.2
Altele
Calitatea (greutatea fizică), tone 34.4 91.0 230.8 243.8 241.6 244.5 286.9 398.1
Protected area, mii. ha 46.2 78.3 86.0 96.4 136.1 141.5 179.6 198.7
Utilizat pentru 1 ha, kg 0.8 1.2 2.7 2.5 1.8 1.7 1.6 2.0
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Nutrienți
Aplicarea redusă a îngrășămintelor minerale a 
condus la îmbunătățirea condițiilor pentru fauna 
și flora în ecosistemele agricole, însă duce la re-
ducerea prezenței humusului în sol. Deși 150 kg/
ha de substanță activă NPK și 5 t/ha de gunoi 
de grajd au fost introduse pe terenurile agricole, 
echilibrul nutrienților a fost negativ pentru azot și 
potasiu și echilibrat cu fosfor. Anual, aproximativ 
60–70 kg/ha de azot, 30–40 kg/ha de fosfor și 
70–80 kg/ha de potasiu sunt extrase din sol cu 
recolta agricolă.

În perioada 2011–2017 cantitatea totală de azot introdusă în sol a fost de 19,2–44,3 t, fosfați – 2,9–15,9 
t, potasiu – 1,5–5,4 t. h. Îngrășămintele naturale introduse în terenurile agricole – 29,2–41,0 mii t (Biroul 
Național de Statistică al Moldovei). Dinamica utilizării îngrășămintelor azotate în Moldova în perioada 
2011–2017 este prezentată în Fig. 18 (Biroul Național de Statistică al Moldovei)

Poluanți organici persistenți și deșeuri chimice
Un rol important în reducerea poluării mediului este reprezentat de lichidarea reziduurilor de pesticide și 
a deșeurilor chimice, inclusiv poluanții organici persistenți acumulați din perioada sovietică:

– 360 tone de pesticide, descărcate și distruse în 2017, 660 de tone – în 2018;
– 1600 de depozite decontaminate până în 2019, 350 ha de pământ restaurate până în 2019.

Ecotoxicologie
Laboratorul de Hidrobiologie și Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie desfășoară activități de cerce-
tare privind structura și funcționarea comunităților de hidrobionți, cuantificarea biotransformării eco-to-
xice și a proceselor de autopurificare în ecosistemele acvatice naturale și antropice, dezvoltarea unor 
modalități de restabilire a stării lor ecologice.

Centrul de Chimie Ecologică și Protecția Mediului al Institutului de Chimie desfășoară următoarele 
activități:

– studiul proceselor de migrație, acumulare și transformare a metalelor grele, a pesticidelor, a bifenililor 
policlorurați (PCB), a hidrocarburilor poliaromatice (PAH) și a altor poluanți organici în obiectele de 
mediu: ape naturale și reziduale, soluri, sedimente sedimentare, roci, produse;

– elaborarea recomandărilor pentru reducerea impactului poluării cu elemente și compuși toxici asupra 
calității mediului, a produselor agricole și a sănătății populației.

Poluarea radioactivă
Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementarea Activităților Nucleare și Radiologice, efectele negative 
asupra serviciilor ecosistemice au fost stabilite în timpul monitorizării radioactivității pe teritoriile afecta-
te din regiunea Brest (Luninets) din Republica Belarus urmare a acidentului de la Cernobâl. Contaminarea 
apei, a solurilor și aprovizionarea cu alimente sălbatice pe teritoriul Republicii Moldova au fost stabilite 
mult timp după accident în multe locuri. Nivelurile de contaminare radioactivă măsurate în numeroasele 
exemplare de ciuperci și fructe de pădure (utilizate în mod activ de către populația locală ca produse 

Figura 18. Dinamica utilizării îngrășămintelor azotate în R. Moldova
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alimentare) au fost de la 53 000 la 230 000 Bq/kg cauzate în cea mai mare parte de Cs137 și Sr90. Aceasta 
a condus la un nivel ridicat de contaminare a localnicilor (a fost efectuată măsurarea contaminării a 2850 
de persoane cu Cs137). http://www.anranr.gov.md/en

Migrația radionuclizilor din sol în plante ierboase și ulterior în lapte a fost detectată într-o serie de cazuri. 
Luând în considerare cele menționate mai sus și migrația animalelor sălbatice și a păsărilor, precum și 
importul de produse alimentare și materiale de construcție, evaluarea riscurilor generate de accidente-
le nucleare și radiologice a fost luată în calcul în 
studiul menționat. În scopul prevenirii introduce-
rii pe teritoriul Republicii Moldova a produselor 
poluate cu radionuclizi a fost stabilit un sistem 
eficient de control al radiațiilor la punctele de tre-
cere a frontierei. Toate punctele importante de 
trecere a frontierei au fost echipate cu detectori 
pentru vehicule, trenuri, mărfuri și pietoni, pen-
tru a împiedica circulația transfrontalieră a pro-
duselor alimentare și a altor bunuri și materiale 
poluate cu radionuclizi. Un sistem automat de 
control radiologic de la distanță a fost amplasat 
în 5 regiuni ale țării, fiind gestionat de Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat. Fig. 19.

Strategia națională privind gestionarea deșeuri-
lor radioactive și planul de acțiune pentru imple-
mentarea acesteia pentru perioada 2016–2027 a 
fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova 
(Legea nr. 68/2017), fiind armonizată cu alte acte legislative naționale, inclusiv cu Strategia privind 
Diversitatea Biologică și Planul de acțiune pentru perioada 2015–2020.

Un laborator de control radiologic pentru complexul agroindustrial al Republicii Moldova a fost creat în 
cadrul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecție a Solului „Nicolae Dimo” subordonat Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Acesta monitorizează continuu contaminarea radioactivă a 
solurilor, a plantelor și a produselor agricole conform unui program special de cercetare.

În concluzie, trebuie precizat că nu se observă un impact semnificativ sau poluare radioactivă a biodiver-
sității din R. Moldova.

Acțiuni asumate:

 Planul național de monitorizare a reziduurilor a fost elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
298 din 2011 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338641

– A fost creat Laboratorul de determinare a reziduurilor de pesticide.

Acțiuni care trebuie întreprinse (documente de politici care urmează a fi aprobate):

• Proiectul Programului Național de producție a sectorului cărnii;
• Proiectul Programului Național pentru dezvoltarea sectorului laptelui în Republica Moldova;
• Proiectul Programului Național pentru conservarea resurselor genetice animale;
• Proiectul Programului Național pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii;
• Proiectul Programului pentru dezvoltarea agriculturii conservatoare;
• Programul Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru perioada 2018-2025;
• Proiectul Programului de Dezvoltare a Horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2017-2020;
• Proiectul Programului de Dezvoltare a vinului.

Figura 19. Amplasarea sistemelor de control radiologic R. Moldova

http://www.anranr.gov.md/en
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Controlul poluării se realizează de către:

Serviciul Hidrometeorologic de Stat – http://www.meteo.md/index.php/en

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice – http://www.anranr.gov.md/ro

Inspectoratul pentru protecția mediului – http://ipm.gov.md/

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – http://www.ansa.gov.md/en

Agenția Națională pentru Sănătate Publică – https://msmps.gov.md/

Institutul de Ecologie și Geografie – http://www.ieg.asm.md/en

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecție a Solului „Nicolae Dimo” – http://www.ipaps.md/home/

Institutul de Chimie – http://chem.asm.md/ și Centrul Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant – 
http://chem.asm.md/ccmca

Institutul de Zoologie – http://www.zoology.asm.md/category-20-0-0-ro.html

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 8 au un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special în 
cazul ODD 6, 12 și 14, prin reducerea bolilor cauzate de substanțele chimice și de poluarea aerului, a apei, 
a solului și a contaminărilor, gestionarea durabilă a resurselor naturale, reducerea poluării cu nutrienți.

Râul Nistru, satul Vărăncău

http://www.meteo.md/index.php/en
http://www.anranr.gov.md/ro
http://ipm.gov.md/
http://www.ansa.gov.md/en
https://msmps.gov.md/
http://www.ieg.asm.md/en
http://www.ipaps.md/home/
http://chem.asm.md/ccmca
http://www.zoology.asm.md/category-20-0-0-ro.html
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Ținta 9. Specii străine invazive
Speciile invazive din R. Moldova reprezintă o provocare majoră pentru conservarea biodiversității. De 
menționat, nu există niciun fel de prevederi legale aprobate în prezent pentru a asigura măsuri preventive 
sau combaterea impactului negativ al speciilor invazive asupra ecosistemelor naturale De asemenea, în 
prezent nu există suficiente măsuri juridice și administrative în curs de elaborare și implementare. Sistemul 
de control fitosanitar este creat pentru a asigura măsuri de protecție a plantelor din țară.

Măsuri de combatere a speciilor invazive
SNPDB pentru perioada 2015–2020, direcția de acțiune 3. Asigurarea măsurilor de atenuare a impactu-
lui negativ al speciilor invazive presupune întreprinderea următoarelor măsuri:

– Elaborarea și implementarea planului de mă-
suri privind speciile invazive în conformitate 
cu cerințele Convenției de la Berna. A fost 
aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la 
aprobarea Regulamentului pentru combate-
rea și prevenirea răspândirii speciei de ambro-
zie și Planul de acțiuni privind implementarea 
Regulamentului pentru anii 2019–2024.

http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=377540

– Elaborarea programului de măsuri de comba-
tere a arțarului american (Acer negundo).

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) 
a efectuat analiza arborilor de arțar american 
în Rezervația Științifică „Pădurea Domnească”. 
Aproximativ 15% din teritoriu (800 ha) sunt afectate în diferită măsură de arțarul american, care este 
prezent în arboretele naturale și artificiale de la 1–2 la 9–10 unități. – În perioada 2011–2014, Institutul 
de Zoologie al AȘM, cu sprijinul Fondului Ecologic Național în cadrul proiectului „Identificarea speciilor 
de animale invazive din Republica Moldova și evaluarea impactului lor asupra ecosistemelor” a realizat 
inventarierea speciilor invazive de mamifere, păsări, reptile, amfibieni, insecte, nematode, pești, moluște, 
crustacee, alge.
https://asm.md/ru/view_project?proj_id=14565

A fost identificată compoziția specifică a speciilor invazive animale, precum și descris impactul lor ecolo-
gic, economic și social. A fost creat registrul cu lista speciilor invazive, incluzând numărul total de 149 de 
specii (mamifere – 12, păsări – 2, reptile – 3, pești – 4, moluște – 6, crustacee – 1, artropode hematofa-
ge – 11, insecte – 1, cestode – 6, nematode – 36).

Speciile invazive de pește care intră accidental sau prin autoexpansiune pe teritoriul R. Moldova – 
Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Perccotus glenii, Carassius auratus. În prezent este de așteptat ca 
Ictalurus nebulosus să vină din râul Dunărea în râul Prut.

A fost revizuită lista celor mai periculoase specii invazive de animale pentru Republica Moldova (107 
specii). Din numărul celor 55 de specii invazive cele mai periculoase din lume, 14 specii de animale (25%) 
au fost identificate pe teritoriul Republicii Moldova.

Ambrosia artemisiifolia L.  – specie invazivă, periculoasă pentru 
sănătatea oamenilor

Figura 20. Sechestrarea de CO2 de către vegetația 
forestieră din R. Moldova

https://asm.md/ru/view_project?proj_id=14565
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Programul Național pentru Protecția Integrată a Plantelor pentru anii 2018–2027, Hotărârea Guvernului 
nr. 123/2018.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374176

Strategia în domeniul siguranței alimentelor pentru anii 2011–2015 (secțiunea 2.5 Sănătatea publică și 
mediul), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 747 din 03.10. 2011.

Cadrul legal
Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor şi la carantina fitosanitară.
http://lex.justice.md/md/336925/

Legea privind protecția plantelor nr. 612/1999. (abrogată)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311699

Legea nr. 221/ 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
http://lex.justice.md/md/327196/

Serviciile veterinare și fitosanitare au fost înființate la opt puncte de control vamal al frontierei de stat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2011 privind aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr. /2008 
privind optimizarea trecerii frontierei de stat prin mijloacele de transport cu mărfuri și pasageri.

Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii 
nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor şi la carantina fitosanitară.

Hotărârea Guvernului nr. 145/2018 privind aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr. 356/ 2012
http://lex.justice.md/md/374302/:

Prin Hotărârea Guvernului nr. 145 /2018 s-a actualizat:

– Lista organismelor dăunătoare relevante pentru Republica Moldova:

Insecte, acarieni și nematode în toate stadiile de dezvoltare – 40 sp., Bacterii – 2 sp., ciuperci – 16 sp., 
viruși și organisme analoage – 6 cu soiuri, plante parazitare – 1 sp.

– Lista organismelor nocive pentru plante și produse vegetale relevante pentru Republica Moldova:

Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare – 28sp., bacterii – 4sp., ciuperci – 16 sp., 
viruși – 16 sp.

– Plante și produse vegetale a căror introducere și răspândire în Republica Moldova este interzisă – 19 
sp.

Cadrul instituțional
– Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost creată în anul 2013 ca autoritate nați-

onală pentru controlul siguranței alimentare, controlului sanitar-veterinar, protecției plantelor și ca-
rantinei fitosanitare, controlului semințelor, calității alimentelor și hranei pentru animale.

http://www.ansa.gov.md/ro/content/prezentare-generala

Sistemul de monitorizare a speciilor străine invazive (nereglementate):

– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – http://www.anranr.gov.md/en
– Agenția „Moldsilva” – http://www.moldsilva.gov.md/

Centrul de monitorizare și protecție forestieră a Agenției „Moldsilva” asigură monitorizarea și măsurile de 
protecție a plantelor pentru ecosistemele forestiere.

http://lex.justice.md/md/336925/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311699
http://lex.justice.md/md/327196/
http://lex.justice.md/md/374302/
http://www.anranr.gov.md/en
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– Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – http: //www.ansa.gov.md/
– Servicii veterinare și fitosanitare la frontierele de control vamal – http://www.customs.gov.md/ro/

content/proceduri-fitosanitare-si-sanitar-veterinare-la-frontiera
– Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” – http://www.gradinabotanica.asm.md/
– Institutul de Zoologie – http://www.zoology.asm.md/

Republica Moldova: Raport tematic privind speciile străine, 2002 https://www.cbd.int/doc/world/md/md-
nr-ais-en.pdf

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 9 au un rol important în atingerea obiectivului global ODD 15 până în 2020 
de a introduce măsuri pentru prevenirea și reducerea semnificativă a impactului speciilor străine invazive 
asupra ecosistemelor terestre și acvatice.

Acer negundo. Specie invazivă.

https://www.cbd.int/doc/world/md/md-nr-ais-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/md/md-nr-ais-en.pdf
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Ținta 10. Ecosistemele vulnerabile
Strategia națională de adaptare la schimbările climatice (2014) identifică 6 sectoare cu risc ridicat: agri-
cultura; resursele de apă; resursele forestiere; sănătatea umană; energie; transport. În conformitate cu 
metodologia indexului Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) din 181 de țări, R. Moldova 
se situează pe locul 83 în clasamentul celor mai vulnerabile țări.
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

Moldova este sensibilă la trei tipuri de impact asupra climei: creșterea temperaturii; schimbări ale regi-
mului de precipitații și ariditate crescută a climei, care sunt asociate cu creșterea frecvenței și intensității 
fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi căldură și îngheț, inundații, furtuni cu ploi puternice, 
grindină și secetă severă.

Seceta este fenomenul climatic extrem care produce cel mai profund impact economic și social. Cele mai 
severe și dezastruoase secete pe parcursul perioadei instrumentate înregistrate au fost în 2007 și 2012, 
afectând mai mult de 70% din teritoriul țării. Seceta din 2012 a provocat pierderi economice estimate la 
aproximativ 0,4 miliarde dolari SUA.

Bazinele de apă din Republica Moldova sunt sensibile la schimbările climatice. În mod frecvent, republica 
are inundații pe arii extinse. Pierderile totale și pierderile cauzate de inundații în 2010 sunt estimate la 
aproximativ 42 de milioane dolari SUA. Creșterea cererii de apă pentru irigare ar putea crește concurența 
pentru resursele de apă.

În ultimul deceniu, efectul schimbărilor climatice asupra dezvoltării pădurilor moldovenești a devenit evi-
dent. În 2010, conform datelor de cercetare aerospațiale, suprafața totală a pădurilor degradate și uscate 
a fost de 13,1 mii ha. Principalele riscuri generate de schimbările climatice sunt modificările compoziției 
speciilor de arbori, rata restaurării pădurilor și creșterea impactului organismelor dăunătoare. Strategia 
Națională de dezvoltare „Moldova 2030” prevede ca obiectiv național creșterea suprafeței acoperite cu 
păduri la 17% până în 2030.

Emisiile de GES
În 2015, Republica Moldova a emis aproximativ 
13,95 Mt de CO2, care este sub 0,04% din totalul 
emisiilor globale. Sechestrarea de CO2 de către ve-
getația forestieră din R. Moldova Fig. 20

Tipuri de asociații forestiere care contribuie la se-
chestrarea CO2. Fig. 21 

Măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor cli-
matice asupra ecosistemelor vulnerabile

Inițiative legislative
– Legea regnului animal 439/1995 a fost par-

țial armonizată cu dispozițiile Directivei 
2009/147/CE a Parlamentului European și 
ale Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice. 

Figura 20. Sechestrarea de CO2 de către vegetația forestieră din 
R. Moldova

Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos

Figura 21. Asociații forestiere care contribuie la sechestrarea CO2

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374272

– Dispozițiile Directivei 92/43/ CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor na-
turale și a speciilor de faună și floră sălbatică au fost transpuse parțial în legislația națională prin com-
pletarea Legii nr. 239/2007 a regnului vegetal și a Legii nr. 94 /2007 cu privire la rețeaua ecologică;

Completările operate în Legea cu privire la rețeaua ecologică prin introducerea noțiunilor de „Rețea 
Emerald” și „zone de interes special pentru conservare” au creat baza juridică privind crearea Rețelei 
Emerald pe teritoriul Republicii Moldova.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

– Proiectul Strategiei de adaptare a Fondului forestier la schimbările climatice a fost elaborat în contex-
tul implementării prevederilor Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

– Planul Național de extindere a zonelor de vegetație forestieră pentru anii 2014–2018 aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 101/2014.

Împădurirea terenurilor degradate
Conform prevederilor Planului național de extindere a zonelor de vegetație forestieră, aprobat Prin 
Hotărârea Guvernului nr. 101/2014 în 2014–2018 au fost împădurite 2002 ha de terenuri degradate. În 
cadrul Proiectului „Conservarea solului în R. Moldova” (PCSM, 2002-20022) implementat de Institutul de 
Cercetări și Amenajări Silvice au fost efectuate plantări pe o suprafață de 8,5 ha. În total au fost plantate 
circa 29,59 mii ha de pădure.
http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/

Dezvoltarea sectorului forestier comunal din Moldova
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/
https://cdm.unfccc.int/filestorage/j/k/ARZXTB4JLQU36S0NHWVGKIFOY7981D.pdf/PDD.
pdf?t=b3p8cGNzNGN4fDC4iivY3fVfkOw7ZSPbGHQy
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/pro-
iecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html

Parcul Național Orhei
Hotărârea Parlamentului nr. 201/2013 cu privire la înființarea Parcului Național Orhei
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=3492

Parcul Național Orhei a fost creat pe o suprafață de 33 792,09 ha.

Regulamentul de funcționare a Parcului Național Orhei a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
923/2014.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355414

Planurile comunitare de pășunat și gestionare a pădurilor au fost elaborate pentru 18 comunități care fac 
parte din Parcul Național Orhei.

Proiectul UE/ PNUD „Clima-Est Moldova: Reducerea schimbărilor climatice și adaptarea ecosistemică în 
Parcul Național Orhei”, 2013–2016.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/pro-
iecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071
http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/
https://cdm.unfccc.int/filestorage/j/k/ARZXTB4JLQU36S0NHWVGKIFOY7981D.pdf/PDD.pdf?t=b3p8cGNzNGN4fDC4iivY3fVfkOw7ZSPbGHQy
https://cdm.unfccc.int/filestorage/j/k/ARZXTB4JLQU36S0NHWVGKIFOY7981D.pdf/PDD.pdf?t=b3p8cGNzNGN4fDC4iivY3fVfkOw7ZSPbGHQy
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=3492
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355414
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
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Zonele umede
Trei zone umede internaționale Ramsar: „Unguri-
Holoșița”, „Nistrul de Jos” și „Prutul de Jos” au fost 
stabilite prin Legea nr. 1538/1998 privind Fondul 
ariilor naturale protejate de stat. Suprafața totală 
a zonelor umede protejate – 94 705,5 ha.

Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” a fost înfiin-
țată prin Legea nr. 132/2018 în scopul conservă-
rii spațiilor geografice terestre şi/sau acvatice cu 
elemente şi formațiuni fizico-geografice de im-
portanță națională şi internațională, care cuprind 
specii de plante şi animale indigene, specifice 
acestui teritoriu.

Rezervația biosferei „Prutul de Jos” ocupă o suprafață de 14 771,04 ha,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376873Proiectul MIS ETC 1716 (CBC) 
„Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltării durabile în regiu-
nea Delta Dunării și Prutul Inferior – PAN Nature”, finanțat de Uniunea Europeană.

Parcul Național „Nistrul de Jos”
Procesul de fondare a Parcului Național „Nistrul de Jos” a început în 2018 ca rezultat al implementării 
proiectului „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona 
Ramsar „Nistrul de Jos” (2017-2021)”, implementat de AO EcoContact în parteneriat cu SE Biotica, cu su-
portul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din Fondul Programului Austriac de Dezvoltare și 
Cooperare. În prezent, a fost creat Consiliul de administrație a Zonei Umede de Importanță Internațională 
(Ramsar) „Nistrul de Jos” (în hotarul viitorului Parc Național „Nistrul de Jos”).

Rețea ecologică
Rețeaua Ecologică Națională a R. Moldova, ca parte a Rețelei ecologice paneuropene, a fost înființată în 
2007 prin Legea privind rețeaua ecologică.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Rețeaua Emerald
În perioada 2009–2017, Republica Moldova, cu suportul proiectului Consiliului Europei și al Uniunii 
Europene privind crearea Rețelei Emerald din zonele naturale de protecție specială, a elaborat baza 
de date națională pentru siturile, speciile și habitatele Rețelei Emerald, protejate în temeiul Convenției 
Europei privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale europene (Berna, 1979). Numărul 
total de situri ale Rețelei Emerald – 52, habitate – 34, specii –165. Suprafața totală a siturilor Emerald 
acoperă 8% din teritoriul țării. În 2018, lista siturilor Emerald din R. Moldova a fost aprobată ca situri 
Emerald Adoptate. Modificările la Legea privind rețeaua ecologică au fost operate în scopul creării ba-
zei legale pentru crearea Rețelei Emerald a zonelor de interes special pentru conservare pe teritoriul 
Republicii Moldova
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos
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Gestionarea ariilor protejate
Cadastrul privind ariile protejate, elaborat conform prevederilor HG nr. 414/2000, a fost realizat de 
Institutul de Ecologie și Geografie.
http://www.ieg.asm.md/en/node/133

Planurile de gestionare a pășunilor și a pădurilor care au fost destinate conservării speciilor rare și pe cale 
de dispariție au fost elaborate pentru 4 comunități din raioanele Soroca și Ștefan Vodă. Proiectul PNUD 
/ GEF „Integrarea conservării biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare 
a terenurilor”, 2015–2018.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/biodiversity-mainstreaming-project.html

Ghidul pentru managementul operațional al ariilor protejate din Republica Moldova a fost elaborat în 
cadrul proiectului GEF „Consolidarea capacităților instituționale și reprezentativității zonelor protejate 
în Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea sistemului de management al ariilor 
protejate.

Http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20elaborarea%20Planurilor%20de%20
Managementape%20AP%20in%20RM_pdf%20mic.pdf

Un studiu privind relația dintre ecosisteme, biodiversitate și aspectul schimbărilor climatice a fost efec-
tuat în conformitate cu normele tehnice elaborate cu sprijinul Programului ENPI-FLEG „Îmbunătățirea 
implementării legislației în domeniul forestier și a guvernării (FLEG) în politica de vecinătate cu statele din 
Europa de Est Europa și Rusia””, finanțat de UE și implementat de BM, IUCN și WWF.

Bunele practici agricole
Reabilitarea benzilor forestiere de protecție în câmpurile agricole.

În perioada 2014–2017, în urma implementării Subcomponentei 3.3: „Sprijin pentru reabilitarea benzilor 
de protecție” a proiectului „Agricultura competitivă în Moldova (MAC-P)”, au fost reabilitare fâșii fores-
tiere de protecție în volum total de circa 2241,8 ha, zona agricolă protejată fiind de aproximativ 60 000 
de hectare.
http://www.capmu.md/wp-content/uploads/2018/02/Raport_2017MACP_-final.pdf

No-Till and Mini-Till: suprafețe totale de 16 181 ha. Soluții inteligente de performanță – de la agricultura 
convențională la agricultura conservatoare.
http://www.capmu.md/2018/01/solutii-inteligente-pentru-performanta-de-la-agricultura-conventiona-
la-la-agricultura-conservativa/

A fost elaborat Ghidul practic pentru agricultura ecologică (Culturile de câmp).
https://eco-tiras.org/books/Ro-2.pdf

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 10 joacă un rol important pentru atingerea obiectivelor globale ale ODD, 
în special a ODD 13, pentru a consolida capacitatea de adaptare la schimbările climatice și dezastrele 
naturale.

https://eco-tiras.org/books/Ro-2.pdf
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Obiectivul național de extindere a ariilor proteja-
te în Republica Moldova la 8% din teritoriul țării 
până în anul 2023 a fost prevăzut în Strategia de 
Mediu, 2014.
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740.

În general, sistemul de arii protejate din Republica 
Moldova acoperă practic toate ecosistemele na-
turale, cum ar fi pădurea, stepa, lunca și ecosistemele petrofite.

Conform Legii privind ariile naturale protejate de stat, suprafața totală a Fondului de Arii Naturale 
Protejate de Stat constituie 210 695,87 ha (2106,96 km2) sau 5,8% din teritoriul total al țării. Fondul de 
Arii Naturale Protejate de stat implică un număr total de 307 arii protejate, printre care: Parcul Național 
Orhei, Rezervația Biosferei, cinci rezervații științifice, monumente naturale, rezervații naturale, rezerve 
de peisaj, zone umede de importanță internațională (Ramsar), monumente de arhitectură peisageră, gră-
dini dendrologice și zoologice. Fig. 22.

Harta zonelor naturale protejate este prezentată în Fig. 23.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311614

Figura 22. Caracterul current al tipurilor de pădure

Figura 23. Zone naturale protejate de stat în R. Moldova
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Extinderea ariilor protejate
Figura 24. Parcul Naţional Orhei

În 2006, au fost incluse trei zone Ramsar de im-
portanță internațională în Legea privind fondul 
ariilor naturale de stat, inclusiv Lacurile Prutul de 
Jos, Nistrul de Jos și Unguri-Holoșnița, acestea 
având o suprafață de 94 705,5 ha (947,06 km2). 
Totalul ariilor naturale protejate din țară a crescut 
la 4,65%.

În anul 2013, a fost înființat Parcul Național 
Orhei cu suprafața de 33 792,09 ha (337,92 km2), 
ceea ce a dus la extinderea suprafeței totale a 
ariilor naturale protejate până la 189 385,9 ha, 
care constituiau 5,61% din teritoriul tării. Harta 
Parcului Național Orhei – Fig. 24.
http://lex.justice.md/md/349420/

În anul 2018, Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” 
a fost înființată prin Legea nr. 132/2018 în scopul 
conservării zonelor geografice terestre și/sau ac-
vatice cu elemente și formațiuni fizico-geografice 
de importanță națională și internațională, inclu-
siv speciile indigene de plante și animale speci-
fice acestui teritoriu. Harta Rezervației Biosferei 
Prutul de Jos – Fig. 25.
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=376873

Suprafața totală a Rezervației Biosferei „Prutul 
de Jos” este de 14 771,04 ha sau 147,71 km2, 

Figura 25: Rezervaţia Biosferei “Prutul de Jos”
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inclusiv 824 ha sau 8,24 km2 terenuri forestie-
re. Managementul Rezervației Biosferei „Prutul 
de Jos” este stabilit în Regulamentul-cadru al 
rezervațiilor biosferei aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 782 din 3 august 2000.
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=304680

Suprafața totală a zonelor naturale protejate de 
stat în anul 2018 a atins 210 695,87 ha (2106,96 
km2), sau 5,8% din totalul teritoriului țării. 
Creșterea numărului de arii protejate naționale și 
a suprafeței pentru R. Moldova este reprezentată 
în Fig. 26.
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Parcul Național Nistrul de Jos (tentativă)
Procesul de înființare a Parcului Național Nistrul de Jos a început în 2018 ca rezultat al implementării 
proiectului „Adaptarea bazată pe ecosistem, măsuri de rezistență climatică și dezvoltare instituțională în 
Nistrul de Jos”. Proiectul este susținut de guvernul austriac. În prezent, a fost creat Consiliul de admi-
nistrație a Zonei Umede de Importanță Internațională (Ramsar) „Nistrul de Jos” (în hotarul viitorului Parc 
Național Nistrul de Jos)

Rețeaua ecologică
Rețeaua Ecologică Națională a R. Moldova, ca parte a Rețelei Ecologice Paneuropene a fost înființată prin 
Legea privind Rețeaua Ecologică.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Rețeaua Ecologică Națională constă din următoarele elemente funcționale: a) zona-nucleu; b) zona tam-
pon; c) coridoare ecologice; d) zonele de reconstrucție ecologică.
https://www.iucn.org/regions/eastern-europe-and-central-asia/projects/completed-projects/
ecological-network-moldova

Harta rețelei ecologice – Fig. 27,

Rețeaua Ecologică Națională ocupă o suprafață totală de 127 871 ha, sau 7,5% din teritoriul țării. 
Programul Național privind înființarea Rețelei Ecologice Naționale pentru perioada 2011–2018, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 593/ 2011.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794

Rețeaua Emerald ca parte a Rețelei ecologice paneuropene
În perioada 2009–2017, Republica Moldova, cu sprijinul proiectului Consiliului Europei și al Uniunii 
Europene privind crearea Rețelei Emerald din zonele naturale de protecție specială, a elaborat baza 
de date națională pentru siturile, speciile și habitatele Rețelei Emerald, protejate în temeiul Convenției 
Europei privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale europene (Berna, 1979). Numărul 
total de situri Emerald – 52, habitate – 34, specii –165. Suprafața totală a siturilor Emerald

Figura 26. Creșterea numărului de arii protejate naționale și a 
suprafeţei  pentru R. Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794
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acoperă 8% din teritoriul țării. În 2018, lista siturilor Emerald din R. Moldova a fost aprobată de Comitetul 
permanent al Convenției Berna. Modificările la Legea privind rețeaua ecologică au fost aprobate în scopul 
introducerii noțiunii de „Rețea Emerald” a zonelor de interes special pentru conservare și a prevederilor 
legale pentru crearea rețelei pe teritoriul Republicii Moldova.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Harta rețelei Emerald – Fig. 28.

Figura 28. Reţeaua Ecologică 
Emerald a Republicii Moldova

Figura 27. Reţeaua Ecologică Naţională a Republicii Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071
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Cartea Roșie
Conform prevederilor Legii cu privire la Cartea Roșie 325/2005 cea de-a treia ediție a Cărții Roșii a 
Republicii Moldova a fost publicată în 2015 și include 208 specii de plante și 219 specii de animale.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224

Elaborarea planurilor de management și a ghidurilor pentru zonele protejate

acoperă 8% din teritoriul țării. În 2018, lista siturilor Emerald din R. Moldova a fost aprobată de Comitetul 
permanent al Convenției Berna. Modificările la Legea privind rețeaua ecologică au fost aprobate în scopul 
introducerii noțiunii de „Rețea Emerald” a zonelor de interes special pentru conservare și a prevederilor 
legale pentru crearea rețelei pe teritoriul Republicii Moldova.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071

Harta rețelei Emerald – Fig. 28.

Figura 28. Reţeaua Ecologică 
Emerald a Republicii Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334071
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Urmare a prevederilor tratatelor internaționale ce țin de domeniul diversității biologice, au fost elaborate 
un șir de ghiduri și publicații care contribuie direct sau tangențial la conservarea diversității biologice, 
inclusiv:

Ghidul pentru elaborarea Planurilor de Management pentru Ariile Protejate a fost realizat în cadrul pro-
iectului GEF 00062742 „Fortificarea capacităților instituționale și a reprezentativității sistemului de arii 
protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea sistemului de management al 
ariilor protejate.
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20elaborarea%20Planurilor%20de%20
Managementape%20AP%20in%20RM_pdf%20mic.pdf

Ghid pentru Managementul Operațional al Ariilor Protejate.

Ghidul prezintă elemente de bază privind procesele legate de management, de gestionarea resurselor 
umane, managementul informațiilor, planificarea economică şi managementul financiar, precum şi legate 
de principalele activități de management.
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20Management%20operational_4%20iulie%202013_pdf%20mic.pdf

Ghid pentru Managementul conservării în ariile protejate din Republica Moldova. Ghidul descrie pas cu 
pas modul de elaborare a unui program cuprinzător pentru activități eficiente de conservare a biodiversi-
tății și oferă câteva recomandări și exemple practice pentru conservarea speciilor și a habitatelor.
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20Managementul%20coservarii%20in%20AP%20din%20
RM_pdf%20mic.pdf

Ghid pentru Managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate 
din Republica Moldova”. Acest ghid are ca scop sprijinirea personalului din zona protejată pentru plani-
ficarea și implementarea managementului vizitatorilor, în special în zona protejată, și pentru susținerea 
dezvoltării durabile a turismul în regiunea extinsă din jurul zonei
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20managementul%20vizitatorilor%20si%20dezvolta-
rea%20turismului%20in%20interiorul%20si%20in%20jurul%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf

Ghid pentru monitorizarea eficienței managementului şi realizarea sistemului de raportare pentru ariile 
protejate din Republica Moldova. Ghidul vine în sprijinul managerilor ariilor protejate şi al instituțiilor 
coordonatoare pentru îmbunătățirea eficacității managementului.
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20Monitorizare%20eficientei%20managementului%20si%20realiza-
rea%20sistemului%20de%20raportare%20pentru%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf

Recomandări pentru un sistem național de categorii de management pentru ariile protejate din Republica 
Moldova şi privind normele generale pentru fiecare categorie de arii protejate. Recomandările reprezin-
tă un instrument pentru autoritățile naționale, regionale și locale, pentru administratorii ariilor protejate 
precum și pentru alte organizații/ instituții implicate în managementul ariilor protejate în vederea îmbu-
nătățirii contribuției acestora la implementarea unui management eficient.
http://old.mediu.gov.md/images/Recomandari%20pentru%20sistemul%20national%20de%20categorii%20
de%20management%20pentru%20AP_pdf%20mic.pdf

Atlasul Botanic de E. Alexandrov, 2014, 317 p. Lucrarea prezintă sistemul de clasificare a diversității 
regnului vegetal, atât denumirile populare ale speciei, cât și cele științifice, care sunt stabilite conform 
Codului Internațional de Nomenclatură Botanică.

Ghidul pentru elaborarea planurilor de management ale zonelor protejate din Republica Moldova a fost 
elaborat în cadrul proiectului PNUD/GEF „Îmbunătățirea acoperirii și eficienței managementului siste-
mului de arii protejate”.
http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publicatii/Ghid_Planul_de_Management_al_Ariilor_Protejate_2013.pdf

http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20elaborarea%20Planurilor%20de%20Managementape%20AP%20in%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20elaborarea%20Planurilor%20de%20Managementape%20AP%20in%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20Management%20operational_4%20iulie%202013_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20Managementul%20coservarii%20in%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20Managementul%20coservarii%20in%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20managementul%20vizitatorilor%20si%20dezvoltarea%20turismului%20in%20interiorul%20si%20in%20jurul%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20pentru%20managementul%20vizitatorilor%20si%20dezvoltarea%20turismului%20in%20interiorul%20si%20in%20jurul%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20Monitorizare%20eficientei%20managementului%20si%20realizarea%20sistemului%20de%20raportare%20pentru%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Ghid%20Monitorizare%20eficientei%20managementului%20si%20realizarea%20sistemului%20de%20raportare%20pentru%20AP%20din%20RM_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Recomandari%20pentru%20sistemul%20national%20de%20categorii%20de%20management%20pentru%20AP_pdf%20mic.pdf
http://old.mediu.gov.md/images/Recomandari%20pentru%20sistemul%20national%20de%20categorii%20de%20management%20pentru%20AP_pdf%20mic.pdf
http://www.moldsilva.gov.md/public/files/publicatii/Ghid_Planul_de_Management_al_Ariilor_Protejate_2013.pdf
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Planurile comunitare de pășunat și de gestionare a pădurilor au fost elaborate pentru 18 comunități par-
te din Parcul Național Orhei. Proiectul UE/PNUD „Clima-Est Moldova: Reducerea schimbărilor climatice 
și adaptarea ecosistemică în Parcul Național Orhei”, 2013–2016.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/pro-
iecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html

Au fost elaborate planuri de gestionare a pășunilor și pădurilor pentru conservarea speciilor rare și 
pe cale de dispariție pentru 4 comunități din raioanele Soroca și Ștefan Vodă. Proiectul PNUD/GEF 
„Integrarea conservării biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de amenajare a 
teritoriului”, 2015–2018.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/projects/biodiversity-mainstreaming-project.html

Elaborată Harta ariilor protejate din R. Moldova:
https://geoportal.md/en/default/map#lat=119512.147026&l
on=179066.076851&zoom=6&layers=258,_base6,_base1

Elaborat Cadastrul ariilor protejate: http://www.ieg.asm.md/en/node/133

Elaborată Harta pădurilor din Republica Moldova: www.icas.com.md/map

Folosind capacitățile „Unbiodiversitylab” https://unbiodiversitylab.org/ au fost elaborate:

– Harta ariilor naturale protejate terestre pentru Moldova (TerrestrialProtectedAreas_MDA.png)
– Harta distribuției speciilor în cadrul ariilor protejate naționale pentru Moldova (SpeciesRichness_MDA.png)
– Harta zonelor protejate (cere include distribuția principalelor arii de biodiversitate în Moldova 

(KeyBiodiversityAreaProtection_MDA.png)
– Harta ariilor protejate pe Ecoregiuni (EcoregionProtection_MDA.png)
– Harta eficacității managementului zonei protejate (ProtectedAreaManagementEffectiveness_MDA.png)
– Harta conectivității zonelor protejate cu ecoregiunea dată (ProtectedConnectedIndex_MDA.png)

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 11 joacă un rol important în atingerea obiectivului global ODD 15, până în 
2020, de a asigura conservarea ecosistemelor terestre și de apă dulce interioare.

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/clima-east--ecosystem-based-adaptation-and-mitigation-of-climate.html
https://geoportal.md/en/default/map#lat=119512.147026&lon=179066.076851&zoom=6&layers=258,_base6,_base1
https://geoportal.md/en/default/map#lat=119512.147026&lon=179066.076851&zoom=6&layers=258,_base6,_base1
https://unbiodiversitylab.org/
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R. Moldova are o mare varietate de specii, domi-
nantă fiind biodiversitatea agroforestieră. Astfel, 
există 1842 de specii de plante vasculare, apro-
ximativ 4600 de specii de plante inferioare și 
ciuperci, 13 specii relicte, specii rare de plante și 
fungice sunt 208 (3% din numărul total de specii), 
patru specii se află la limita arealului natural de 
răspândire.

Există aproximativ 16 540 specii de animale (461 
de vertebrate și peste 16 000 de nevertebrate), 
dintre care 55 de specii ponto-caspice relicte (din 
care 10% sunt endemice la bazinul Mării Negre) și 
219 specii rare (1,32% din numărul total de specii 
de animale).

Printre amenințările care au contribuit la declinul biodiversității se numără factorii antropogeni, cum ar fi 
poluarea, fragmentarea habitatelor, braconajul, tăierea pădurilor, supraexploatarea, creșterea populației 
și speciile străine invazive.

Seceta este fenomenul climatic extrem care provoacă un impact puternic asupra biodiversității. Cele mai 
severe și dezastruoase secete pe parcursul perioadei instrumentate înregistrate au fost în 2007 și 2012, 
afectând mai mult de 70% din teritoriul țării. În mod frecvent, R. Moldova are inundații în zone extinse. 
Pierderile totale, inclisiv pierderile cauzate de inundații în 2010 sunt estimate la aproximativ 42 de mili-
oane de dolari SUA.

Zăpada abundentă din 20–21 aprilie 2017 a condus la distrugerea unor zone importante de pădure în 
centrul și sudul R. Moldova, cauzând scăderea populației multor specii de plante și animale, inclusiv a 
speciilor periclitate.

Cartea Roșie
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315224

Cea de-a treia ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldova a fost publicată în 2015 conform prevederilor 
Legii privind Cartea Roșie nr. 325/2005.
http://gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Cartea%20Rosie-ilovepdf-compressed.pdf

Ediția a 3-a include 208 specii de plante și specii de ciuperci, dintre care: 150 de specii angiosperme, 
o specie gimnosperme, 14 specii de pteridofite, șapte specii de briofite, opt specii de alge, 14 specii de 
basidiomicete, 14 specii de ascomicete, ceea ce este cu 82 de specii mai mult decât în cea de-a doua 
ediție a Cărții Roșii.

Un număr total de 219 de specii de animale au fost incluse în ediția a 3-a a Cărții Roșii, dintre care 30 de 
specii de mamifere, 62 de specii de păsări, nouă specii de reptile, nouă specii de amfibieni, 23 de specii 
de pești, o specie de ciclotomi, 79 de specii de insecte, o specie de colembole, o specie de crustacee, trei 
specii de bivalve, adică cu 103 specii mai mult decât în   cea de-a doua ediție a Cărții Roșii.

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Figura 29. Lista roșie a supraviețuirii speciilor din R. Moldova



63

Ținta 12. Prevenirea extincțiilor

Se atestă o tendință negativă a stării speciilor de floră și faună pe cale de dispariție în R. Moldova. Astfel, 
prima ediție a Cărții Roșii (1978) a inclus 26 de specii de plante vasculare și 29 de specii de animale 
vertebrate.

Cea de-a doua ediție a Cărții Roșii (2001) cuprin-
de 126 de specii de plante și 116 specii de anima-
le, iar cea de-a treia ediție – 208 specii de plante 
și ciuperci și 219 specii de animale.

Lista cuprinde speciile de plante, ciuperci și ani-
male din următoarele categorii de vulnerabilitate 
în conformitate cu IUCN: vulnerabil (VU), pericli-
atat (EN) și critic periclitat (CR).

Un şir de specii rare pe teritoriul Republicii 
Moldova, Cipripedium calceolus, Trapa natans, 
Carlina acaulis, Vipera ursini, Aythya nyroca sunt 
incluse în „Cartea Roșie a Europei”. Indicele listei roșii de supraviețuire a speciilor pentru R. Moldova, 
ponderat de distribuția fiecărei specii care este prezentă în țară. Indicele de supravețuire a speciilor va-
riază de la 1 în cazul în care țara a contribuit cu minimum la Indicele global (adică dacă nu există specii 
amenințate cu dispariția) la 0 dacă țara a contribuit cu maximum la Indicele listei roșii globale. O tendință 
descendentă indică o probabilitate de supraviețuire scăzută a speciei țării. Indicele se bazează pe toate 
speciile de mamifere, păsări, amfibieni, corali și cicadele originare din țară (menționând că nu toate țările 
dețin specii în toate aceste grupuri). În perioada 1993–2018, indicele listei roșii s-a modificat la o rată 
anuală egală cu 0,02%. Fig. 29
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Conservarea in situ
Conservarea in situ a speciilor pe cale de dispariție este asigurată de Sistemul de arii protejate din R. 
Moldova. În perioada 2006–2018, suprafața totală a ariilor protejate de toate categoriile a crescut de la 
4,65% la 5,8%. Au fost stabilite noi arii protejate, printre care: Parcul National Orhei, Rezervatia Biosferei 
Prutul de Jos, zone umede de importanță internațională. Este în curs de dezvoltare un proiect al unui nou 
parc național – Nistrul de Jos.

Rețeaua Ecologică Națională și Rețeaua Emerald sprijină activitățile de asigurare a supraviețuirii speciilor 
protejate la nivel european în cadrul Rețelei ecologice paneuropene și Natura 2000. Hărțile GIS și bazele 
ecologice pentru 165 de specii de specii de plante și animale pe cale de dispariție protejate de Convenția 
de la Berna au fost dezvoltate în cadrul proiectului Emerald Network. Vedeți detalii în Ținta 11 – Arii 
protejate.

Procesul biogeografic de creare a Rețelei Emerald
R. Moldova a participat la seminariile biogeografice europene inițiate de Consiliul Europei pentru a asi-
gura autoevaluarea suficienței siturilor Emerald identificate pentru speciile și habitatele pe cale de dispa-
riție sub protecția Convenției de la Berna.
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/conclusions-of-the-biogeographical-seminars

Seminarul biogeografic regional pentru R. Moldova, Ucraina, Belarus și Rusia privind crearea Rețelei 
Emerald a avut loc la Chișinău în perioada 11–13 mai 2016.

Figura 29. Lista roșie a supraviețuirii speciilor din R. Moldova

http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
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http://old.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-eme-
rald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-parte-componenta-a-retelei-%20
eco-național-și-este-o-parte-plin-de-rețea-mediu-pan-european

Monitorizarea biodiversității
Monitorizarea diversității speciilor de plante și animale este efectuată în prezent de către instituțiile re-
levante: Institutul de Zoologie, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Institutul de 
Ecologie și Geografie, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția „Moldsilva”, Rezervațiile științifice „Plaiul 
Fagului”, „Codrii”, „Iagorlâc”, „Prutul de Jos”.

Gestionarea speciilor pe cale de dispariție
Institutul de Zoologie a elaborat 3 Programe de acțiuni pentru conservarea speciei de Cegă (Acipenser 
ruthenus (L. 1758), Nurca europeană (Mustela Lutreola) și Bondarul-de-stepă (Boombus Fragrans care in-
clud caracteristicile biologice, statutul de raritate, răspândirea și granița în Republica Moldova, habitatul 
și informații ecologice, factori limitativi etc.).
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/biodiversity-mainstreaming-project.html

Studiul „Habitatul speciilor rare de plante și animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă din Republica 
Moldova” a fost realizat în cadrul proiectului PNUD/GEF „Integrarea conservării biodiversității în po-
liticile de amenajare a teritoriului și practicile de utilizare a terenurilor”, 2015- 2018. Studiul prezintă 
informații despre habitatele speciilor rare de plante și animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă. Este 
prezentată caracterizarea generală a habitatelor, speciilor de plante și animale.
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/book%20v13%20RO.pdf
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/biodiversity-mainstreaming-project.html

Cadrul legal
Dispozițiile Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică au fost transpuse în legislația națională prin modificarea Legii reg-
nului animal nr. 439/1995 (nr. 237/2017).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374272

Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și Legea 94/2007 privind rețeaua ecologică (nr. 162 din 20.07.2017).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371744

Legea regnului animal 439/1995 a fost parțial armonizată cu dispozițiile Directivei 2009/147 / CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice 
(JO L 20, 26.1.2010, p. 1). 237 din 17.11.2017).
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374272

Noile prevederi ale articolelor 1–8 ale Directivei CE privind păsările, ce țin de măsurile de protecție și 
conservare a păsărilor migratoare, a zonelor de reproducere și a punctelor de popas de-a lungul rutelor 
lor de migrare a zonelor de trecere pe rutele lor de migrație au fost incluse în Legea regnului animal.

Prin Legea nr. 208/2016 art. 140, Codul contravențional nr. 218/2008 a fost completat cu prevederi în 
vederea sancționării, pe lângă colectarea sau nimicirea plantelor, capturării sau nimicirii animalelor inclu-
se în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii 
sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariție (CITES) și cu prevederi privind sancționarea activităților 
de comercializare ilegală a speciilor de plante și de animale menționate.

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/biodiversity-mainstreaming-project.html
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374272
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Au fost, de asemenea, incluse dispozițiile privind stabilirea și aprobarea zonelor speciale de protecție a 
avifaunei și a zonelor lor speciale de protecție, măsurile de prevenire a poluării și deteriorarea habitatelor 
păsărilor sălbatice, inclusiv a păsărilor migratoare (în conformitate cu articolul 5 din directivă).
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=367933)

Indicele Reprezentativității Ariilor Protejate pen-
tru R. Moldova a fost de 0.062 în 2016. În peri-
oada 2000–2016, indicele s-a schimbat la o rată 
anuală de 2.74%. Fig. 30.
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/
SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

– Codul silvic nr. 887/ 1996 (actualizare);

– Legea nr. 1515/1993 privind protecția 
mediului;

– Legea privind Regnul Animal nr. 439/1995;
– Legea regnului vegetal nr. 239/2007;
– Legea nr. 1102/1997 privind resursele naturale;
– Legea nr. 1538/1998 privind ariile naturale protejate de stat;
– Legea nr. 591/1999 privind spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;
– Legea nr. 1041/2000 privind împădurirea terenurilor degradate;
– Legea nr. 755/2001 privind biosecuritatea;
– Legea nr. 325/ 2005 privind Cartea Roșie a Republicii Moldova;
– Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura;
– Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 privind rețeaua ecologică.

Laboratorul ONU pentru biodiversitate – https://unbiodiversitylab.org/:

– Harta bogățiilor de specii/ Specii amenințate/ Specie amenințată critic pentru R. Moldova – A ame-
nințat SpecificitateRicitateAceastaEffectivManagedProtectedArea_MDA.png

Harta bogăției speciilor amenințate în zonele protejate efectiv pentru Republica Moldova –

ThreatenedSpeciesRichness_MDA.png

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul Ținta 12 au un rol important în atingerea obiectivului global ODD 15, în special în 
ceea ce privește reglementarea eficientă a recoltării și pescuitului excesiv, pescuitul ilegal și restabilirea 
stocurilor de pește, luarea de măsuri urgente pentru reducerea degradării habitatelor naturale, oprirea 
pierderii biodiversității și până în 2020 să protejeze și să prevină dispariția speciilor amenințate.
http://maia.gov.md/ro/categorii/proiecte-de-asistenta-externa-sectorul-agroalimentar

Figura 30. Indicele Reprezentativității Ariilor Protejate pentru R. Moldova

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367933
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=367933
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
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Resurse genetice agricole
Cadru politic
În anul 2015, Republica Moldova a ratificat, prin 
Legea nr. 94/2015,Tratatul internațional privind 
resursele genetice vegetale pentru alimentație şi 
agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001.
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=359241

Programul Național pentru Resurse Genetice 
Vegetale pentru Agricultură și Alimentație în R. 
Moldova a fost elaborat în cadrul proiectului FAO 
„Sprijin pentru Dezvoltarea Programului Național pentru Resurse Genetice Vegetale pentru Alimentație 
și Agricultură în Moldova” (2015-2017). Programul național va avea un impact pozitiv asupra securității 
alimentare, agriculturii durabile și conservării biodiversității agricole prin utilizarea eficientă a resurse-
lor naționale de plante genetice în sectorul de creștere a plantelor și în sectorul semincer. În prezent, 
Programul Național pentru Resurse Genetice Vegetale pentru Agricultură și Alimentație în R. Moldova se 
află în proces de aprobare.
http://maia.gov.md/ro/categorii/proiecte-de-asistenta-externa-sectorul-agroalimentar

R. Moldova a elaborat strategii și planuri de menținere a diversității genetice in situ și ex situ:

• Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 409/2014;

• Strategia de mediu pentru 2014–2023 și planul său de acțiune, 2014;

• Legea privind regnul vegetal nr. 239/.2007;

• Legea privind regnul animal nr. 439/1995.

În prezent, au fost elaborate o serie de documente strategice cu sprijinul proiectelor de asistență tehnică:

• Proiectul Programului Național pentru Producția Sectorului de carne;
• Proiectul Programului național de conservare a resurselor genetice animale;
• Proiect de Program național pentru dezvoltarea sectorului acvaculturii;
• Proiect de Program pentru dezvoltarea agriculturii conservatoare;
• Proiectul Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru perioada 2018-2025;
• Proiect de Program de Dezvoltare a Horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2017-2020;
• Proiectul Programului de dezvoltare a vinului.

Agrobiodiversitatea vegetală:
Agrobiodiversitatea vegetală a Republicii Moldova, inclusiv rudele lor sălbatice este păstrată ex situ în 
terenurile experimentale și colecțiile de semințe de către instituțiile de cercetare: Institutul de Genetică, 
Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, IP 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.

Alternanţa ecosistemelor din Republica Moldova

lex:TR1020011103TRATAT
lex:TR1020011103TRATAT
lex:TR1020011103TRATAT
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359241
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359241
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În catalogul soiurilor de plante ale Republicii Moldova (2016) sunt introduse în total 3016 soiuri de plante 
și hibrizi de plante cultivate, din care 198 sunt noi, inclusiv cereale – 396 soiuri, leguminoase pentru boa-
be – 63 de soiuri, oleaginoase – 295 de soiuri, plante tehnice – 93 de soiuri, plante furajere – 34 de soiuri, 
plante aromatice și medicinale – 36 de soiuri, specii legumicole – 829 de soiuri, plante ornamentale – 64 
de soiuri, pomi fructiferi și arbuști – 328 de soiuri, 36 – portaltoi de viță-de-vie, soiuri de struguri – 93 
de soiuri, clone de viță-de-vie – 161 de soiuri.
http://maia.gov.md/sites/default/files/article/galery/text_catalogul_2016_tipar.pdf

Colecția de semințe a Băncii naționale de Gene deținută de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție 
a Plantelor susține material genetic de circa 5,4 mii de probe din 34 de familii botanice, 145 de genuri 
și 223 de specii, inclusiv cele mai importante soiuri de plante cerealiere (grâu, secară, orz, triticale etc.), 
porumb (peste 700 de probe), leguminoase (fasole, năut, linte etc.), legume – 820 de soiuri, ardei – 200 
de genotipuri, vinete – 60).
http://igfpp.asm.md/en/node/302

Gospodăriile țărănești tradiționale cultivă următoarele soiuri de plante agricole:

– Zea mays subsp. everta, Z. mays ssp. indurata, Z. mays ssp. indentata, Z. mays ssp. semidentata, Z. mays 
ssp. saccharata;

– Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus;
– Vicia faba, Cicer arietinum, Pisum sativum și Lathyrus sativus;
– Solanum lycopersicum și varietățile sale;
– alte specii: Cucurbita maxima, Allium sativum, Capsicum annuum, Allium cepa, Cucurbita pepo, Anthum 

graveolens, Petroselinum crispum, Cucumis sativus, Solanum melongena, Daucus carota, Solanum tubero-
sum, Citrullus lanatus, Levisticum officinale, Cucumis melo etc.

În gospodăriile rurale, unele specii de plante aromatice și medicinale, cum ar fi Ocimum basilicum, Thymus 
vulgaris, Calendula officinalis, Tagetes officinalis, Mentha sp. au fost colectate.

Centrul Național pentru Resurse Genetice Vegetale din R. Moldova a fost înființat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1203/1998
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298165

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” – http://agriculture.cia.md/fito/index.html

Cele 349 de soiuri de plante și hibrizi au fost selectate la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecția” dintre care 160 au fost aprobate, inclusiv 17 soiuri de grâu de toamnă, 15 orz, 16 mazăre, 18 
soia, 12 fasole, 18 hibrizi de floarea-soarelui, 6 varietăți de sfeclă-de-zafăr etc. În ultimii 10 ani, 73 de 
soiuri și hibrizi au fost transmise Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, dintre care 32 au 
fost aprobate.
http://cstsp.md/en/organization.html

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – http://porumbeni.md/

Sunt întreținute peste 1100 de soiuri, 1500 de linii consangvinizate și 1400 de mutanți de porumb. Peste 
2000 de combinații hibride sunt testate anual.

Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – http://Agriculture.Cia.Md/Ispha/
Index.html

Colecția Națională de Microorganisme pentru Industria Oenologică este susținută de Laboratorul 
„Biotehnologie și Microbiologie a Vinului”. Există 103 tulpini de specii de Saccharomyces de diferite 
specii cum ar fi: tulpini de Saccharomyces vini – 58; Saccharomyces cerevisiae – 24 tulpini; Saccharomyces 
bayanus – 9 tulpini; Saccharomyces oviformis – cinci tulpini; Saccharomyces uvarum – trei tulpini stocate în 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298165
http://cstsp.md/en/organization.html
http://porumbeni.md/
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colecție; Saccharomyces steineri – două tulpini; Saccharomyces pasterieur – o tulpină; Saccharomyces trece 
tulpini –1.

Au fost elaborate următoarele protocoale de performanță pentru soiurile de struguri: Fetească regală, 
Fetească neagră, Rară neagră, Riesling de Rhin, Cabernet fran, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, 
Syrah, Muscat White, Chardonnay, Sauvignon, Pinot noir (total 13 protocoale).

Resurse genetice ale animalelor de fermă
Fondul genetic al animalelor de fermă include rasele dezvoltate în țară și introduse din străinătate. 
Institutul Stiințific și Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară asigură activități de 
cercetare în domeniul creșterii animalelor.
http://agriculture.cia.md/tevit/

Varietatea totală de rasă se referă la următoarele:

– rasele de carne de vită precum Bălțată neagră, Simmental, Jersey, Roșie de stepă, Roșie Estonă, 
Holstein, Ayrshire, Charolaise și Hereford;

– rasele de cai – Orlov, Don, Vladimir de tracțiune, catâr, Sânge Pur Englezesc, origine arabă, ahal-te-
chin, poney;

– rasele de porc sunt reprezentate de: Estoniana de-bacon, marele Alb, Landrace, stepa ucraineană 
albă, Sfat Moldovenesc de carne, Duroc și Hampshire;

– rasele de oi – Karakul, Țigae, Friza, Latonă cu cap negru, Suffolk;
– rasele de capră – Saanen, alpin francez, Angora;
– rasele de iepure – Uriașul alb, Uriașul sur, Chinchilla mare, California;
– rasele de pui – Leghorn, Gât Golaș Moldovenesc, Argintie de Adler, Kucino, Rhode Island, Plymouth 

Rock, New-Hamshire, Cornish;
– rasele de curcan – Bronzată cu pieptul larg. Albă cu pieptul larg, Bronzată Nord-Caucaziană și Bibilici;
– rase de gâscă – Holmogor, alb italian, cubanez și chinezesc;
– rase de rață – Pekin, Oglinda, Sur Ucraineană, Lșesască;
– specii de pești – carpus, caras, carpus din Asia, polyodon spathula (Walbaum).
http://madrm.gov.md/sites/default/files/Raport%20SNDAR%202

Securitatea Biologică
Măsuri de reglementare
– O nouă lege privind organismele modificate genetic a fost elaborată în conformitate cu Directiva 

UE 18/2001 în conformitate cu Acordul de asociere UE-Moldova. Proiectul de lege a fost înaintat 
Parlamentului spre aprobare.

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_63.pdf

– Protocolul adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daunelor la Protocolul de 
la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 
1992), adoptat la 15 octombrie 2010.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376280

– HG nr. 603/2003 privind Comisia Națională de Securitate Biologică a fost modificată prin HG nr. 
189/2018 pentru a se conforma prevederilor art. 6 din Legea nr. 755/2001 privind biosecuritatea.
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Laborator de detectare
Laboratorul de Biologie Moleculară al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a fost acreditat 
pentru a efectua testarea și detectarea OMG-urilor (ISO 17025).
http://www.ansa.gov.md/
http://oficial.md/actual/oficial-laboratorul-de-biologie-moleculara-pentru-determinarea-organismelor-modifi-
cate-genetic-lansat

Luarea deciziilor
Comitetul Național pentru Securitate Biologică a aprobat importul șrotului pentru 3 linii de soia modifica-
tă genetic în scopiul utilizării ca hrană pentru păsări. Procedura de evaluare a riscurilor a fost respectată 
pentru luarea deciziilor.
http://bch.cbd.int/database/results?searchid=722042.

Site-ul național BCH a fost actualizat cu informații naționale relevante și este accesibil pentru factorii de 
decizie și părțile interesate, incluzând publicul larg. www.biosafety.md

Raportarea
Al treilea raport național privind punerea în aplicare a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea 
a fost pregătit și transmis portalului BCH.
http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=109119.

Instruire
Oficiul Biosecuritate de pe lângă Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
funcționează ca centru de instruire și consultan-
ță în domeniul biosecurității. Datorită disponi-
bilității resurselor financiare, au fost organizate 
mai multe traininguri și ateliere de lucru pentru 
diferite părți interesate în perioada de raportare. 
Cursurile universitare „Biosecuritatea și dezvol-
tarea durabilă” și „Organismele modificate gene-
tic” fac parte din curricula Biologie Moleculară 
de la Facultatea de Biologie și Științe a Solului a 
Universității de Stat din Moldova (2014-2018).

CBD „Curs regional european privind evaluarea 
impactului integrării BAT în cadrul Protocolului 
de la Cartagena privind biosecuritatea: avansarea 
evaluării OMG vii: Principii, practici și progrese”, 
care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, 
3–8 februarie 2014.
http://bch.cbd.int/database/record.
shtml?documentid=105414

Un proiect de foaie de parcurs privind integrarea aspectelor legate de biosecuritate în politicile și re-
glementările sectoriale din R. Moldova a fost convenit între sectoarele mediul înconjurător, agricultu-
ră, sănătate, cercetare și dezvoltare și alte sectoare, cu sprijinul proiectului CBD/CPB/UNEP, intitulat 

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

http://www.biosafety.md
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„Promovarea implementării integrate a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea și a Convenției 
privind diversitatea biologică la nivel național” (2016).

Seminarul global privind implementarea integrată a Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea 
și Convenția privind diversitatea biologică, 31 octombrie-4 noiembrie 2016, desfășurată la Chișinău, 
Republica Moldova.
https://www.cbd.int/meetings/BSMBWS-2016–02.

Cadrul juridic actual privind biosecuritatea
– Legea nr. 755/2001 privind securitatea biologică;
– HG nr. 197/2003 privind desemnarea autorității naționale de legătură cu Secretariatul Protocolului 

de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică;
– HG nr. 603/2003 privind Comisia Națională pentru Securitate Biologică;
– HG nr. 1153/2003 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităților legate de pro-

ducerea, testarea, utilizarea și comercializarea organismelor modificate genetic etc.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul țintei 13 joacă un rol important în atingerea obiectivului global ODD 2, în special 
asigurarea securității alimentare, menținerea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 
animalelor domestice și a speciilor sălbatice înrudite, promovarea accesului și împărțirea beneficiilor la 
utilizarea resurselor genetice.

Clematis integrifolia.
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Ținta 14. Servicii ecosistemice esențiale
SNPDB pentru perioada 2015–2020 prevede o serie de activități de creare a capacităților pentru dez-
voltarea serviciilor ecosistemice și mecanisme pentru asigurarea conservării ecosistemelor naturale. 
Obiectivul specific D – Asigurarea măsurilor de creștere a beneficiilor din utilizarea resurselor naturale 
și a serviciilor ecosistemice se axează pe adoptarea de măsuri pentru stabilirea unor mecanisme juridice, 
financiare și procedurale pentru serviciile ecosistemice.

Acordul de asociere UE-Moldova necesită obiective clare relevante pentru servicii ecosoistemice, cum 
ar fi: (i) reducerea presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale; (ii) reducerea poluării; (iii) creșterea 
ariilor și gestionarea eficientă a zonelor naturale protejate; (iv) creșterea suprafețelor forestiere; (v) o mai 
bună gestionare a ecosistemelor acvatice și a zonelor umede etc.

Strategia de dezvoltare Moldova 2030 a fost aprobată prin Legea 333/2018. Prin aprobarea Strategiei, 
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un document vizionar al planificării strategice și calitative, pe 
baza căruia vor fi stabilite priorități de dezvoltare la nivel sectorial și care vor ghida alocarea resurselor 
bugetare și instituționale. Acest lucru va permite țării să pună în aplicare în mod eficient Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă și Agenda de asociere, contribuind la dezvoltarea dinamică, durabilă și favo-
rabilă incluziunii țării. Printre obiectivele specifice ale Strategiei se numără: îmbunătățirea calității apei 
și a solului prin reducerea poluării prin deversarea apei uzate în mediul natural sau în afara acestuia, 
minimizarea deversării substanțelor chimice și periculoase și reducerea apelor reziduale netratate; creș-
terea semnificativă a suprafeței terenurilor refolosite; asigurarea rezistenței la schimbările climatice prin 
reducerea riscurilor legate de schimbările climatice și prin facilitarea adaptării în șase sectoare priorita-
re – agricultură, resurse de apă, sănătate, silvicultură, energie și transport.
https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030

Cu toate acestea, în prezent, nu există un cadru legal elaborat pentru asigurarea serviciilor ecosistemice în țară.

În perioada 2014–2018, în R. Moldova au fost elaborate o serie de studii privind serviciile ecosistemice.

1. Un studiu privind valoarea economică a serviciilor ecosistemice în Republica Moldova în anul 2014 a 
fost realizat cu sprijinul proiectului PNUD/GEF „Planificarea națională a biodiversității în Moldova” și 
a urmărit următoarele aspecte: (i) evaluarea valorii ecosistemice ale unor zone protejate; (ii) evaluarea 
valorii serviciilor ecosistemice furnizate de sectoare (eco-turism, sectorul forestier, agricultura, apro-
vizionarea cu apă și pescuit, dezastrul natural și schimbările climatice).

http://chm.biodiversitate.md/information/document/Economic_Value_of_Ecosystem_Services.pdf

2. Sectorul forestier și serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica Moldova, 2017.
http://www.biotica-moldova.org/library/FLEG2017.pdf

3. Evaluarea serviciilor ecosistemice forestiere în Republica Moldova, 2015.
http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/1872/fes_moldova_2015_ro.pdf

4. Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în raionul Soroca, 2018.
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/raport-pri-
vind-evaluarea-serviciilor-ecosistemice-in-raionul-sor.html

5. Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în districtul Ștefan Vodă, 2018
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Stefan%20Voda%20SES%20final.pdf

6. Estimarea pierderilor de servicii ecosistemice în urma tăierilor ilicite în Republica Moldova, 2016.
http://www.biotica-moldova.org/library/Ecosystem_services&Illegal_cutting_Assessment_ROM.pdf
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Atragerea investițiilor în capitalul natural ar putea crea o creștere constantă și o valoare adăugată a eco-
nomiei și a populației din Republica Moldova, în contextul continuării „afacerii ca de obicei”, generând 
beneficii în valoare de peste 1.883,3 milioane de euro în următorii 25 de ani.

Valorile serviciilor ecosistemice
Valoarea serviciilor ecosistemice în turism, silvicultură, agricultură, pescuit, aprovizionarea cu apă, schim-
bările climatice și atenuarea dezastrelor sunt estimate la puțin sub 21.986 milioane USD în 2011. În 
2011, valoarea cuantificată a serviciilor ecosistemice (luând în considerare doar puține sectoare) a echi-
valat până la aproximativ 41% din PIB.

Atât sectoarele publice, cât și sectorul privat au beneficiat de valorile serviciilor ecosistemice. De exem-
plu, pentru sectorul ecoturismului, 13% din valoare a fost câștigată de la bugetul național, în timp ce 
78% (4,6 milioane USD) au fost obținute de întreprinderile private. În sectorul agriculturii, doar 11% din 
beneficii au fost obținute de la buget (425 milioane USD), în timp ce sectorul privat a câștigat 86%.

Veniturile, consumul, cheltuielile, ocuparea forței de muncă și economiile de costuri generate de servicii-
le ecosistemice au impacturi largi asupra economiei. De exemplu, doar sectorul ecoturismului generează 
venituri totale, investiții și cheltuieli în sectorul turistic de 7,9 dolari, inclusiv investiții de capital care 
depășesc 1,4 milioane USD, precum și aproximativ 1400 de echivalenți de muncă cu normă întreagă.

Vizitatorii eco-turistici sunt, de exemplu, dispuși să contribuie cu aproape 0,6 milioane de dolari pe an mai 
mult decât li se plătește în prezent drept taxe de intrare. Un alt exemplu este din agricultură: datorită uti-
lizării pășunilor (sub capacitatea de transport) există un potențial neexploatat de 127,7 mii USD. Investiții 
publice și acțiuni politice sporite sunt necesare pentru a capta aceste fluxuri de venituri potențiale.

Veniturile, consumul, cheltuielile, ocuparea forței de muncă și economiile de costuri generate de servicii-
le ecosistemice au impacturi largi asupra economiei. De exemplu, doar sectorul ecoturismului generează 
venituri totale, investiții și cheltuieli în sectorul turistic de 7,9 milioane dolari, inclusiv investiții de capital 
care depășesc 1,4 milioane USD, precum și aproximativ 1400 de echivalenți de muncă cu normă întreagă.

Vizitatorii eco-turistici sunt, de exemplu, dispuși să contribuie cu aproape 0,6 milioane de dolari pe an mai 
mult decât li se plătește în prezent drept taxe de intrare. Un alt exemplu este din agricultură: datorită uti-
lizării pășunilor (sub capacitatea de transport) există un potențial neexploatat de 127,7 mii USD. Investiții 
publice și acțiuni politice sporite sunt necesare pentru a capta aceste fluxuri de venituri potențiale.

Administrațiile Publice au încasat în 2011 2,8 milioane dolari (finanțare de la bugetul de stat – 67 950 
USD; Venituri proprii – 1,126,300 USD; Întreprinderi forestiere – 1,600 000 USD), în timp ce 3,7 milioa-
ne USD sunt considerate necesare pentru a acoperi necesitățile de bază și în jur de 4,4 milioane dolari 
pentru necesitățile optimime. Continuarea desfășurării „afacerilor ca de obicei” poate costa economia și 
populația Moldovei peste 1.883,33 milioane dolari în următorii 25 de ani.

Alegerea „investiției în capitalul natural” poate crea o valoare adăugată constantă și mai mare în eco-
nomia și populația Moldovei, în ceea ce privește continuarea „afacerii ca de obicei”, generând beneficii 
incrementale în valoare de peste 1.883,3 milioane USD în următorii 25 de ani.

De exemplu, în cazul în care pescuitul ilegal va dispărea, valoarea adăugată economiei de către sectorul 
pescuitului și industriile conexe se poate dubla în 25 de ani, cu aceeași investiție bugetară, ceea ce în-
seamnă o valoare adăugată de 26,9 milioane de dolari.

Dacă funcțiile de protecție ale ecosistemelor în amonte contribuie la minimizarea impactului calamităților 
cu mai puțin de 10%, comparativ cu ceea ce ar fi fost dacă lipseau funcțiile de protecție, atunci valoarea 
ecosistemelor în controlul inundațiilor, în ceea ce privește cheltuielile evitate pentru lichidarea consecin-
țelor acestora, se estimează la 13,4–19,7 mil. dolari pe an. Fig. 31

Figura 31. Sectoare şi date admise pentru evaluarea Serviciilor 
Ecosistemice
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Servicii ecosistemice în 
raioanele Soroca și Ștefan Vodă
Studiul valorii economice a serviciilor ecosistemi-
ce pentru raioanele Soroca și Ștefan Vodă a fost 
elaborat în cadrul proiectului „Integrarea conser-
vării biodiversității în politicile de amenajare a 
teritoriului și practicile de utilizare a terenurilor”. 

Agricultură
Suprafața terenurilor agricole din raionul Soroca 
este de aprox. 8394,10 ha, valoarea serviciilor 
ecosistemice anuale prezentate de statisticile na-
ționale variază în jurul valorii 2.6 mii dolari/ha. În 
raionul Ștefan Vodă suprafața terenurilor agricole 
este de 78 483 ha, valoarea serviciilor ecosiste-
mice furnizate de statisticile naționale este de 
cca 2.2 mii dolari/ha.

Silvicultură
Suprafața împădurită a raionului Soroca acoperă un teritoriu de 7250,75 ha, iar în raionul Ștefan Vodă 
ocupă o suprafață de 7336,56 ha. Valoarea serviciilor ecosistemice din raionul Soroca este de aprox. 2.48 
mii dolari/ha pe an, în timp ce în raionul Ștefan Vodă este de cca 2.6 mii dolari/ha pe an.

Turism
Raionul Soroca este vizitat de cca 129,4 mii persoane, zona sud-estică a Republicii Moldova este vizitată 
anual de peste 1,3 mil. oameni. Este necesar ca ecosistemele să crească fluxul de turiști cu cel puțin 2% 
în ambele raioane.

Resurse acvatice
În raionul Soroca, terenurile fondului apelor constituie 2,09% din suprafața totală, în timp ce în raionul 
Ștefan Vodă terenurile acoperite cu apă reprezintă 3,91% din suprafața totală.

Valoarea serviciilor ecosistemice anuale este expusă de statisticile naționale și este estimată de specia-
liști în jurul valorii de cca 11.9 mii dolari/ha în raionul Soroca și cca 5.97 mii dolari / ha în raionul Ștefan 
Vodă.

Valorile ecosistemelor naturale ale R. Moldova
Teritoriul Republicii Moldova este format din două zone biogeografice principale: continentală și stepică. 
Zona continentală este formată în cea mai mare parte din ecosistemele forestiere și este situată în păr-
țile nordice și centrale ale țării. Zona stepică este situată în sudul și sud-estul țării. Ecosistemele agricole 
și urbane reprezintă aproape 85% din teritoriul Republicii Moldova, în timp ce ecosistemele naturale și 
seminaturale – circa 15%. Principalele ecosisteme naturale ale R. Moldova sunt:   (i) pădurea (11,2%), (ii) 
stepa (1,9%), (iii) zonele acvatice, habitatele petrofite (0.68%). (2,85); Fig. 32.

Atragerea investițiilor în capitalul natural ar putea crea o creștere constantă și o valoare adăugată a eco-
nomiei și a populației din Republica Moldova, în contextul continuării „afacerii ca de obicei”, generând 
beneficii în valoare de peste 1.883,3 milioane de euro în următorii 25 de ani.

Valorile serviciilor ecosistemice
Valoarea serviciilor ecosistemice în turism, silvicultură, agricultură, pescuit, aprovizionarea cu apă, schim-
bările climatice și atenuarea dezastrelor sunt estimate la puțin sub 21.986 milioane USD în 2011. În 
2011, valoarea cuantificată a serviciilor ecosistemice (luând în considerare doar puține sectoare) a echi-
valat până la aproximativ 41% din PIB.

Atât sectoarele publice, cât și sectorul privat au beneficiat de valorile serviciilor ecosistemice. De exem-
plu, pentru sectorul ecoturismului, 13% din valoare a fost câștigată de la bugetul național, în timp ce 
78% (4,6 milioane USD) au fost obținute de întreprinderile private. În sectorul agriculturii, doar 11% din 
beneficii au fost obținute de la buget (425 milioane USD), în timp ce sectorul privat a câștigat 86%.

Veniturile, consumul, cheltuielile, ocuparea forței de muncă și economiile de costuri generate de servicii-
le ecosistemice au impacturi largi asupra economiei. De exemplu, doar sectorul ecoturismului generează 
venituri totale, investiții și cheltuieli în sectorul turistic de 7,9 dolari, inclusiv investiții de capital care 
depășesc 1,4 milioane USD, precum și aproximativ 1400 de echivalenți de muncă cu normă întreagă.

Vizitatorii eco-turistici sunt, de exemplu, dispuși să contribuie cu aproape 0,6 milioane de dolari pe an mai 
mult decât li se plătește în prezent drept taxe de intrare. Un alt exemplu este din agricultură: datorită uti-
lizării pășunilor (sub capacitatea de transport) există un potențial neexploatat de 127,7 mii USD. Investiții 
publice și acțiuni politice sporite sunt necesare pentru a capta aceste fluxuri de venituri potențiale.

Veniturile, consumul, cheltuielile, ocuparea forței de muncă și economiile de costuri generate de servicii-
le ecosistemice au impacturi largi asupra economiei. De exemplu, doar sectorul ecoturismului generează 
venituri totale, investiții și cheltuieli în sectorul turistic de 7,9 milioane dolari, inclusiv investiții de capital 
care depășesc 1,4 milioane USD, precum și aproximativ 1400 de echivalenți de muncă cu normă întreagă.

Vizitatorii eco-turistici sunt, de exemplu, dispuși să contribuie cu aproape 0,6 milioane de dolari pe an mai 
mult decât li se plătește în prezent drept taxe de intrare. Un alt exemplu este din agricultură: datorită uti-
lizării pășunilor (sub capacitatea de transport) există un potențial neexploatat de 127,7 mii USD. Investiții 
publice și acțiuni politice sporite sunt necesare pentru a capta aceste fluxuri de venituri potențiale.

Administrațiile Publice au încasat în 2011 2,8 milioane dolari (finanțare de la bugetul de stat – 67 950 
USD; Venituri proprii – 1,126,300 USD; Întreprinderi forestiere – 1,600 000 USD), în timp ce 3,7 milioa-
ne USD sunt considerate necesare pentru a acoperi necesitățile de bază și în jur de 4,4 milioane dolari 
pentru necesitățile optimime. Continuarea desfășurării „afacerilor ca de obicei” poate costa economia și 
populația Moldovei peste 1.883,33 milioane dolari în următorii 25 de ani.

Alegerea „investiției în capitalul natural” poate crea o valoare adăugată constantă și mai mare în eco-
nomia și populația Moldovei, în ceea ce privește continuarea „afacerii ca de obicei”, generând beneficii 
incrementale în valoare de peste 1.883,3 milioane USD în următorii 25 de ani.

De exemplu, în cazul în care pescuitul ilegal va dispărea, valoarea adăugată economiei de către sectorul 
pescuitului și industriile conexe se poate dubla în 25 de ani, cu aceeași investiție bugetară, ceea ce în-
seamnă o valoare adăugată de 26,9 milioane de dolari.

Dacă funcțiile de protecție ale ecosistemelor în amonte contribuie la minimizarea impactului calamităților 
cu mai puțin de 10%, comparativ cu ceea ce ar fi fost dacă lipseau funcțiile de protecție, atunci valoarea 
ecosistemelor în controlul inundațiilor, în ceea ce privește cheltuielile evitate pentru lichidarea consecin-
țelor acestora, se estimează la 13,4–19,7 mil. dolari pe an. Fig. 31

Figura 31. Sectoare şi date admise pentru evaluarea Serviciilor 
Ecosistemice
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Pădurile sunt cele mai bogate din R. Moldova din 
punct de vedere al biodiversității.comunitățile de 
plante erbacee sub coronament sunt influențate 
în mod semnificativ de umbrire și variază de la 79 
la 206 specii; pădurile și lizierele pădurilor adă-
postesc aproximativ 800 de specii, în special cele 
caracteristice stepelor și pajiștilor. Aproximativ 
500 de specii de plante sunt tipice pentru habi-
tatele forestiere, dintre care 172 sunt rare și 103 
sunt protejate de stat. În ecosistemele forestiere 
există aproximativ 40 de specii de plante relicte. 
Fig. 33.

Stepele ocupă acum doar 1,9% din teritoriu și 
sunt cele mai puțin conservate ecosisteme din R. 
Moldova, deși anterior ocupau aproximativ 60% 
din teritoriul țării. Acum rămășițele stepei prima-
re sunt reduse, fragmentate și utilizate în mare 
măsură pentru pășunat. Există habitate de stepă 
care găzduiesc 420 de specii de plante, dintre 
care 126 sunt amenințate cu dispariția și 2 au o 
răspândire foarte limitată.

Pajiștile (10% din teritoriul țării) găzduiesc 269 
de specii de plante tipice acestor ecosisteme. 52 
de specii prezente în ecosistemele de luncă sunt 
amenințate cu dispariția, dintre care 29 sunt pro-
tejate la nivel național.

Agricultură
Valoarea serviciilor ecosistemice de aprovizio-
nare cu alimente pentru agricultură este estima-
tă la aproximativ 21,900.6 milioane de dolari în 
2011. Scenariul SEM implică o scădere valorică 
a produselor alimentare furnizate de pășuni, pe 
termen scurt și lung. Cu toate acestea, valori-
le anuale după 10–15 ani sunt semnificativ mai 
mari decât valorile BAU. În afară de aceasta, sce-
nariul BAU poate să aducă uneori daune ireversi-
bile ecosistemelor. Scenariul SEM ar putea duce 
la o creștere semnificativă a producției vegetale 
datorită valorii adăugate de produsele ecologice. 
O continuare a scenariului BAU în ceea ce privește agricultura ar putea costa economia R. Moldova cca 
10 695 784 de milioane de dolari în următorii 25 de ani (acest lucru se bazează pe valoarea cumulată a 
SEM în raport cu BAU). Fig. 34.

Ecosistemul acvatic/ zonele umede reprezintă habitate pentru speciile de plante acvatice, inclusiv cele 
incluse în listele Convenției de la Berna. În zonele umede există concentrații importante de specii ne-
vertebrate, unele specii rare de mamifere. Pe parcursul ultimilor 10 ani, terenurile agricole au crescut cu 

Figura 32. Potenţialul serviciilor ecosistemice şi legătura cu sectoarele 
de producere

Figura 33. Potenţialul serviciilor ecosistemice în sivicultură
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57 mii ha (sau cu 2,87%), ecosistemele de apă au 
scăzut cu 600 ha (sau cu 0,7%). Cele mai afectate 
sunt bazinele de apă care acoperă 2,52% din teri-
toriul țării, rămânând printre cele mai vulnerabile 
ecosisteme. Fig. 35.

Ecosistemele forestiere au crescut în ultimii ani 
cu 8 mii ha, ajungând la 13,35% din suprafața 
totală a R. Moldova; obiectivul național este de 
15%. Pădurile de foioase acoperă 93,68%, iar pă-
durile de rășinoase au circa 16,9 mii ha. Cu toa-
te acestea, datorită plantării speciilor de salcâm 
(peste 40% din păduri), a fost modificată compo-
ziția inițială a ecosistemelor forestiere.

În perioada 2011–2018, suprafețele forestiere au 
fost extinse prin plantarea pădurilor pe terenurile 
degradate, creșterea ariilor protejate și aplicarea 
măsurilor de restaurare a pădurilor, pășunilor și 
zonelor umede. A se vedea Ținta 11, 15.

Obiectivele de dezvoltare 
durabilă
Activitățile din cadrul țintei 14 joacă un rol im-
portant în atingerea obiectivelor globale ale 
ODD, în special în cazul ODD 1, 3, 5, 6, 8, 13, 15. 
Activitățile sunt axate pe reducerea sărăciei po-
pulației, asigurarea participării femeilor și egalita-
tea de șanse, a asigura utilizarea eficientă a apei, 
a îmbunătăți consumul și producția, rezistența 
sporită și capacitatea de adaptare la catastrofele 
naturale, până în 2020, a integra serviciile ecosistemice și conservarea biodiversității în planificarea dez-
voltării naționale.

Figura 34. Potenţialul serviciilor ecosistemice în agriculuitură

Figura 35. Potenţialul serviciilor ecosistemice în pisciculturăv
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Ținta 15. Reziliența ecosistemului
Cadru politic
Planul de acțiune al SNPDB pentru perioada 2015–2020 prevede o serie de acțiuni care să asigure îm-
pădurirea și extinderea suprafeței pădurilor la 15,0% din teritoriul țării, extinderea fondului pentru zonele 
protejate la 8,0%, sistemului de fâșii forestiere de protecție a terenurile agricole, pentru a asigura rege-
nerarea pădurilor etc.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 
a Sectorului Forestier prevede norme pentru dez-
voltarea pădurilor, regenerarea, întreținerea și uti-
lizarea durabilă a resurselor forestiere.Proiectul 
Programului Național de Adaptare a Sectorului 
forestier la schimbările climatice, 2018, a fost ela-
borat în cadrul Strategiei Naționale de Adaptare la 
Schimbările Climatice. Programul menționat este 
axat pe asigurarea rezistenței, adaptabilității și 
stabilității ecosistemelor forestiere pentru a pre-
veni efectele negative ale schimbărilor climatice.

Capacitatea pădurilor moldovenești de a absor-
bi dioxidul de carbon din atmosferă este de circa 
2230 mii tone pe an.

HG nr. 1186/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenu-
rilor degradate proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate propri-
etate privată. Întreprinderile de stat pentru silvicultură din subordinea Agenției „Moldsilva” desfășoară 
lucrări de plantare și în cadrul Planului național de extindere a zonelor cu vegetație forestieră pentru 
perioada 2014–2018, care stipulează împădurirea terenurilor degradate, a fâșiilor de protecție a râurilor 
și a bazinelor de apă, precum și a fâșiilor forestiere pentru protecția terenurilor agricole pe o suprafață 
de cel puțin 13 mii ha.

Restaurarea și reziliența ecosistemului
În ultimii ani fondul forestier a crescut cu cca 8 mii ha, ajungând la 13,35% din teritoriul Republicii 
Moldova.

În perioada 2010–2018, în Republica Moldova au fost create 12 583 ha de plantații forestiere noi, dintre 
care 9478 ha în fondul forestier de stat și 3060 ha în afara fondului forestier. Ele au fost dezvoltate atât 
în proiecte cu participare internațională, cât și cu forțe proprii.

Măsurile de regenerare a pădurilor în Fondul forestier de stat au fost efectuate anual la cca 3–5 mii ha de 
pădure. Extinderea fondului forestier de stat a fost de aproximativ 100 ha pe an. Activitatea de regene-
rare a pădurilor întreprinsă de Agenția „Moldsilva” în perioada 2011–2016 a ajuns la cifra de 26069 ha.

Restaurarea pășunilor din Parcul Național „Orhei” cu sprijinul Uniunii Europene a contribuit la îmbună-
tățirea vieții populației din regiune. Totalul de 500 de hectare de pășuni din Parcul Național „Orhei” sunt 
restaurate și întreținute pentru a genera o cantitate mare și o calitate a hranei pentru animale. În același 

Zona umedă s. Etulia
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timp, acest lucru va atenua eroziunea solului și va reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Acțiunea a fost 
susținută prin proiectul „Clima East”, implementat de PNUD.
http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=2844&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/500-de-hectare-
de-pasuni-din-raionul-Orhei-sunt-reabilitate-cu -spriijinul-Uniun-ieuropeane /

Proiectul „Conservarea solului în Moldova” 2000–2022 susține reabilitarea și conservarea solurilor prin 
împădurirea a 20,3 mii hectare.
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/

Proiectul „Dezvoltarea sectorului silvic comunal în Moldova”, 2006–2035, promovat de Agenția 
„Moldsilva” în colaborare cu Fondul BioCarbon, pentru crearea de noi păduri comunale pe suprafața de 
9400 ha, prin împădurirea unor terenuri erodate și necorespunzătoare – terenuri productive.

– Acordul furnizat de Guvernul Japoniei „Programul de Sprijin Comunitar pentru Managementul Durabil 
și Integrat al Pădurilor și Managementul Sechestrării Carbonului prin Împădurire”, 2010–2014, a con-
tribuit la realizarea managementului durabil prin plantarea de vegetație forestieră pe o suprafață de 
1453 ha, inclusiv 1162 ha de păduri și 291 de hectare de lucrări de reconstrucție/ reabilitare/ reapro-
vizionare pentru regenerarea pădurilor. De asemenea, în cadrul miniproiectelor, îmbunătățirea este 
prevăzută prin diferite metode de aproximativ 608 ha de pajiști comunale.

http://icas.com.md/activitati-2/proiecte-internationale-in-derulare/amp.gov.md/contentrepository/downloa-
dFile.do?uuid=0c9359f5-a96f-4bbd-bde7

În perioada 2014–2017, SE Biotica a efectuat lucrări de restaurare și împădurire a zonei umede Nistrul 
de Jos pe o suprafață totală de 85,7 ha în limitele localităților Talmaza și Ciobruci cu susținerea proiecte-
lor „Îmbunatatirea managementului resurselor acvatice și protecția ecosistemelor priacvatice în Zona 
Ramsar „Nistrul de Jos” și Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituționa-
lă în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”. http://www.biotica-moldova.org/md/index.htm

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul țintei 15 joacă un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special 
ODD 6, 9, 11, 13, 15. Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței utilizării apei, protejarea ecosis-
temelor legate de apă, zone umede, râuri și lacuri; reducerea pierderilor economice cauzate de dezastre, 
consolidarea capacității de adaptare la schimbările climatice și dezastre, asigurarea conservării, restaura-
rea și utilizarea durabilă a ecosistemelor de apă dulce și interioare.

http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=2844&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/500-de-hectare-de-pasuni-din-raionul-Orhei-sunt-reabilitate-cu%20-spriijinul-Uniun-ieuropeane%20/
http://www.calm.md/libview.php?l=ro&idc=34&id=2844&t=/SERVICIUL-PRESA/Noutati/500-de-hectare-de-pasuni-din-raionul-Orhei-sunt-reabilitate-cu%20-spriijinul-Uniun-ieuropeane%20/
http://icas.com.md/activitati-2/projects-international-in-derulare/
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Dispoziții legale
În 2016, Republica Moldova prin Legea nr. 117/2016 a ratificat Protocolul de la Nagoya privind accesul 
la resursele genetice (ABS) și împărțirea echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea lor la Convenția 
privind diversitatea biologică.
http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=365668

Strategia națională și planul de acțiune pentru bi-
odiversitate pentru perioada 2015–2020, apro-
bate în 2015, includ prevederi pentru implemen-
tarea procedurilor ABS conform protocolului.
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/
ABSCH-MSR-MD-238611/1

Măsuri care trebuie întreprinse în cadrul Planului 
de acțiune al NBSAP 2015-2020:

1. Dezvoltarea instrumentelor financiare și a 
mecanismelor de împărțire echitabilă a be-
neficiilor generate de utilizarea resurselor 
genetice.

3. Implementarea cerințelor Tratatului internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimen-
tație și agricultură al Comisiei pentru resurse genetice pentru alimentație și agricultură în cadrul FAO.

4. Efectuarea unui studiu privind accesul la resursele genetice și împărțirea echitabilă a beneficiilor de la 
utilizarea lor (conform recomandărilor din Protocolul de la Nagoya).

5. Încurajarea activităților de întreținere a stocului de reproducere genetică internă.
6. Implementarea cerințelor din Tratatul internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimen-

tație și agricultură al Comisiei pentru resurse genetice pentru alimentație și agricultură în cadrul FAO.
7. Promovarea genotipurilor de plante valoroase în scopul stabilirii plantațiilor industriale.
8. Elaborarea unui proiect pentru comunitățile locale bazat pe gestionarea durabilă a resurselor de plan-

te (energie, medicamente, furaje, uleiuri esențiale și oleaginoase etc.).
9. Elaborarea unui program de îmbunătățire genetică a albinelor.

Punctul focal național ABS prevăzut la articolul 13 a fost desemnat.
https://absch.cbd.int/ro/database/NFP/ABSCH-NFP-MD-2291.

Informațiile existente privind sistemul ABS sunt disponibile pe portalul la Clearing-House mecanism, 
conform prevederilor articolului 14.2.
https://absch.cbd.int/countries/MD.

Republica Moldova a prezentat Secretariatului CBD Raportul interimar privind ABS.
https://absch.cbd.int/countries/MD.

Nu există în prezent o legislație specifică cu privire la accesul la resursele genetice și la schimbul de be-
neficii la nivel național.

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MD-238611/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MD-238611/1


79

Ținta 16. Protocolul de la Nagoya privind ABS

Privire de ansamblu asupra dispozițiilor interne existente privind 
conservarea resurselor genetice
Trebuie menționat faptul că legislația internă existentă în domeniul conservării naturii, drepturilor de 
proprietate intelectuală, soiurilor de plante agricole, horticulturii, soiurilor de semințe etc. conține preve-
deri specifice legate de resursele genetice. Legislația națională actuală a oferit mecanisme încurajatoare 
pentru activitățile de cercetare în domeniul geneticii, conservării și monitorizării biodiversității.

Exemplu., Legea regnului vegetal (modificări la lege aprobate la 27.10.2017) prevede unele măsuri rele-
vante pentru comercializarea resurselor genetice, exportul, conservarea ex situ și colecții in situ de specii 
de plante etc.
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MD-238631/1

Legea cu privire la regnul animal prevede norme pentru întreținerea colecțiilor de specii de faună, pre-
cum și cerințele de export/ import în conformitate cu prevederile CITES în domeniile economic, științific, 
cultural, educațional și estetic.
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MD-238623/1

Colecția genetică ex situ a speciilor de plante
Conservarea ex situ a speciilor spontane sau ameliorate, indigene sau introduse, inclusiv cele amenințate, 
se realizează prin colecții deținute de instituții de cercetare, grădini botanice, parcuri dendrologice, uni-
versități și colecții personale ale cercetătorilor științifici.

Grădina Botanică Națională (Institutul) „Al. Ciubotaru” deține importante colecții și expoziții de plante 
spontane cu un fond genetic de aproximativ 7,5 mii de taxoni. Peste 100 de specii de plante rare din flora 
spontană a Republicii Moldova sunt stocate în colecțiile vii din domeniu, dintre care 54 sunt incluse în 
cea de-a treia ediție a Cărții Roșii.

Fondul total de plante genetice este de aproximativ 11 mii de specii, dintre care: plante tropicale și 
subtropicale – 2517, plante floristice ornamentale – 1150, plante lemnase – 2000, plante agricole ne-
tradiționale – 350, plante ierboase – 300, plante aromatice 350. În ultimii ani, fondul de plante genetice 
al Grădinii Botanice Naționale (Institutului) „Al. Ciubotaru” a fost completat cu 1456 de specii incluzând: 
plante lemnase – 170, plante florale – 601, plante tropicale și subtropicale – 439, plante medicinale 
și aromatice – 148, plante furajere – 98. Cea mai mare colecție de herbarium este situată în Grădina 
Botanică Națională (Institut) „Al. Ciubotaru”, care are în prezent o moștenire de aproximativ 188 mii 
exemplare erbacee (plante și ciuperci).
http://www.gradinabotanica.asm.md/node/31

Grădina Botanică a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală cuprinde o expoziție, reprezentând prin-
cipalele tipuri de păduri, stepă, vegetație acvatică și palustră pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 
plante și arbori rari și pe cale de dispariție. Colecția de herbar conține majoritatea speciilor rare de floră 
spontană, inclusiv a Cărții Roșii. Herbarul de la Universitatea de Stat din R. Moldova, cel de-al doilea cel 
mai mare herbar din Republica Moldova, este format din 90 000 de exemplare de plante, dintre care 100 
de specii rare de plante. Rezervațiile științifice „Codrii”, „Plaiul Fagului” – dețin aproximativ 400 de exem-
plare de plante, dintre care 30 de specii de plante rare.

Parcurile și grădinile dendrologice existente în Republica Moldova (21 parcuri cu o suprafață totală de 
aproximativ 300,5 ha) sunt luate sub protecția statului prin Legea nr. 1539/1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat, menține o colecție cu specii rare de plante de floră străină și autohtonă.

http://www.gradinabotanica.asm.md/node/31
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Agenția „Moldsilva” asigură baza seminologică forestieră care conform Ordinului Agenției Moldsilva nr. 
350 din 22 decembrie 2017 cu privire la reexaminarea, aprobarea și actualizarea sectoarelor bazei semi-
nologice, este constituită din 242 de unități-sursă și 79 de arbori plus. Suprafața totală a unităților-sursă 
este de 3924,4 ha.

Colecții zoologice:
Muzeul entomologic al Institutului de Zoologie, 
cuprinde aproximativ 100.000 exemple de insec-
te de 10 000 de specii.
http://www.zoology.asm.md/category-21-0-0-ro.htm.

Muzeul complexelor faunistice fosile ale 
Institutului de Zoologie. Muzeul menține o colec-
ție de peste 50 000 de piese de mamifere fosile 
(bizoni, rinoceri, antilope, hiparioni, elefanți, cer-
bi, hiene, girafe, rozătoare, insectivore etc), păsări 
(struți, păsări de pradă), reptile (șerpi, broaște țes-
toase), precum și nevertebrate – ostracode, mo-
luște, foraminifere. Vârsta exponatelor este între 50 000 și 16 milioane de ani.
http://www.zoology.asm.md/category-21-0-0-ro.htm

Muzeul de Științe ale Naturii al Universității de Stat din Moldova.
https://www.facebook.com/652227924822910/posts/
muzeul-de-%C5%9Ftiin%C5%A3e-naturale-al-usm/724029854309383/

Colecția zoologică cuprinde aproximativ 14 000 de specii de vertebrate și nevertebrate. Colecția bota-
nică (herbar) – aproximativ 100 000 de exponate. Colecția de specii de alge de apă dulce cuprinde 1539 
de specii.
www.algae.md https://www.youtube.com/watch?v=BkEP5H1GaCs.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău deține o colecție de plante vertebrate și 
nevertebrate, expoziții fosile. Muzeul include mai mult de 10 000 de exponate, dintre care 5800 de gân-
daci și 3600 de fluturi.
http://www.muzeu.md/

Rezervația științifică Codrii, „Muzeul naturii”.
http://codrii.silvicultura.md/ http://codrii.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=135&t=/Turism/Muzeu&

Patrimoniul Muzeului susține o colecție de aproximativ 500 de exponate: 34 de specii de mamifere, 88 
de specii de păsări, 9 specii de reptile, 9 specii de amfibieni și 364 de specii de insecte.

Grădina zoologică din Chișinău. Colecția conține: urși, feline, câini, lupi europeni, lupi de stepă, vulpe 
comune, antilope, zebră, cămilă, mistreț, cangur, porc indian, muflon, lamă), nutrii, pelicani, gâște, lebede, 
păuni, mandarină etc.
http://www.zoopark.md/en/

Cresterea animalelor. Bardar Zooclub a fost prima fermă de creștere a struțului și de-a lungul anilor a 
fost dezvoltată într-o activitate de creștere a animalelor, ajungând astăzi la o mare colecție de animale 
domestice și exotice, cum ar fi struțul, cai, ponei, capre, oi, alpaca, cangur, porci, fazani, lebede, prepelițe, 
iepuri etc.
http://www.zooclub.md/

Sympetrum meridionale (Selys, 1811)

http://www.zoology.asm.md/category-21-0-0-ro.htm
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Colecția de microorganisme:
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie susține Colecția Națională de Microorganisme Ne-patogene, 
care a depozitat 28 de microorganisme din diferite grupuri sistematice.
http://imb.asm.md/index1-0-0-0-ro.htm

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ținta 16 joacă un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special 
în cazul ODD 3, 8, 15. Până în anul 2030, reducerea bolilor cauzate de poluare și contaminanți, îmbună-
tățirea eficienței resurselor în consum și producție, distribuirea echitabilă a beneficiilor care decurg din 
utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului la astfel de resurse.

http://imb.asm.md/index1-0-0-0-ro.htm
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Ținta 17. Strategia Națională şi Planul de Acțiuni 
pentru Diversitatea Biologică
Republica Moldova a aprobat Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 
2015–2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2015.

Ținând cont de obiectivele strategice globale, strategia vizează integrarea prevederilor CDB la nivel na-
țional prin:

1) crearea unui cadru instituțional și legislativ care să ajute la stoparea pierderii biodiversității;
2) conservarea speciilor de floră și faună;
3) extinderea și gestionarea durabilă a zonelor naturale protejate de stat;
4) protejarea resurselor genetice și împărțirea echitabilă a beneficiilor utilizării acestora;
5) crearea de mecanisme pentru serviciile ecosistemice;
6) Mobilizarea resurselor pentru conservarea biodiversității.

Obiectivul general al Strategiei se referă la reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversității, ca o con-
tribuție la reducerea sărăciei şi ca un beneficiu tuturor formelor de viață de pe Pământ.

Prin adoptarea Strategiei, Republica Moldova și-a 
propus, pe termen mediu 2015–2020, 5 obiecti-
ve specifice şi 15 direcții de acțiune, racordate la 
cerințele Planului Strategic pentru Biodiversitate 
2011–2020 al CDB, Planului Strategic pentru 
implementarea Protocolului de la Cartagena pri-
vind Biosecuritatea pentru perioada 2011–2020, 
Planului Strategic al Uniunii Europene pentru 
CDB până în anul 2020, precum şi la Ţintele Aichi 
pentru Biodiversitate.

Măsurile de implementare a Strategiei se clasifică 
în două etape:

a) etapa I cuprinde perioada anilor 2015–2017, 
când au fost puse în aplicare mecanismele şi 
structurile instituționale pentru managementul 
îmbunătățit al mediului în Republica Moldova 
şi aprobat cadrul politic şi legislativ/ normativ 
nou, racordat la prevederile Directivelor UE în 
domeniu;

b) etapa a II-a cuprinde perioada anilor 2018–2020, când rezultatele implementării prezentei Strategii 
urmează a deveni evidente prin crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității componentelor diversi-
tății biologice, reducerea problemelor de sănătate şi de gestionare durabilă a resurselor naturale pentru 
o dezvoltare durabilă a țării.

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei implică următoarele obiective strategice:

– Obiectivul specific A. Asigurarea unei gestionări durabile și a unui cadru instituțional eficient în do-
meniul conservării biodiversității până în 2020.

– Obiectivul specific B. Reducerea presiunii asupra diversității biologice pentru a asigura o dezvoltare 
durabilă.

Sympetrum meridionale (Selys, 1811)
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– Obiectivul specific C. Punerea în aplicare până în 2020 a unor măsuri de stopare a amenințărilor la 
adresa biodiversității.

– Obiectivul specific D. Asigurarea măsurilor de creștere a beneficiilor din utilizarea resurselor naturale 
și a serviciilor ecosistemice.

– Obiectivul specific E. Asigurarea suportului științific în domeniul conservării biodiversității, al acce-
sului la informație și al promovării educației pentru o dezvoltare durabilă.Obiectivele specifice ale 
Planului de acțiuni sunt în conformitate cu toate obiectivele AICHI privind biodiversitatea, cu excep-
ția obiectivului 3 privind stimulentele și a obiectivului 18 privind activitățile tradiționale.

Principalii actori implicați în pregătirea și punerea în aplicare a SNPDB sunt reprezentanții sectorului de 
mediu, silvicultură, agricultură, sănătate, cercetare academică și universități.

Planul de acțiune al implementării Strategiei conține indicatori specifici pentru fiecare activitate planificată.

Numărul total de activități planificate este de 96. În prezent, peste 50% din activitățile planificate sunt 
implementate sau parțial implementate.

Printre principalele bariere sau obstacole în calea neaplicării unor activități se numără: Insuficiența capa-
cității financiare, a resurselor umane și a constrângerilor instituționale.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 17 joacă un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special 
în cazul ODD 15, 16, 17, pentru a asigura participarea și conducerea efectivă a femeilor, a asigura luarea 
deciziilor responsabile participative și reprezentative, durabile.
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Ținta 18. Cunoștințele (Îndeletnicirile) 
tradiționale
Activitățile tradiționale nu sunt printre obiectivele naționale privind biodiversitatea în prezent. Nu există 
nicio prevedere legală sau cadru instituțional care să asigure implicarea populației indigene și a comuni-
tăților locale în programele de protecție a mediului și de conservare a biodiversității. Cunoștințele tradi-
ționale nu sunt încă luate în considerare și sprijinite de ațiunile guvernamentale. Acesta este un obiectiv 
pentru dezvoltarea viitoare. Se așteaptă ca politica națională privind biodiversitatea să includă acțivitățile 
tradiționale, ca parte a priorităților de conservare a biodiversității, în timpul viitoarelor revizuiri și 
aprobări.

Fl. Nistru s. Olăneşti
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Ținta 19. Studierea biodiversității
Proiecte de cercetare științifică
Grădina Botanică Națională (Institutul) „Alexandru Ciubotaru” efectuează cercetări pe următoarele teme 
de cercetare
http://www.gradinabotanica.asm.md:

1. Conservarea diversității specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai va-
loroase în economia națională.

2. Cercetarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidențierea 
componenței taxonomice şi editarea monografiei „Flora Basarabiei”.

3. Cercetarea diversității floristice și fitocenotice a zonelor naturale protejate pentru elaborarea re-
comandărilor pentru optimizarea conservării diversității plantelor.4. Cercetarea vegetației forestiere 
şi de stepă pentru evidențierea suprafețelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a 
Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova.

Institutul de Zoologie a efectuat cercetări privind biodiversitatea în domeniile:

1. A fost investigat fenomenul „invaziilor biologice”, în special entomofauna străină invazivă.
2. Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropice în contextul con-

solidării strategiei de securitate națională a Republicii Moldova.
3. Stabilirea structurii, funcționării, toleranței comunităților hidrobionte și dezvoltarea principiilor știin-

țifice ale managementului bioproductivității ecosistemului acvatic.
http://www.zoology.asm.md

Lac eutrof natural cu vegetaţie liber plutitoare
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Institutul de Ecologie și Geografie a efectuat cercetări privind:

1. Impactul factorilor naturali și antropici asupra geo- și ecosistemelor pe teritoriul Republicii Moldova 
în vederea îmbunătățirii managementului resurselor naturale și conservării zonelor reprezentative.

http://www.ieg.asm.md/en/about_ieg

2. Dezvoltarea și elaborarea „Planului de gestionare a bazinului hidrografic” pentru ciclul I, 2017–2022, 
în conformitate cu Directiva 2000/60/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii în domeniul apei; și Legea 
Apelor nr. 272 din 23.12.2011.

3. Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative pentru conservarea și 
extinderea ariilor protejate de stat în contextul cerințelor directivelor UE.

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice efectuează cercetări privind dezvoltarea și întreținerea fondu-
lui forestier în Republica Moldova. 
https://icas.com.md/

1. Cercetări în domeniul diversității floristice în ecosistemele forestiere (în zonele protejate) în fondul 
forestier de stat.

2. Starea sănătății pădurilor în Republica Moldova pe baza datelor de monitorizare a pădurilor pentru 
perioada 1993–2015.

3. Evaluarea statutului fitosanitar al fondului forestier al Republicii Moldova.

Institutul de Științe ale Solului, Agrochimie și Protecția Solului „Nicolae Dimo” efectuează cercetări în 
cadrul următoarelor proiecte de cercetare:

1. Dezvoltarea Programului de conservare și îmbunătățire a fertilității solului pentru anii 2011–2020, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626 din 20.08.2011.

2. Tehnologia de îmbunătățire a solului alcalin prin utilizarea de deșeuri organice și anorganice (brevetul 
MD 1752 G2.2001.10.31).

3. Metode de optimizare a stării biologice a solurilor intens exploatate.
4. Proceduri elaborate pentru utilizarea îngrășămintelor minerale complexe (lichide și solide) pentru op-

timizarea nutriției minerale a plantelor agricole.
5. Monitorizarea calității apelor reziduale din instalațiile de prelucrare a materiilor prime agricole pe 

calitatea solului și pe compoziția apelor de suprafață și freatică.
6. Au fost elaborate Procedurile de minimizare a eroziunii solului prin crăpare și crăpare cuplat cu drenaj 

de noroi.
http://www.ipaps.md/home/

Colecții ex situ deținute de:

– Muzeul entomologic al Institutului de Zoologie, http://www.zoology.asm.md/page-1-1-ro.htm
– Muzeul național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, http://www.muzeu.md/colectii/#
– Colecția Muzeului Universității de Stat din Moldova (floră și faună).
https://www.prospect.md/ro/history/muzee-istoria-muzeelor/muzeul-natural-de-istorie-de-la-universita-
tea-de-stat-din-moldova.html

– Colecția speciilor de faună și floră la Rezervația științifică Codrii.
http://codrii.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=135&t=/Turism/Muzeu

Grădina Botanică dispune de colecții mari de plante, care joacă un rol important în conservarea diversi-
tății vegetației din Republica Moldova:

– Colecția de floricultură;
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– Colecția plantelor medicinale și aromatice;
– Colecția de plante furajere;
– Colecția de plante tropicale;
– Colecția de plante pomicole, a viei și a plantelor nucifere;
– Specii rare de floră moldovenească
http://www.gradinabotanica.asm.md/node/31

Consultați detalii despre colecțiile de la Ţinta 16.

Cartografiere GIS și imagini prin satelit
Harta pădurilor din Republica Moldova, elaborată de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, este 
amplasată pe www.icas.com.md/map și include straturi cu informații despre:

1. Zonele forestiere, structura și speciile indica-
torilor din fiecare sector forestier.

2. Parcelarea sectoarelor forestiere.
3. Structura administrativă a Agenției „Moldsilva” 

și a întreprinderilor forestiere subordonate. 
Harta vegetației forestiere este prezentată în 
Fig. 36.

Harta ariilor naturale protejate este elaborată de 
Institutul de Ecologie și Geografie și este localiza-
tă pe site-ul: http://www.ieg.asm.md/ro/node/133

Rețeaua Ecologică Națională a Moldovei (NEN) a 
fost dezvoltată de S. E. „Biotica” și are următoa-
rele funcții:

a. conservarea ecosistemelor, habitatelor, spe-
ciilor și peisajelor într-un context național, 
european, inclusiv prin conservarea și resta-
bilirea integrității teritoriale și a conexiunilor;

b. protejarea și creșterea calității resurselor de 
importanță vitală pentru speciile protejate;

c. creșterea rezistenței agrocenozelorși a capa-
cităților lor de restaurare datorită influenței 
agroecologice a elementelor REN și conser-
vării mai bune a agenților biologici;

d. dezvoltarea sistemului de monitorizare biologică, rezolvarea problemelor de mediu la nivel informați-
onal, științific și practic.

Harta rețelei ecologice este prezentată pe adresa:
http://www.biotica-moldova.org/library/ECO-net_decision-makers-ro.pdf

Rețeaua Emerald este o rețea ecologică formată din zone de interes special de conservare. Pusă în apli-
care de Consiliul Europei, ca parte a activității sale în cadrul Convenției de la Berna. Rețeaua Emerald din 
R. Moldova cuprinde: Situri Emerald, total – 52, Habitate Emerald – 34; specii Emerald, total – 165 sp., 
inclusiv specii de plante – 14 sp.; specii de animale în total – 151 sp.: mamifere –14 sp., păsări – 89 sp., 
reptile – două sp., amfibieni – trei sp., pești – 19 sp., nevertebrate – 24sp. https://cdr.eionet.europa.eu/
md/coltlvaya/coltlvabg/.

Figura 36. Vegetaţia forestieră din Republica Moldova

http://www.biotica-moldova.org/library/ECO-net_decision-makers-ro.pdf
https://cdr.eionet.europa.eu/md/coltlvaya/coltlvabg/
https://cdr.eionet.europa.eu/md/coltlvaya/coltlvabg/
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Laboratorul UN al Biodiversității „MapX”. Harta Rețelei Emerald a Republicii Moldova a fost integrată în 
„MapX” ONU a Biodiversității și este disponibilă pentru observarea dinamicii zonelor protejate și a speci-
ilor vulnerabile și a habitatelor sub protecția europeană pentru luarea deciziilor viitoare.
https://mvp.app.mapx.org/?project=MX-LW7-15O-8WC-NMS-GA0&language=en&zoom=6.639&lat=47.00
3000000000014&lng=30.47199999999998

Indicatorii biodiversității Parteneriatul pentru R. Moldova contribuie la evaluarea statutului de protecție 
în țară, la evaluarea dinamicii factorilor care influențează starea biodiversității și la acordarea de sprijin în 
pregătirea Raportului național 6.
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe

Tehnologia Data Cube pentru R. Moldova a fost dezvoltată cu sprijinul Grid Geneva al UNEP și implică o 
platformă-pilot a teritoriului Republicii Moldova cu conexiune la imagistica prin satelit și metodologia de 
procesare a datelor spațiale. Tehnologia Data Cube este o tehnologie de ultimă oră care permite o nouă 
modalitate de stocare și analiză a colecției temporale a imaginilor prin satelit pe dimensiuni spațiale și 
temporale bazate pe software open source care permit transformarea datelor brute în informații și cunoș-
tințe direct disponibile pentru toate tipurile de utilizatori și de analiză. Data Cube în R. Moldova a fost 
testat de părțile interesate din sectoarele biodiversitate, silvicultură, managementul apei.
http://www.datacube.org.au/

Procesul Regional Biogeografic de creare a Rețelei Emerald. R. Moldova a participat la seminarele biogeogra-
fice europene din cadrul proiectului Emerald Network pentru a asigura autoevaluarea suficienței siturilor 
identificate pentru Rețeaua Emerald pentru speciile și habitatele pe cale de dispariție aflate sub protecția 
Convenției de la Berna.
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/conclusions-of-the-biogeographical-seminars

Seminarul regional biogeografic pentru R. Moldova, Ucraina, Belarus și Rusia privind crearea Rețelei 
Emerald a avut loc la Chișinău, 11–13 mai 2016.
http://old.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-eme-
rald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-parte-componenta-a-retelei-%20
eco-national-and-is-a-part-full-of-network-environment-pan-European

Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectuează cercetări în domeniul hidrometeorologiei și monitorizării 
calității stării mediului, pentru a oferi suport metodologic și științific și pentru luarea deciziilor în do-
meniul mediului. Efectuează lucrări în domeniul prelucrării și interpretării informațiilor meteorologice, 
hidrologice și de mediu în domeniul sistemelor informatice geografice.
http://www.meteo.md/index.php/calitatea-mediului/

Agenția „Apele Moldovei” menține baza de date națională privind bazinul hidrografic, apa și salubritatea, 
harta GIS pe bazinele hidrografice și districtele bazinelor hidrografice:
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&id=439

Inspectoratul Ecologic de Stat (actualmente Inspectoratul pentru Protecția Mediului) deține baza de 
date de mediu privind poluarea atmosferică, poluarea aerului, utilizarea florii și a faunei, gestionarea 
deșeurilor, resursele solului și mineralelor, utilizarea ilegală a resurselor naturale. Baza de date și rapoar-
tele anuale și hărțile digitale sunt publicate pe site și sunt disponibile pentru luarea deciziilor și pentru 
publicul larg.
http://ies.gov.md/harta-2/

Harta digitală a solurilor reprezintă următoarele straturi: textura solului, eroziunea, subtipurile solului, 
tipurile de soluri, alunecările de teren.

https://mvp.app.mapx.org/?project=MX-LW7-15O-8WC-NMS-GA0&language=en&zoom=6.639&lat=47.003000000000014&lng=30.47199999999998
https://mvp.app.mapx.org/?project=MX-LW7-15O-8WC-NMS-GA0&language=en&zoom=6.639&lat=47.003000000000014&lng=30.47199999999998
http://bipdashboard.natureserve.org/bip/SelectIndicator.html?iso=MDA&reg=Europe
http://www.datacube.org.au/
http://old.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-emerald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-parte-componenta-a-retelei-%20eco-national-and-is-a-part-full-of-network-environment-pan-European
http://old.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-emerald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-parte-componenta-a-retelei-%20eco-national-and-is-a-part-full-of-network-environment-pan-European
http://old.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2454-reteaua-emerald-din-republica-moldova-este-conceputa-ca-parte-componenta-a-retelei-%20eco-national-and-is-a-part-full-of-network-environment-pan-European
http://www.apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=134&id=439
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http://www.ipaps.md/maps/index.php?id=4

Sistemul de informare agricolă elaborat de Centrul de informare agricolă este creat pentru a sprijini 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, subdiviziunile sale și Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor în procesul de identificare, dezvoltare și implementare a sistemelor automatizate 
de informare care să permită re-ingineria și digitizarea serviciilor publice furnizate în sectorul agroalimen-
tar și de prelucrare. Hărțile digitale ale Sistemului de Informații Agricole conțin informații din activitățile 
agricole referitor la:
http://www.geoportalinds.gov.md/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/home

1. Întreprinderile agricole;
2. Recoltarea;
3. Distribuția culturilor;
4. Recoltarea culturilor;
5. Ferme și efective de animale;
6. Harta solurilor Republicii Moldova
7. Instituții de învățământ și cercetare în domeniul agriculturii

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova este o importantă sursă de date pentru evaluarea 
biodiversității, susținută de Biroul Național de Statistică. Baza de date conține date și informații anuale 
privind fondul forestier, fondul de vânătoare, zonele protejate, poluarea aerului și utilizarea apei.
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/10%20Mediul%20
inconjurator/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din ținta 19 joacă un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special ODD 
4, 9, 12, 17 prin asigurarea studierii bazate pe cunoștințe și abilități necesare pentru promovarea dezvol-
tării durabile, creșterea eficienței utilizării resurselor, tehnologii ecologice și procese industriale; utiliza-
rea eficientă a resurselor naturale; implementarea planurilor de gestionare bazate pe știință, consolidarea 
cooperării regionale și internaționale privind accesul la știință, tehnologie și inovare.
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Anual, procesul de planificare bugetară are loc pe baza Strategiei de cheltuieli pe termen mediu pentru o 
perioadă de 3 ani, care face parte din elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM). În perioada 
2014–2018, au fost elaborate 4 strategii de cheltuieli.

Strategia pentru Protecția Mediului este structurată pe subprograme. În perioada 2014–2018. Subprogramul 
7005 „Protecția și conservarea biodiversității” a fost inclus în Programul de cheltuieli (fonduri) pentru 
protecția mediului, care cuprinde activități de extindere a zonelor acoperite de păduri, ariilor naturale 
protejate și conservarea și protecția florei și faunei. Scopul subprogramului este de a asigura conservarea 
biodiversității, protecția și utilizarea rațională a resurselor naturale, extinderea ariilor protejate și pro-
tejarea zonelor naturale. Activitățile din cadrul subprogramului au fost realizate de Direcția de profil al 
Ministerului Mediului și Agenția „Moldsilva” prin implementarea unor proeicte.

Subprogramul „Protecția și conservarea biodiversității” este finanțat în totalitate din sursele financiare ale 
Fondului Ecologic Național, care este o linie bugetară de cheltuieli pentru implementarea proiectelor de 
mediu. Astfel, din sursele Fondului Ecologic Național sunt finanțate proiecte legate de protecția și con-
servarea biodiversității, extinderea pădurilor acoperite, în special plantarea pe terenuri degradate, extin-
derea zonelor împădurite, crearea de parcuri, scuaruri etc.

În același timp, între anii 2014 și 2018, activitățile de protecție și conservare a biodiversității au fost spri-
jinite de următorii parteneri de dezvoltare: GEF/PNUD, UNEP, Consiliul Europei/ Uniunea Europeană, 
Agenția de Dezvoltare a Austriei, Banca Mondială. Bugetul proiectelor implementate cu sprijinul asisten-
ței externe a fost de aproximativ 3 000 000 de euro și s-a axat pe activitățile legate de crearea Rețelei 
Emerald la nivel național, consolidarea managementului forestier, gestionarea durabilă a pădurilor, 

Fl. Nistru Rezervaţia peisagistică Dubăsarii Vechi
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reabilitarea perdelelor forestiere, integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în politicile secto-
riale, consolidarea capacității de a promova punerea în aplicare a Protocolului de la Cartagena.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781

Cu sprijinul proiectului „Consolidarea rețelei naturale protejate pentru protecția biodiversității și a dez-
voltării durabile în Delta Dunării și în regiunea Prutul Inferior – PAN Natura”, a fost posibilă promovarea 
și crearea cadrului legal (Legea nr. 132/2018) prin care a fost înființată Rezervația Biosferei „Prutul de 
Jos”, cu o suprafață de 14 771,04 ha. În urma îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova 
și a admiterii Rezervației Biosferei Prutul de Jos sub patronajul UNESCO, a fost posibilă demararea acti-
vității de creare a Rezervației Biosferei tripartite transfrontaliere formată din Rezervația Biosferei Delta 
Dunării (România), Rezervația Biosferei Dunării (Ucraina) și Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (Republica 
Moldova).

Luând în considerare prevederile Strategiei pentru Conservarea Biodiversității pentru anii 2015–2020, 
aprobată prin HG nr. 274 din 18 mai 2015, costurile aferente implementării acțiunilor identificate pentru 
perioada 2014–2018 au fost de 20 703,41 mii lei.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781

Astfel, din totalul de 20 703.41 lei, estimate pentru perioada 2014–2018, suma de 12 233.8 mii lei a 
fost alocată de la bugetul de stat (Fondul Ecologic Național) și din surse externe 60 000.0 mii lei pentru 
finanțarea activităților ce țin de protecția și conservarea biodiversității. În total, din bugetul de stat și din 
surse externe, au fost alocate aproximativ 72 233,8 mii lei pentru perioada 2014–2018.

Pentru a face față provocărilor globale în materie de energie, mediu și dezvoltare durabilă, Guvernul 
Republicii Moldova s-a angajat să implementeze reforma fiscală de mediu, reformând cu sprijinul pro-
iectului „Reforma fiscală a mediului” al GEF/PNUD, 2012–2015, consolidarea capacității autorității de 
mediu de a îmbunătăți cadrul juridic și de reglementare existent în domeniul taxelor de poluare, promo-
varea tehnologiilor ecologice și îmbunătățirea subvențiilor în domeniul energiei și al agriculturii, care au 
un efect pozitiv asupra economiei agenților și asupra populației în general. 
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/pro-
iecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html

Proiectul a contribuit la adaptarea practicilor manageriale și operaționale ale Fondului Ecologic Național 
la cele mai bune standarde din Europa Centrală și de Vest pentru a asigura dezvoltarea durabilă și imple-
mentarea politicilor de protecție a mediului.

Obiectivele de dezvoltare durabilă
Activitățile din cadrul ȚAB 20 joacă un rol important în atingerea obiectivelor globale ale ODD, în special 
în ceea ce privește ODD 10 și 17. Până în 2030, realizarea progresivă și susținerea în continuă creștere, 
mobilizarea resurselor financiare suplimentare din mai multe sectoare.

Linkul de mai jos poate fi accesat de MTBF din 2014 până în 2018:
http://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu

Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019):
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366969

CBTM 2018-2020:
http://mf.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/cbtm_2018–2020.pdf

Link-urile pot fi accesate în rapoartele de execuție a bugetului de stat pentru perioada 2014-2017: (?)
http://old.mf.gov.md/files/reports/Raport%202014%20RO.pdf

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/climate_environment_energy/proiecte-finalizate/environmental-fiscal-reform-.html
http://mf.gov.md/ro/buget/cadrul-bugetar-pe-termen-mediu
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366969
http://mf.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/cbtm_2018-2020.pdf
http://old.mf.gov.md/files/reports/Raport%202014%20RO.pdf
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http://old.mf.gov.md/files/reports/Raportul%20anual%20privind%20executarea%20bugetului%20de%20
stat%202015.pdf

Reports on State Budget Execution for 2016-2017:
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale

Rapoarte privind execuția bugetului de stat pentru perioada 2016-2017:
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale

Tabelul 2. Finanțarea activităților de conservare și conservare a biodiversității în 2014–2018 (mii lei)

An
2014 2015 2016 2017 2018

planificat achitat planificat achitat planificat achitat planificat achitat planificat

Bugetul de stat (inclusiv 
Fondul Ecologic Național 
[FEN]) 

5600,0 2063,8 1557,74 4621,8 10093,09 2774,1 3452,58 2774,1 10050,0

Plătit din FEN 12 233,8 lei

Surse externe 
2014-2018 60 000,0 lei

TOTAL pentru perioada 
2014-2018 72 233,8 lei

Ecosistem petrofit din Republica Moldova

http://old.mf.gov.md/files/reports/Raportul%20anual%20privind%20executarea%20bugetului%20de%20stat%202015.pdf
http://old.mf.gov.md/files/reports/Raportul%20anual%20privind%20executarea%20bugetului%20de%20stat%202015.pdf
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale
http://mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului/rapoarte-anuale
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