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PREFAȚĂ

Fiecare dintre noi dorește să fie fericit și să nu să se 
confrunte cu careva probleme. Totodată, ca să apreciem 
lucrurile bune la justa lor valoare, trebuie să cunoaștem 
și antipodul lor, astfel în lume nu există doar lucruri 
bune sau rele și ele ne sunt date ca să învățăm unele 
lucruri pentru ca să depunem eforturi ca lucrurile rele 
să aibă mai puțin impact negativ sau să ne adaptăm la 
condițiile respective. 

Este un paradox, dar noi nu învățăm multe lucruri când totul e bine și frumos, dorim 
doar ca aceste momente să nu să se termine și să beneficiem din plin de ele. Cele mai 
multe lucruri le învațăm atunci când ne confruntăm cu unele probleme economice, 
sociale sau de mediu, mai ales dacă ne afectează nemijlocit pe noi. Atunci ne vin 
atâtea idei că să facem lucrurile altfel ca să nu nimerim în situația respectivă – dacă 
s-a întâmplat din cauza noastră, sau să contribuim la unele lucruri în localitatea 
unde trăim – ca să îmbunătățim situația și chiar ne facem unele promisiui că doar 
așa vom proceda. Problema este că atunci când situația se îmbunătățește, ca regulă, 
repede uităm de promisiunile sau intențiile noastre care erau în perioade dificile și 
nu schimbăm nimc în abordarea noastră. Astfel, nu învățăm nimic din lecția care am 
primit-o atunci când aveam probleme și astfel de situații se repetă. Dacă se referă 
doar la noi și nu-i afectează pe alții, atunci încă e bine, deoarece mai devreme sau 
mai târziu o să învățăm lecția care ne-o dă viața, iar dacă îi afectează și pe alții, 
atunci este o problemă majoră.

Anume problemele de mediu, calitatea factorilor de mediu, sunt cele care sunt 
afectate de faptul că nu doar o persoană, dar foarte multe la nivel local, național 
sau internațional, n-au învățat nimc din atitudinea și activitățile oamenilor față de 
Natură. Am ajuns la un moment când din cauza activităților umane, degradarea 
solului, poluarea apelor, aerului sunt la un nivel critic și continuarea acestor practici 
pune în pericol existența vieții pe Pământ. Despre aceste lucruri se discută, se 
iau decizii în cadrul convențiilor internaționale, în special celor adoptate la Rio 
(UNCCD, UNFCCC, UNCBD), se realizează unele acțiuni, dar rezultate palpabile 
de îmbunătățire nu sunt. Poate aceasta e legat și de faptul că poluarea mediului, 
sau degradarea solului, le văd și înțeleg doar specialiștii, dar populația nu sesizează 
diferența și mai ales că acțiunilor de sensibilizare a populației în acest domeniu li 
se acordă o atenție minoră.
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Câte odată, poate e și bine ca un eveniment negativ să atragă atenția la problemele din 
domeniul mediului. Astfel, în acest an pandemia Coronavirus 19 a impus restricții 
de mobilitate, de activități umane în toată lumea. Ceea ce au observat oamenii în 
toată lumea este că s-a redus substanțial poluarea aerului și apei, cu părere de rău, 
nu și a solului; în multe locuri au apărut vietăți, care dispăruse cu mulți ani în urmă. 
Anume acum în timpul pandemiei trebuie să învățăm multe lucruri și în primul rând 
să ne schimbăm atitudinea față de Natură.

În Moldova în această perioadă de pandemie a fost secetă, ploi torențiale cu 
grindină, inundații și ca de obicei „ne-a luat prin surprindere”, deși multe din aceste 
calamități deja au devenit obișnuite, iar noi ne plângem că Natura a fost nedreaptă 
cu noi. Anume acum trebuie să discutăm ce lecții am învățat în acest an și ce trebuie 
să schimbăm ca să realizăm activități economice, sociale, dar toate să fie în armonie 
cu mediul. Este o șansă care trebuie s-o folosim dacă cu adevărat dorim să atingem 
țintele Strategiei Moldova 2030. În caz contrar aceste fenomene se vor repeta și noi 
vom rămâine tot așa de nepregătiți ca în acest an, iar consecințele pot fi și mai rele.

Valentin Ciubotaru,
Director executiv, AO BIOS.
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NOUTĂŢI LA BIOS

• Campania specială „zero deșeuri alimentare“, dedicat 
Zilei de combatere a deșertificării și secetei

Membrii rețelei Alianța 
organizațiilor Societății Civile 
(CSO Alliance), inclusiv AO 
BIOS, au lansat o campanie 
specială „zero deșeuri 
alimentare“, dedicat Zilei de 
combatere a deșertificării și 
secetei pe Istagram, Twitter și 
Facebook în engleză, română 
și rusă (https://www.facebook.
com/NGOBIOS/photos/pcb.305
4610331298302/305460971129
8364/?type=3&theater, 
https://twitter.com/ngobiosmd/
status/1270726165133549570, 
https://www.facebook.com/
NGOBIOS/photos/pcb.3051881
711571164/3051881204904548/?type=3&theater, 
https://twitter.com/ngobiosmd/status/1270728761441468417, 
https://twitter.com/ngobiosmd/status/1270727206302597120).

• Interviuri cu persoanele responsabile din domeniile 
relevante din Ministere, Agenții, instituții publice în cadrul 
studiului susținut de FAO

Asociația Obștească BIOS a realizat interviuri cu reprezentanții Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat, Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, Agenția Moldsilva, 
Agenția de Mediu, Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Agenția „Apele 
Moldovei”, Departamentul Agricol al Comitetului Executiv Hîncești, Agenția de 
Dezvoltare Regională Centrul, Universitatea Agrară de Stat, Agenția Națională de 
Dezvoltare Rurală, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova și fermieri. 
Interviurile au fost unele dintre activitățile Studiului de bază la nivel de țară privind 
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reducerea riscului în caz de dezastre, sisteme de avertizare timpurie și servicii 
de agrometeorologie în Moldova în cadrul proiectului „Sprijin pentru evaluarea 
reducerii riscului de dezastre în sectorul agricol din Caucaz și Europa de Est”.

• Avize ale AO BIOS

AO BIOS a prezentat în perioada aprilie-iunie 2020 următoarele avize la proiectele 
hotărârilor Guvernului: 

• la Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 
controlul emisiilor de compuși organici volatili http://bios.md/wp-content/
uploads/2020/06/Avizul_BIOS-la-COV.pdf.
• la  proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planurilor de 
gestionare a riscului de inundații (103/MADRM/2020) http://bios.md/wp-
content/uploads/2020/06/Avizul_BIOS-la-Planul-PGRI-Nistru-si-Prut.pdf
• la setul de indicatori la nivel național evaluați în cadrul procesului de 
elaborare a Raportului național starea mediului din Republica Moldova pentru 
anii 2015-2018 http://bios.md/wp-content/uploads/2020/06/Avizul_BIOS-la-
Indicatori.pdf

• Co-organizarea primei conferințe online destinată 
agriculturii în Republica Moldova

PRIAevents, în parteneriat cu AIPA, FNFM, BIOS, FARM, Bacifera și alți parteneri 
au organizat prima conferință online destinată agriculturii în Republica Moldova, 
LIVE în 25 iunie 2020. 

Am dezbătut problemele alături de autorități și fermieri și discutat cele mai bune 
soluții pentru aceste momente de încercare despre toate sectoarele - culturi cereale, 
fructe și legume, cultura viței de vie, albine, creștere animale, procesare, etc. Am 
conectat fermierii cu finanțatorii, avocații, asiguratorii și supermarketurile și discutat 
împreună soluțiile de colaborare cele mai bune. Temele Principale discutate:

• Ce măsuri concrete ia statul pentru companiile din agricultură – ferme, 
procesatori și producători?
• Cum arata stadiul plății subvențiilor în acest moment? Când se vor primi 
toți banii?
• Agricultura de precizie - folosirea tehnologiei pentru a eficientiza costurile 
în procesul de producție agricolă
• Agricultura bio. Se poate dezvolta mai repede?
• Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada?
• Cu ce probleme se confrunta fermierii în acest context fără precedent?
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• Cum se redresează? 
Cum se pot adapta fără sa 
aibă pierderi mari?
• Cum pot sa își livreze 
marfa în supermarket-urile 
care au nevoie de aceste 
produse din Moldova?
• Ce spun consultanții și 
avocații? Cum pot ajuta prin 
expertiza lor?
Cum sunt finanțate fermele 
de familie și fermele mai mari 
din Republica Moldova?
• Cum se face pregătirea 
forței de munca in acest 
domeniu?
• Învățământul dual în 
agricultura în Republica 
Moldova. Cum se poate 
crește numărul absolvenților?
• Cu ce provocări 
se confruntă fermierii 
moldoveni în agricultură? 
De ce au nevoie pentru a-și 
crește afacerile?
• Care sunt poveștile lor 
de succes? Cum au învățat să 
facă business și cum ne pot 
împărtăși din experiența lor? 
Ce sfaturi au pentru cei care 
se vor să înceapă un business în sectorul agricol?
• Cum funcționează lanțul dintre producători, procesatori și retaileari?
• Cercetarea și importanța acesteia pentru dezvoltarea agriculturii in 
Republica Moldova
• Importanța produselor moldovenești în strategia retailerilor. Ce trebuie să 
știe partenerii locali ai rețelelor comerciale pentru a avea cât mai multe produse 
prezente la raft? Cum pot avea o colaborare de lungă durată și fructuoasă?

Toate persoanele interesate au avut posibilitatea să urmărească gratuit discuțiile în 
ziua evenimentului la acest link: https://bit.ly/2YfFYHj.

Consiliul Director al AO BIOS.
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UNELE INFORMAȚII DE LA COALIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI

• Instruire “Instrumente și sfaturi 
pentru facilitarea online a platformelor 
Coaliției Internaționale a Pământului”.

Coaliția Internațională a Pământului (ILC) a organizat 
o întâlnire online pe data de 17 iunie pentru a 
prezenta tutorialul “Mutarea online. Instrumente 
și sfaturi pentru facilitarea online a platformelor 
ILC” http://bios.md/wp-content/uploads/2020/06/
Moving-online_Tutorial-ILC.pdf. Organizatorii 
au testat împreună cu participanții câteva dintre 
instrumentele prezentate în acesta. Unii participanți și-
au împărtășit experiența în organizarea și desfășurarea de evenimentelor online.

• Actualizarea Strategiei și Planului de Acțiuni pentru 
„Rețeaua de terenuri comune în regiunea EMENA”

Strategia și Planul de Acțiuni pentru „Rețeaua de terenuri comune în regiunea 
EMENA” a fost actualizată și acceptată de ILC. Ele pot fi accesate pe site-ul 
http://bios.md/wp-content/uploads/2020/07/2020-Common-Lands-Network-
Strategy-Governance-and-Multi-year-Action-Plan-RFramework-budget.pdf. 

AO BIOS este membru al Comitetului director al rețelei de terenuri comune și 
va participa la luarea deciziilor în realizarea acțiunilor prevăzute de Strategie. 

• Webinar: Menținerea partenerilor societății civile 
în centrul programelor de soluționare a problemelor 
proprietății funciare

Acest webinar a oferit o introducere la instrumentul LANDex și o imagine de 
ansamblu asupra modului de implementare a acestuia la nivel național, în funcție de 
prioritățile și capacitățile organizației. Acesta a arătat modul în care LANDex poate 
fi utilizat pentru a monitoriza Ghidul voluntar privind guvernarea responsabilă 
a proprietății funciare, pescuit și păduri în contextul securității alimentare 
naționale (VGGT), a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG), cu rezultate 
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concrete, produse de probă și rezultate din țări care au implementat LANDex.

 
Prezentările s-au concentrat pe: modul în care funcționează LANDex, 
cum se implementează LANDex în diferite țări, cum se utilizează 
rezultatele LANDex, inclusiv pentru raportarea SDG-urilor.

• Consultări cu Platformele Naționale de Implicare în 
soluționarea problemelor Pământului

Grupul de coordonare a comunității globale de practică pentru platformele cu mai 
multe părți interesate pentru guvernarea terenurilor centrate pe oameni al ILC a 
inițiat consultări și schimb de experiență în condițiile actuale ale pandemiei. Criza 
începe să se desfășoare în multe țări și lovește din ce în ce mai mult în regiunile 
în care sistemele de sănătate existente sunt mai puțin dotate pentru a răspunde 
COVID-19 și în care practicile recomandate de întrerupere a căilor de transmisie, 
cum ar fi distanțarea socială, greu poate fi întreținută. Pe data de 17 martie au fost 
discutate rolul care îl poate avea Comunitatea noastră poate servi drept platformă 
pentru a împărtăși experiențe și pentru a schimba idei cu privire la modul în care 
putem răspunde eventual la criza COVID-19. Totodată, s-a făcut schimb de opinii și 
experiențe pentru a reflecta în comun asupra implicațiilor mai largi ale crizei asupra 
programelor și obiectivelor noastre și ce putem face în mod realist pentru a adapta 
/ răspunde provocărilor atât la nivel național, cât și la nivel internațional niveluri.
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• Susținerea Asociației “Mama Natură” din Bosnia și 
Herțegovina ca să devină membru a Coaliției Internaționale 
a Pământului

În conformitate cu cerințele Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) de 
aplicare pentru organizațiile interesate de a deveni membrii ai ILC AO BIOS a 
trimis o scrisoare de recomandare pentru Asociația Femeilor pentru Combaterea 
Degradării Pământului și Protecția Mediului (Mama Natură) din Bosnia și 
Herțegovina, care a solicitat acest lucru. Asociația „Mama Natură” a fost 
acreditată la ultima conferință a părților UNCCD care a avut loc la New Delhi și 
a fost activă pe parcursul întregii Conferințe. Considerăm că calitatea de membru 
pentru această Asociație va contribui la răspândirea principiilor ILC în Bosnia 
și Herțegovina, precum și în regiunea balcanică și ar încuraja alte organizații 
să se alăture promovării principiilor guvernării funciare centrate pe oameni.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul ILC: https://www.landcoalition.org/en/

Anna Moldovan
Facilitatorul Platformei NES Moldova.

PĂMÂNTUL – BOGĂŢIA NOASTRĂ

• Ce legătură are atitudinea noastră 
față de Natură și coronavirusul

Ecologul și cercetătorul bolilor animalelor, Thomas 
Gillespie, scrie: „Nu sunt deloc surprins de epidemia 
de coronavirus. Majoritatea agenților patogeni încă 
nu sunt descoperiți. Vedem  doar vârful icebergului. 
Oamenii creează condițiile pentru răspândirea bolilor 
prin reducerea barierelor naturale dintre animalele 
gazdă, în care virusul circulă în mod natural, și ei 
înșiși. Noi suntem siguri că apariția gripei pandemice 
e inevitabilă; ne putem aștepta la mortalitate umană majoră; ne putem aștepta și la 
alți agenți patogeni cu alte impacturi. O boală precum Ebola nu se răspândește cu 
ușurință. Dar dacă o boală cu o rată a mortalității Ebola se va răspândi cu o viteză 
asemănătoare cu cea a rujeolei ar fi catastrofal".  Fauna sălbatică este în condiții de 
stres peste tot. Multe specii, care trăiau separat, acum se îngrămădesc împreună, dar 
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vin și în contact mai apropiat cu omul.

Totuși, această situație este, în mare măsură, ignorată de cercetători și de factorii 
de decizie. Richard Ostfeld, cercetător la Cary Institute of Ecosystem Studies din 
Millbrook, New York, care este unul din promotorii științei emergente numite 
sănătate planetară susține: ”Există această înțelegere greșită în rândul oamenilor 
de știință și al publicului că ecosistemele naturale sunt sursa pericolului pentru om. 
E o greșeala. Natura reprezintă amenințări, este adevărat, dar activitățile umane sunt 
cele care aduc adevăratele daune. Riscurile pentru sănătate într-un mediu natural 
pot fi mult mai grave atunci când intervenim în acesta".

Ostfeld afirmă că șobolani și lilieci, care au legătură puternică cu răspândirea directă 
și indirectă a bolilor zoonotice se simt foarte bine atunci când perturbăm habitatele 
naturale. Ei sunt cel mai probabil agenți de transmisie a patogenilor.  Cu cât mai 
mult deranjăm pădurile și habitatele, cu atât ne aflăm în pericol mai mare”, spune el.

Felicia Keesing, profesor de biologie la Bard College, New York, studiază modul, 
în care schimbările de mediu influențează asupra probabilității ca oamenii să fie 
expuși la boli infecțioase. „Când erodăm biodiversitatea, vedem o proliferare a 
speciei, care poate transmite boli noi”.

Cercetătorii arată ca o altă sursă potențială este comerțul foarte profitabil cu 
animale sălbatice.  În lume există numeroase piețe de animale sălbatice care își 
aduc ”aportul” la proliferarea bolilor animalelor.  În piețele urbane din Africa, de 
exemplu, se vând maimuțe, lilieci, șobolani, numeroase specii de păsări, mamifere, 
rozătoare și insecte.  Piața din Wuhan, considerată de guvernul chinez ca sursă de 
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infectare cu Covid-19, comercializa numeroase specii de fauna sălbatică în stare 
vie, așa ca pui de lup, salamandre, crocodili, scorpioni, șobolani, veverițe, vulpi, 
broaște țestoase și altele, multe din ele ca sursă de hrană pentru oameni.  

“Piața de fauna sălbatică din Lagos e renumită. Este ca o bombă nucleară care stă 
să explodeze în orice minut. Dar nu este corect să demonizăm locurile, care nu au 
frigidere. Aceste piețe tradiționale furnizează o mare parte din produsele alimentare 
pentru Africa și Asia”, spune Jones. 

Dar, ce putem face ca să reducem aceste riscuri.  Este evident că nu le mai putem 
elimina pe deplin, din cauza degradării deja existente a mediului natural.  Dar ceva 
se poate face, totuși, pentru un viitor mai sigur. 

Se întrevăd câteva intervenții, care ar trebui acceptate și promovate de factori de 
decizie naționali și internaționali, populația ale tuturor țărilor, însă acestea nu sunt 
exhaustive.

1. Schimbarea trebuie să vină atât din societățile bogate, cât și din cele 
sărace. Cererea de lemn, minerale și resurse din nord sau țările bogate conduce 
la degradarea peisajelor și perturbări ecologice în sud sau în țările sărace, iar 
aceasta determină bolile.  Trebuie să diminuăm cardinal această cerere.  Omul 
poate trăi cu mult mai puțin decât consumă astăzi în materie de energie, locuințe, 
mobilă, combustibil, călătorii, hrană, îmbrăcăminte, hârtie, etc., etc., etc.
2. Diminuarea cererii de animale exotice din țările bogate și cele sărace 
deopotrivă prin o paradigmă nouă asupra alimentației omului. 



14

BioSynopsis. Buletin informativ

3. Dezvoltarea economică trebuie regândită cu accent mai puternic pe 
dezvoltarea verde adevărată, nu mimată.  Economiile țărilor nu trebuie să se 
bazeze pe degradarea resurselor, ci invers, pe protejarea lor, pe incorporarea 
practicilor milenare de producție în sisteme mai mici, care nu perturbă mediul 
natural. 

 4. Restaurarea zonelor naturale degradate și a legăturilor și conexiunilor 
dintre acestea pentru bunăstarea și diversitatea faunei sălbatice.
5. Diminuarea efectelor globalizării și a globalizării propriu-zise.
6. Abordarea mult mai serioasă a încălzirii globale, care permite o răspândirea 
a patogenilor în zone, unde nu au inamici naturali.
7. Diminuarea drastică a poluării, care duce la dispariția speciilor și a multor 
inamici naturali ai ceea ce numim patogeni.
8. Protecția mediului trebuie ridicată la cu totul alt nivel în fiecare societate, 
populație, comunitate de oameni, grup profesional, familie, persoană individuală.

Material pregătit de 
Elena Bivol,  Coordonator instruire,
AO BIOS
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Referințe:
John Vidal, Tip of the iceberg: is our destruction of nature responsible for Covid-19?, 
18 martie 2020; David Quammen, Spillover: Animal Infections and the Next 
Pandemic, 2012.

•	 Deciziile	luate	la	a	58-a	ședință	a	Consiliului	Facilităţii	
Globale	de	Mediu	(GEF)

Din cauza pandemiei cu care se 
confruntă planeta noastră, Facilitatea 
Globală pentru Mediu Global (GEF), 
pentru prima dată în istoria sa de 28 de 
ani, și-a desfășurat reuniunea bianuală 
a Consiliului într-o formă virtuală pe 
2 și 3 iunie 2020. 

Încă din primele zile ale GEF, societatea civilă a fost reprezentată la fiecare ședință 
a Consiliului. Acești reprezentanți au participat în calitate de observatori și au 
contribuit cu cunoștințele și expertiza lor la discuțiile pe fiecare punct de pe ordinea 
de zi a Consiliului. De-a lungul anilor, reprezentanții OSC-urilor (inclusive AO 
BIOS) au participat personal la aceste ședințe ale Consiliului GEF din trecut și la 
consultările asociate cu GEF cu Societatea civilă în ziua precedentă Consiliului.

Având în vedere aceste circumstanțe extraordinare cu care ne confruntăm cu toții 
și faptul că Consiliul GEF a fost realizat într-o formă virtuală, doar pentru această 
dată și ca excepție, nu a existat o consultare GEF cu OSC, care au avut loc în 
mod tradițional cu o zi înaintea Consiliului. De asemenea, doar pentru această dată, 
reprezentanții societății civile în cadrul reuniunii virtuale a Consiliului au fost doar 
trei persoane: doi membri ai rețelei CSO plus un membru al Grupului consultativ 
al popoarelor indigene (IPAG) al GEF care reprezintă IPLC. Acești reprezentanți, 
care au participat împreună cu membrii Consiliului, sunt: Akhteruzzaman 
Sano akhteruzzaman.sano@gmail.com - președinte al rețelei OSC GEF, Maria 
Leichner maria@leichner.uy - vicepreședintă a Rețelei OSC GEF, Lucy Mulenkei:  
mulenkei@gmail.com - Președintele IPAG al GEF. Reprezentanții rețelei CSO au 
fost selectați de către membrii rețelei, iar participantul IPAG a fost selectat de către 
membrii săi.

Toate documentele Consiliului GEF sunt accesibile pe site-ul web al GEF            
(https://www.thegef.org/council-meetings/gef-58th-council-meeting)
Așa cum a fost și anterior, ședința Consiliului GEF poate fi observată făcând clic pe 
un link de pe site-ul web al GEF (de această dată se va face prin WebEx Events). 
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Link-ul va fi postat pe site-ul web al GEF în timp util la https://www.thegef.org/. 

D-na Naoko Ishii, director general și președinte al GEF, a deschis cea de-a 58-a 
ședință a Consiliului GEF cu reflecții asupra modificărilor aduse GEF de când a 
devenit conducătoare a acestei prestigioase organizații în 2012. Aceasta a inclus 
adoptarea Strategiei GEF 2020, un management mai orientat către rezultate, politici 
îmbunătățite privind garanțiile, implicarea părților interesate și genul și o abordare 
mai integrată pentru abordarea factorilor care determină degradarea mediului. De 
asemenea, ea a menționat că criza COVID-19 demonstrează necesitatea realizării 
programelor ca GEF mai mult ca niciodată, deoarece evidențiază nexusul sănătate-
mediu, importanța politicii bazate pe știință, fragilitatea sistemelor economice și 
sociale, nevoia de a adopta soluții globale pentru a rezolva problemele globale și 
necesitatea restabilirii unui echilibru între sistemele umane și cele naturale.

A 58-a ședință a Consiliului a luat două decizii majore în prima zi: a ales un nou 
director general și președinte care să conducă GEF pentru un mandat de patru ani 
și a aprobat un program de lucru cuprinzând 63 de proiecte și cinci programe, cu 
resurse totale în valoare de 645,4 milioane USD.

Noul director general și președinte va fi Dl. Carlos Manuel Rodríguez, ministrul 
Mediului și Energiei pentru Costa Rica, funcție pe care a ocupat-o și în 2002-2006. 
De asemenea, a ocupat mai mulți ani funcția de vicepreședinte pentru politica 
globală la Conservation International. Programul de lucru aprobat include programe 
privind biodiversitatea marină, fauna sălbatică, mobilitatea electrică, Programul de 
impact asupra sistemelor alimentare, utilizării și restaurarea terenurilor, și patru 
instrumente nerambursabile. De aceasta vor beneficia 72 de țări beneficiare, inclusiv 
20 de țări cel mai puțin dezvoltate și 10 state mici insulare în curs de dezvoltare.

A doua zi a ședinței Consiliului GEF D-na Naoko Ishii, director general și președinte 
al GEF, a transmis torța succesorului său, D-lui Carlos Manuel Rodríguez. A 58-a 
ședință a Consiliului GEF a adoptat proiectul de strategie de implicare a sectorului 
privat, solicitând Secretariatului să o revizuiască în continuare și să prezinte 
strategia revizuită și un plan de implementare a acesteia la următoarea sesiune a 
Consiliului, programată pentru decembrie 2020. Consiliul a discutat, de asemenea, 
despre documentul de abordare al Oficiului Independent de Evaluare (OIE) pentru 
a 7-a Evaluare Integrală a GEF, care va informa negocierile pentru reînnoirea din 
Programul operațional 8. Consiliul a solicitat OIE să conducă OPS7 și să furnizeze 
rapoartele de evaluare a procesului de completare în octombrie 2021 și Consiliului 
în decembrie 2021. Membrii Consiliului GEF s-au convocat, de asemenea, ca cea 
de-a 28-a ședință a Consiliului Fondului țării cel mai puțin dezvoltat / Fondul special 
pentru schimbările climatice și au adoptat un program de lucru al PEDC cuprinzând 
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opt proiecte, cu resurse totale în valoare de 59,59 milioane dolari.

După ce a analizat Rezumatul președintelui Consiliului GEF, directorul și 
președintele GEF, Dl. Carlos Manuel Rodríguez, s-au adresat Consiliului. El a cerut 
GEF să joace un rol central în definirea unei „redresări verzi” de la COVID-19 și 
să contribuie la realizarea obiectivelor Agendei de dezvoltare pentru 2030. Acestea 
au fost urmate de adrese ale mai multor membri și reprezentanți ai organizațiilor 
societății civile, salutându-l pe Rodríguez și angajându-se să lucreze strâns cu el.

După un videoclip care a celebrat repere în cei opt ani ai săi în calitate de 
director general și președinte al GEF, Naoko Ishii a adresat Consiliului o adresă 
de adio, mulțumind membrilor pentru „călătoria noastră împreună”. Materialele 
celei de-a 58-a ședință a Consiliului GEF pot fi consultate pe pagina GEF:                                                
https://www.thegef.org/council-meetings/gef-58th-council-meeting

• Efecte negative ale globalizării pentru agricultura si 
securitatea alimentara a țărilor

Impactul globalizării poate fi privit din diferite unghiuri. Din păcate nu în toate 
cazurile vedem doar lucruri pozitive. 

Scopul inițial al acesteia a fost desigur dezvoltarea unei lumi mai bune unde țările 
ar putea conlucra și a se ajuta reciproc în pace și bună înțelegere, un acces mai liber 
la cunoașterea diferitor culturi și descoperirea multor lucruri noi. 

Din păcate, efectele nu sunt doar pozitive. În cazul agriculturii, globalizarea 
necesită recolta orientată către export, comerțul liber, descurajarea subvențiilor, 
insistența asupra standardelor și executarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
Globalizarea în domeniul agricol a avut drept scop ca securitatea alimentară să 
contribuie la creșterea disponibilității cerealelor alimentare, comerțului, pentru a 
aduce flexibilitate în problema securității alimentare, accesul la alimente de către 
săraci, creșterea locurilor de muncă, oportunități de a obține venituri. Ceea ce s-a 
întâmplat de fapt este în multe aspect un efect contrar acestor așteptări. Globalizarea 
a avut ca rezultat declinul producției de subzistență a gospodăriilor. Muncitorii și 
agricultorii caută de lucru în alte țări. Demografia rurală se schimbă. În timp ce 
bărbații pleacă, femeile sunt obligate să își reducă activitatea agricolă din cauza 
sarcinilor familiale realizate solitar. 

Vandana Shiva, un susținător al fermierilor mici și mijlocii, spune că globalizarea 
economică duce la o concentrare a industriei semințelor, la creșterea utilizării 
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pesticidelor și la creșterea 
datoriilor. În regiunile, în care 
agricultura industrială a fost 
introdusă prin globalizare, 
costurile exagerate fac practic 
imposibilă supraviețuirea 
micilor fermieri.

Fermierii care se ocupau de 
creșterea semințelor timp de 
generații întregi, se confruntă 
acum cu bariere legale. Se 
spune că până la 1,4 miliarde de oameni din țările în curs de dezvoltare depind de 
semințele păstrate la fermă ca sursă principală de venit. Inginerii genetici se bazează 
pe succesul acumulat al generațiilor de fermieri, care au selectat și îmbunătățit 
semințele pe parcursul a multor sute de ani, iar companiile private susțin că ar 
trebui să aibă drepturi de brevet exclusiv. Timp de zeci de ani, instituțiile publice 
de cercetare au instruit fermierii și au avut rolul principal în cercetările agricolă. 
Aproximativ 45% dintre cercetătorii de plante din universitățile Statelor Unite au 
spus că se confruntă probleme întru obținerea semințelor de la companii private, 
ceea ce face ca cercetările să fie foarte limitate (Pollack, 2001).

Fermierii care până acum  au crescut legumele și alte culturi în mod tradițional,  
au fost ademeniți de către companiile producătoare de semințe. Semințele native 
ale fermierilor au fost supuse mutațiilor cu hibrizi noi, și acum acestea nu mai pot 
fi păstrate. Fermierii sunt nevoiți să le cumpere în fiecare sezon la preț exagerat. 
Hibrizii sunt, de asemenea, foarte vulnerabili la atacurile dăunătorilor. Cheltuielile 
pentru pesticide în unele țări au crescut cu 2.000 la sută. 

Agricultura este o sursă de 
supraviețuire  în țările în curs 
de dezvoltare, în timp ce în 
țările dezvoltate este o afacere 
profitabilă. Un mare procent din 
oamenii din țările sărace trăiesc 
doar din echivalentul a 20-30 lei 
pe zi și asta nu pentru o singură 
persona, ci pentru întreaga 
familie. Un kilogram de porumb 
costă mai puțin de 4 lei, în timp 
ce un pachet de un kilogram de 
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fulgi de porumb sunt vândute la cel puțin echivalentul a 60 lei. Fermierii câștigă 
foarte puțin, iar consumatorii plătesc exagerat de mult. 

Fermierii nu au acces la piețele străine, unde și-ar putea vinde produsele la prețuri mai 
mari pentru a achiziționa inputuri mai ieftine și tehnologii mai bune. De asemenea, 
aceștia nu au acces suficient la piețele locale și se confruntă cu o concurență neloială 
din partea importurilor subvenționate. Intrările și ieșirile sunt controlate de companii 
multinaționale. Controlul atât a inputurilor, cât și a comercializării mărfurilor pune 
în pericol subzistența familiilor fermierilor. Reglementările comerciale, adaptându-
se la regulile care guvernează comerțul internațional și standardele de siguranță 
alimentară, i-au afectat foarte mult pe micii fermieri.

În multe țări în curs de dezvoltare, reducerile bugetelor guvernamentale au dus 
la reducerea cercetărilor din sectorul public. Programele de cercetare agricolă 
naționale, precum și internaționale continuă să se concentreze pe creșterea 
randamentelor produselor alimentare tradiționale. Fermierii de talie mică nu sunt 
subiectul a prea multor cercetări, însă asemenea cercetări sunt absolut necesare 
pentru a elabora strategii care să poată răspunde rapid și eficient la problemele 
globalizării. Globalizarea servește la eliminarea granițelor pentru a garanta piețe 
mari pentru companiile transnaționale extrem de bogate care pot controla condițiile 
de achiziție cu prețuri de achiziție mici de la fermier și prețuri de vânzare mari către 
consumator.  În final pierde atât fermierul, cât și consumatorul, iar companiile ce 
fac intermedierea devin hiperbogate și obțin un control încă mai mare. 

Totuși, chiar și în aceste condiții, fundamentul politicilor agricole este în mâinile 
politicienilor naționali.  Dacă țara are noroc de o administrație bună, care chiar 
dorește bine propriului popor, aceasta poate echilibra în mod democratic interesele 
naționale, cu aspectele de globalizare pentru a beneficia de toate avantajele posibile, 
inclusiv caracteristicile naționale și tehnologiile și progresul tehnic oferit pe plan 
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internațional. Dacă acest lucru lipsește din motive de corupție și ignoranță a 
autorităților, problemele persistă, iar situația în agricultură degradează de la rău în 
încă mai rău.
 
Sistemul de transfer de informații agricole este format din patru componente 
independente, legate între ele: dezvoltare, documentare, diseminarea și difuzarea 
informațiilor. Aceste componente corespund în general generării, organizării, 
comunicării și utilizării informațiilor. Participanții la acest model își facilitează 
interacțiunea, rețelele, feedbackul și colaborarea, servindu-se reciproc într-o 
dublă funcție dinamică, atât ca bază de resurse, cât și ca bază de clienți (Reddy, 
2005). Achleitner a definit transferul de informații ca fiind crearea, diseminarea, 
organizarea, difuzarea și utilizarea informațiilor.

Pentru a profita de piețele de nișă, fermierii trebuie să știe ce produse sunt solicitate, 
pe care piețe, inclusiv cerințele de calitate specifice acestora. În al doilea rând, 
trebuie să știe dacă au un avantaj comparativ inerent în producerea acestor produse 
în raport cu alți potențiali furnizori. În al treilea rând, este posibil să fie nevoiți 
să realizeze economii de scară prin organizarea într-un anumit tip de alianță de 
marketing sau să lucreze într-o cooperativă existentă, astfel încât să poată oferi 
procesatorilor sau consumatorilor o ofertă consistentă de produse de înaltă calitate. 
Cercetarea și extensiune publică pot juca un rol mai activ în ajutarea fermierilor 
să participe mai eficient la această economie globală emergentă (Swanson și 
colaboratorii).

Colegiul de redacție

CE PUTEM FACE?

• Oportunităţile care ne oferă Planul de acțiune al 
Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD)

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) oferă un cadru integrat pentru 
consolidarea acestei cooperări între națiuni. Reunind 115 milioane de oameni 
din nouă state membre ale UE, trei țări 
candidate la UE și două țări vecine ale 
UE, aceasta are o funcție de integrare 
și de coeziune importantă. Rapoartele 
Comisiei Europene recunosc că, de la 
crearea sa în 2010, strategia a generat 
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cu succes structuri, proiecte și rețele pentru a face față provocărilor comune. Cu 
toate acestea, persistă mari discrepanțe între țări și în interiorul țărilor, subliniind 
necesitatea unui efort comun continuu și chiar re-pus în aplicare. În plus, unele 
provocări, precum schimbările climatice sau schimbările demografice și migrația, 
sunt din ce în ce mai urgente și trebuie abordate într-un mod coordonat dincolo 
de granițe. Digitalizarea aduce atât provocări, cât și noi oportunități; din nou, 
cooperarea și schimbul dintre țările Dunării vor fi cruciale pentru a evita creșterea 
disparităților.

Acest plan de acțiune revizuit al SUERD este răspunsul integrat la acest set comun 
de provocări și oportunități. Actualizează și concentrează acțiunile din 2010, le 
pune într-un cadru strategic și oferă legături pentru „încorporarea” SUERD în alte 
programe.

Întrucât EUSDR este inițiat și deținut 
de țările sale participante, cea mai 
mare parte a acestui plan de acțiune 
(partea a II-a) se bazează pe contribuția 
țărilor participante prin intermediul 
coordonatorilor naționali (NC) și din 
cele 12 domenii prioritare (AP). De la 
mobilitate la securitate, au identificat 85 
de acțiuni, adică în medie șapte acțiuni 
pe PA, pentru a aduce regiunea Dunării 
mai departe. Comisia Europeană, care a 
funcționat în calitate de consilier strategic pe tot parcursul procesului de revizuire și 
care își modifică expertiza în contribuțiile PA, a consolidat acest plan de acțiune în 
coordonare permanentă cu autoritățile competente și autoritățile publice. Punctul de 
strategie al Dunării a oferit un sprijin important pentru a veni în atenția cetățenilor 
prin realizarea unei consultări online și a unei audieri publice care a deschis procesul 
de revizuire a participării societății civile.

Planul de acțiune al SUERD are scopul de a ajuta la deblocarea întregului potențial 
al regiunii Dunării. Acest lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, în ceea ce privește 
mobilizarea posibilităților de finanțare care nu au fost încă realizate, dar depășește 
cu mult. Acțiunile comune includ, de asemenea, crearea de rețele, oferirea de 
învățare reciprocă, eforturi pentru armonizare, alinierea politicilor, consolidarea 
capacităților, consolidarea societății civile și a serviciului voluntar și multe 
altele. Astfel de acțiuni pot fi realizate cu resurse reduse, dar pot avea un impact 
mare. Scopul comun al fiecărei acțiuni este de a beneficia reciproc și de a genera 
îmbunătățiri concrete în regiunea Dunării.
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Planul de Acţiuni actualizat a SUERD poate fi descărcat pe următorul link:                 
http://bios.md/wp-content/uploads/2020/06/EUSDR-ACTION-PLAN-
SWD202059-final.pdf sau EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final.

• Participarea BIOS la Reuniunea online a Platformei 
Actorilor Locali Dunărene a Strategiei UE privind regiunea 
Dunării

În cadrul ședinței următoarele subiecte au fost discutate:
• Prioritățile Președinției croate a SUERD (Mislav Kovac, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Croația).
• Încorporarea SUERD în programele ESIF / IPA / ENI 2021-2027 (Katharina 
Lenz, DSP).
• Planul de acțiune SUERD revizuit în stadiu de joc (Roland Mayer-Frei, 
DG Regio).
• Ziua de participare a Dunării 2020 și implicarea tinerilor în regiunea 
Dunării (Claudia Singer, PAC 10).
• Introducere în „Planul de acțiune pentru tineret al Dunării” planificat 
(Claudia Singer, PAC 10).
• Rețeaua de tineret a Dunării (Ștefan Barth, Agapedia / Lana Mayer, Casa 
Europei Vukovar).
• Intervenții cu privire la evenimentul Tineretului în Croația (Mislav Kovac, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Croația) și Forumul Strategic Young Bled 
(Meliha Muherina, PAC 10).
• Informații de finanțare și baze de date de proiect: 

► EuroAccess, KEEP, Horizon2020 - baze de date pentru capitalizare și 
finanțare (Sophie Deuer & Martin Marek, EuroVienna).
► Informații de finanțare: Ce? De ce? Pentru cine? (Martin Marek, EuroVienna 
/ Claudia Singer, PAC 10).
►  Finanțare aferentă SARS-COV-V2 / COVID-19 (Claudia Singer, PAC 10)

• Instruire în organizarea evenimentelor interactive 
online de către aria prioritară 10 a Strategiei UE privind 
regiunea Dunării

În legătură cu pandemia Covid19 membrii Platformei Ariei prioritare 10 (PA10) 
a Strategiei UE privind regiunea Dunării (SUERD) au discutat pe 15 și 16 iunie 
opțiunea de organizare a ședințelor/evenimentelor interactive online, în special 
modul de organizare a Zilelor Naționale de Participare.
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Prezentările incluse în agenda ședințelor le puteți accesa aici:
http://bios.md/2020/06/16/regulamentul-intern-actualizat-al-platformei-nationale-
a-forumului-societatii-civile-a-partenieriatului-estic-2/ și utiliza în activitatea Dvs.

Accesați setul de instrumente privind Ziua Națională de Participare Online la 
padlet.com/DLAP/NaPaDatoolkit și găsiți documente, articole și link-uri utile 
pentru organizarea de întâlniri interactive online. Setul de instrumente include, de 
asemenea, tutoriale despre instrumentele online care au fost prezentate la întâlnire, 
precum și unele dintre cele propuse de participanți. Setul de instrumente va fi 
actualizat periodic.

Videoclipurile întâlnirilor pot fi accesate pe platforma WebEX. Accesul va fi 
accesibil și prin canalul YouTube PA 10.

• Consultații online a experților cu ocazia Zilei Mondiale 
a Combaterii Deșertificării și Secetei

În urma deciziilor luate de cea 
de-a 14 Conferință a Părților 
a Convenției ONU privind 
Combaterea Deșertificării 
(UNCCD), FAO, în colaborare 
cu UNCCD, va organiza o serie 
de consultări de experți online, 
care vor contribui la elaborarea 
unui ghid tehnic despre 
cum să integreze principiile 
Îndrumărilor voluntare 
cu privire la guvernarea 
responsabilă a proprietății funciare, de pescuit și păduri în contextul securității 
alimentare naționale (VGGT) în implementarea Convenției și neutralității degradării 
solurilor. Aceste consultări vor reuni experți naționali din țări selectate, experți în 
materie, membri ai Interfaței științifico-politică a UNCCD (SPI), reprezentanți ai 
organizațiilor societății civile acreditați la UNCCD și parteneri cheie de resurse 
care vor contribui la pregătirea ghidului tehnic.

Prima consultare online a avut loc pe 17 iunie 2020, cu ocazia „Zilei deșertificării 
și secetei”. Astfel de consultații și discuții vor avea loc atât în acest an, cât și anul 
viitor până la finalizarea elaborării ghigului respectiv.
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• Webinar privind legislația consolidării terenurilor: Ghid 
juridic FAO și aplicarea acestuia la nivel de țară

Consolidarea terenurilor este un instrument de gestionare a terenurilor, care a fost 
utilizat în mod tradițional pentru dezvoltarea agricolă, având ca obiectiv principal 
reducerea fragmentării terenurilor și creșterea exploatației și a mărimilor agricole. 
Folosit ca instrument polivalent, acesta poate ajuta proiectele care vizează măsuri de 
ameliorare a mediului, de restabilire a naturii, atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice și proiectele de infrastructură pe scară largă, deoarece oferă oportunitatea 
de a compensa proprietarii de terenuri și fermierii în suprafețe de terenuri în locul 
compensațiilor bănești.
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Unele țări europene au o tradiție de consolidare a teritoriului mai mare de o sută de 
ani. Consolidarea terenurilor este răspândită în multe țări, inclusiv în țările din Asia, 
Europa și Africa. 

Acest webinar înlocuiește două sesiuni de consolidare a terenurilor planificate 
inițial pentru săptămâna de lucru FIG 2020 în Amsterdam (mai 2020). Ca multe 
altele, această întâlnire a fost anulată din cauza situației COVID-19. Obiectivul 
webinarului este de a promova bunele practici de consolidare a terenurilor și 
aplicarea practică a Ghidului juridic FAO cu exemple dintr-o serie de țări europene. 
De asemenea, va servi pentru susținerea aplicării și punerii în aplicare a Ghidurilor 
voluntare privind guvernarea responsabilă a posesiei de terenuri, pescuit și păduri 
în contextul securității alimentare naționale (VGGT) și atingerea obiectivelor SDG 
precum 1.4, 2.3 și 5.a.

La acest webinar s-a discutat noul Ghid juridic privind consolidarea terenurilor, 
elaborat pe baza rezultatelor unui studiu de bune practici pentru legislația privind 
consolidarea terenurilor din Europa. Ghidul legal a fost pregătit de FAO în strânsă 
cooperare cu rețele tehnice precum LANDNET, FIG și UNECE WPLA. Ghidul 
poate fi descărcat pe site-ul FAO.

Valentin Ciubotaru,
Director executiv, 
AO BIOS.
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UNELE REZULTATE ALE STUDIULUI DE 
ANALIZĂ A PROBLEMELOR LEGATE DE 

PROBLEMELE DE MEDIU ȘI PROPRIETATEA 
TERENURILOR

• Satul Chetrosu raionul Drochia

Satul Chetrosu din raionul Drochia este localitate 
veche (a fost menționat documentar în anul 1652 cu 
denumirea Șurile) și este renumit prin realizările în 
domeniul agriculturii ecologice. Astfel, Producătorul 
agricol Victor Bîrnaz cultivă șase soiuri de viţă de vie 
(Timur, Drujba, Frumoasa Albă, Arcadia, Codreanca, 
Victoria) în sol protejat. Gospodăria Țărănească “Maria 
Darii” este Școala de câmp pentru fermieri în domeniul 
Agriculturii Ecologice în cadrul proiectului IFAD VI, 
are și punct de comercializare şi depozitare a produselor agricole ecologice. Astfel, 
aici ai de la cine învăța și lua exemplu cum să cultivi produse agricole sănătoase 
chiar și în condițiile actuale.

În satul Chetrosu  sunt 3200 de proprietari a terenurilor agricole și circa 15%  au 
diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în nume sau prenume;
2. Sunt cazuri de suprapunere a terenurilor.
3. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele 
indicate în titlurile de proprietate;
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4. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 
într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
5. Nu sunt înregistrate grădinile conform articolul 11.
6. Nu a fost efectuată delimitare terenurilor între proprietatea privată și 
proprietatea publică.
7. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii sau drumuri

 Inginerul cadastral a menţionat necesitatea de a dota primăriile cu mini gps pentru 
efectuarea măsurărilor.

• Satul Ermoclia raionul Ștefan Vodă

Prima atestare documentară a satului Ermoclia raionul Ștefan Vodă este din 1759. 
Populaţia satului constituie 4240 de oameni. În sat sunt câteva locuri pitorești, 
inclusiv în Valea Izvoarelor, la iazurile Călin, Selişte, pe Valea Satului și altele.

Pe teritoriul satului sunt 13 iazuri, din care 10 sunt date în arenda. Doar un agent 
economic utilizează iazul pentru irigare, restul iazurilor sunt folosite pentru  
creșterea peștelor. Satul a intrat într-un proiect prin care vor fi procurate tomberoane 
de gunoi și tractor pentru transportarea deșeurilor la gunoiște. 50 de proprietari de 
terenuri au plantat păduri pe terenurile proprii cu ajutorul Primăriei și MoldSiva. 
Suprafața pădurilor pe terenurile private constituie circa 100 hectare. 

Circa 2000 de persoane sunt proprietari a terenurilor agricole conform articolul 
12, iar 1400 - conform articolul 11. Circa 20% de terenuri sunt cu diferite erori. 
Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;
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 2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 
într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;

3. Delimitarea terenurilor publice nu a fost efectuată;
4. Există litigiu între Primăria satului și Moldsilva și anume Primăria a 
transferat 54 hectare de pășuni la Moldsilva pentru împădurire, dar contractul 
respectiv a fost reziliat deoarece Moldsilva practic nu a făcut lucrările prevăzute 
în contract;
5. Pădurea se extinde pe terenurile agricole, și din aceasta cauză apar litigii cu 
Agenția Moldsilva.
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6. Sunt terenuri care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

 A fost un proiect de corectarea erorilor pe o suprafață de 1700 ha, dar mai există 
erori, enumărate mai sus.

• Satul Bursuc  raionul Nisporeni

Satul Bursuc a fost menționat documentar în anul 1790. Către 1909 satul număra 
136 de case și 773 de locuitori. Locuitorii satului nu aveau biserică, căci în imediata 
apropiere se află mănăstirea Hîncu. 

Fondatorul mănăstirii este considerat a fi boierul moldovean, serdarul Mihalcea 
Hîncu, care a înființat, la rugămintea fiicei sale, o mănăstire de maici în 1678. 
Bisericile din lemn și chiliile monahale în secolul al XVII-lea au fost devastate de 
năvălirea tătarilor. Din această cauză în locul bisericii de lemn se construite una din 
piatră în 1835, ridicând corpuri de chilii pentru călugări, aducând apă în mănăstire şi 
făcînd o serie de ameliorări. Mănăstirea are două biserici de piatră:  biserica de vară, 
ridicată de egumenul Dosoftei în 1835, cu clopotniţă şi cu hramul “Sfânta Cuvioasa 
Parascheva” și biserica de iarnă, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, zidită 
în 1841, lângă ea aflîndu-se trapeza, hotelul, apartamentul egumenului şi 9 chilii. Pe 
faţada ei se observă 28 coloane din piatră. În incinta mănăstirii mai sînt construite 
încăperi-chilii cu 12 secţii, ocupate de călugări. Mai există 6 case separate - chilii 
pentru călugări. Mănăstirea avea o bibliotecă bogată, un hambar, o cramă, un atelier 
de tîmplărie, o fierărie, alte anexe gospodăreşti. În 1884 pe lângă mănăstire a fost 
creată o şcoală cu orfelinat pentru 10 copii, ateliere pentru ţesutul covoarelor şi 
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broderie artistică. În anul 1992, după o perioadă de 43 de ani în care a fost închisă, 
Mănăstirea Hîncu își reîncepe activitatea. 

Există întreprinderea comunală a satului Cristești, care are tehnică specială pentru 
evacuarea deșeurilor realizează colectarea deșeurilor de la populația satului Bursuc 
și transportarea lor la gunoiștea amenajată.

În satul Bursuc sunt 247 de proprietari a terenurilor agricole  din care 14% se 
confruntă cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când locația terenului nu corespunde cu cea indicată în titlu de 
proprietate;
2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului 
într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc, inclusiv 
amplasate după principiu oglinzii;
3. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar 
titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers;
4. Grădinile (conform articolului 11) nu sunt înregistrate în baza de date 
cadastru;
5. Există litigiu între Primăria satului și Moldsilva în privința delimitării 
terenurilor.

Nicolae Ciubotaru,
Manager de proiect, 
AO BIOS
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SĂ ÎNVĂŢĂM CEVA NOU

• Agricultura spirituală. Partea 3.

Apologeții agriculturii industriale continuă, desigur, să insiste 
că orice alternativă la agricultura industrială va eșua, deoarece 
numai agricultura industrială poate produce randamentele 
necesare unei populații umane în expansiune. Ei insistă că 
sistemele ecologice sunt mult mai puțin productive decât 
sistemele industriale de tip fabrică. Însă multe cercetări 
serioase arată acum că astfel de evaluări nefaste sunt departe 
de a fi adevărate.

Mai mult, câțiva fermieri proiectează acum sisteme agricole 
complexe, bazate pe sinergii biologice, care demonstrează eficiențe incredibile. 
Ferma de rațe / pește / orez / fructe din Japonia a lui Takao Furuno servește ca 
un exemplu principal al unei astfel de productivități și eficiențe.  Ferma produce 
carne de rață, ouă de rață, pește, fructe și orez într-un sistem extrem de sinergic de 
producție pe aceeași suprafață, pe care anterior se producea doar orez - toate fără 
aporturi exogene.

Și în acest nou sistem de producție, randamentele de orez au crescut cu până la 50 
la sută față de randamentele, pe care le obținea fermierul de la fosta fermă de orez 
industrială, cu inputuri indistriale mari. Noua sa fermă se bazează pe conceptul de a 
produce „o varietate de produse într-un spațiu limitat pentru a obține productivitatea 
maximă generală”, prin introducerea mai multor specii în același mediu, în moduri 
care să permită „tuturor componentelor să se influențeze reciproc în o relație de 
producție simbiotică”.
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Astfel de sisteme sinergice complexe se dovedesc a fi mult mai productive decât 
sistemele de monocultură și cer în același timp mult mai puține inputuri, îndeosebi 
din cele potențial dăunătoare pentru mediu. Este vorba despre înlocuirea separării 
cu relațiile. Odată cu intrarea în secolul XXI, agricultura convențională se confruntă 
cu multe provocări, care ar putea fi rezolvate prin acerste abordări noi. Pe măsură ce 
combustibilii fosili se epuizează, raportul dintre energia produsă și energia necesară 
pentru producerea acesteia continuă să scadă, ceea ce face ca această sursă de energie 
să devină din ce în ce mai costisitoare. Deci, agricultura va trebui să găsească o 
sursă alternativă de energie pentru a-și susține productivitatea. Agroecologii sunt 
din ce în ce mai convinși că cea mai viabilă tehnologie alternativă va fi sinergiile 
biologice inerente sistemelor cu mai multe specii și că cercetările suplimentare ar 
putea face ca astfel de sisteme să devină următoarea tehnologie nouă. 

Între timp, canalizația naturii se umple și se înfundă rapid. „Zona hipoxică” din 
Golful Mexic a crescut până la 8.200 mile pătrate în 2002, în mare parte datorită 
excesului de nutrienți din activități agricole. Schimbările climatice pot avea un 
impact major asupra practicilor agricole în multe domenii. 

Între timp, costurile de producție pentru culturile foarte specializate cresc, iar 
sistemele de agricultură pe bază de monocultură continuă să se extindă, însă 
fermierii au venituri nete mai mici, în bani reali, decât au avut-o în 1929. Problemele 
și provocările cu care se confruntă agricultura la începutul secolului XXI sunt 
toate indicii că trebuie să trecem dincolo de paradigma carteziană în știință și în 
agricultură. Richard Lewontin ne amintește că mediul în care trăim nu există decât 
în virtutea a milioane de organisme care își modifică mediul din bucățile și piesele 
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de care dispun. În procesul acestei activități ele creează provocări și oportunități 
pentru alte specii, cu care împărtășesc spațiul într-un ecosistem. 

Acest lucru sugerează o imagine a pământului care este dinamică, în continuă 
schimbare și foarte interdependentă. Cu alte cuvinte, pământul este o comunitate 
biotică vibrantă. Iar agricultura este o parte integrantă a acelei comunități. Această 
descriere a lumii noastre ar sugera că știința cea mai potrivită nu este cea care 
ne sfătuie să ne detașăm de această comunitate în interesul unui fel de presupusă 
obiectivitate, și nici cea care încearcă să simplifice complexitatea acelei comunități 
și nici una care presupune că putem cunoaște tot ceea ce trebuie să știm despre acea 
comunitate pentru a continua inovațiile noastre tehnologice cu impunitate. Cea mai 
potrivită știință ar fi cea, care ne invită la conversația cu acea comunitate în toată 
complexitatea ei. 

Material pregătit de 
Elena Bivol, Coordonator instruire,
AO BIOS

Referințe:
• Aldo Leopold, 1948. A County Almanah. 
• Frederick Kirschenmann, Spirituality in Agriculture 
http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
• Morris Berman, 1981. The Reenchantment of the World. Ithica, NY: 
Cornell University
• John P. Reganold, Jerry Glover, Preston K. Andrews and Herbert R. 
Hillman, 2001, “Sustainability of Three Apple Production Systems.” Nature. 19 
April, Vol 410. 926-930. 
• Takao Furuno, 2001. The Power of Duck. Sisters Creek, Tasmania, 
Australia: Tagari Publications.
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POLUAREA MEDIULUI

• Unele boli provocate de poluarea mediului, partea a 
doua. 

Impactul poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei 
şi mediului înconjurător. Poluanţii din atmosferă 
variază în funcţie de natura lor, de concentraţie, dar 
şi de durata acţiunii lor asupra organismului uman, 
provocînd frecvent consecinţe grave. Specialiştii în 
medicină şi ecologie au stabilit o legătură directă între 
degradarea mediului şi creşterea numărului de persoane 
care suferă de alergii, astm, cancer şi alte boli. Poluanţii 
principali care acţionează negativ asupra oragnismului 
uman sunt: oxizii de azot, dioxidul de sulf, ozonul 
troposferic, monoxidul de carbon, aldehida formică, 
fenolii, pulberile în suspensie și altele.

Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în 
cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros. 
Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide, care afectează atît suprafaţa 
terestră cît şi ecosistemul acvatic. Oxizii de azot se formează în procesul de 
combustie, atunci cînd combustibilii sunt arşi la temperaturi înalte, dar cel mai 
adesea ei sunt rezultatul traficului rutier, activităţilor industriale, producerii energiei 
electrice. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, 
deteriorarea calitatii apei, efectului de sera, reducerea vizibilităţii în zonele urbane. 
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atît pentru oameni cît şi 
pentru animale. Expunerea la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii 
reduse acest gaz afectează ţesutul pulmonar. Populaţia expusă la acest tip de 
poluanţi poate avea dificultăţi respiratorii, iritaţii ale căilor respiratorii, disfuncţii 
ale plamînilor. 

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător, 
care irită ochii şi căile respiratorii. Surse antropice: sistemele de încălzire ale 
populaţiei, care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele 
industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei 
şi hîrtiei şi, în măsura mai mica, emisiile provenite de la motoarele diesel. În funcţie 
de concentraţie şi perioada de expunere, dioxidul de sulf are diferite efecte asupra 
sănătăţii umane. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă 
scurta de timp, poate provoca dificultăţi respiratorii severe. Sunt afectate în special 



35

Nr. 1 (38), martie 2020

persoanele cu astm, copiii, persoanele în etate şi persoanele cu boli cronice ale 
căilor respiratorii. Expunerea la o concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen 
lung, poate avea ca efect infecţii ale tractului respirator. 

Monoxidul de carbon (CO).  La temperatura 
mediului ambiant, monoxidul de carbon este 
un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atît 
naturală cît şi antropică. Monoxidul de carbon 
se formează în principal prin arderea incompletă 
a combustibililor fosili. Surse antropice: se 
formeaza în principal prin arderea incompletă a 
combustibililor fosili, la producerea oţelului şi a 
fontei, rafinarea petrolului, în traficul rutier, aerian 
şi feroviar. Monoxidul de carbon se poate acumula 
la un nivel periculos în special în perioada de calm 
atmosferic din timpul iernii şi primăverii, cînd 
arderea combustibililor fosili atinge cota maximă. 
Este un gaz toxic, în concentraţii mari fiind letal 
(la concentraţii de aproximativ 100 mg/m3 ) prin 
reducerea capacităţii de transport a oxigenului în 
sînge, cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardiovascular. La 
concentraţii relativ scăzute afectează sistemul nervos central; slăbeşte pulsul inimii, 
micşorînd astfel volumul de sînge distribuit în organism; reduce acuitatea vizuală 
şi capacitatea fizică; poate cauza oboseală acută; dificultăţi respiratorii şi dureri în 
piept persoanelor cu boli cardiovasculare; iritabilitate, migrene, respiraţie rapidă, 
lipsă de coordonare, greaţă, ameţeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. 

Ozonul troposferic (O3) e un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecacios. 
Se concentrează în stratosferă şi asigură protecţia împotriva radiaţiei UV dăunătoare 
vieţii. Concentraţia de ozon la nivelul solului provoacă iritarea tractului respirator 
şi iritarea ochilor. Concentraţii mari de ozon pot provoca reducerea funcţiei 
respiratorii.

Pulberile in suspensie (PM10 si 
PM2.5mkm) reprezintă un amestec 
complex de particule foarte mici şi 
picături de lichid. Surse antropice: 
activitatea industrială, sistemele de 
încălzire ale populaţiei, centralele 
termoelectrice, traficul rutier. Sunt 
afectate în special persoanele cu 
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boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, oamenii în etate şi ce ce suferă de astm. 
Copiii cu vîrstă mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, şi în consecinţă mai 
mulţi poluanţi. Ei respiră mai repede decît adulţii şi tind să respire mai mult pe 
gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Copii sunt în mod special vulnerabili, 
deoarece plămînii lor nu sunt dezvoltaţi, iar ţesutul pulmonar care se dezvoltă în 
copilărie este mai sensibil. Poluarea cu pulberi înrăutăţeşte simptomele astmului, 
respective provoacă tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii. Expunerea pe 
termen lung la o concentraţie scăzută de pulberi poate cauza cancer şi moartea 
prematură. 

Aldehida formică (CH2O) rezultă din emisiile directe din activităţi de producere 
şi de utilizare a formaldehidei, şi reacţii secundare ale hidrocarburilor oxidate 
rezultate din arderi în surse fixe şi mobile. Este emisă în atmosferă de la arderea 
incompletă a hidrocarburilor. Principalele surse sunt: transportul auto, centralele 
termoelectrice, uzinele chimice şi de rafinare a petrolului, fabricile de mobile, dar 
şi cele de tutun. Aldehida formică, dacă vine în contact cu pielea, provocă diferite 
forme de dermatite, care se manifestă în mod diferite în funcție de sensibilitatea 
individual.  Ea, de asemenea, provoacă daune ale căilor respiratorii (bronhii, 
plămîni), tumori maligne, mutaţii şi boli cardiovasculare. Sub influenţa aldehidei 
formice se pot dezvolta modificări degenerative în ficat, rinichi, inimă şi creier. În 
exces, aldehida formică este cancerigenă. 

Fenolul (C6H60H) 
pătrunde în atmosferă 
în rezultatul arderii 
incomplete a hidrocarburilor. 
Sursele principale sunt: 
transportul auto, centralele 
termoelectrice, fabricile de 
piele, fabricile de mobilă 
(adezivi, materiale plastice). 
El provoacă daune grave ale 
căilor respiratorii (atacînd 
bronhiile şi plămînii), tumori maligne, boli cardiovasculare, precum şi diverse 
tulburări ale sistemului nervos.

Material pregătit de   
Ecaterina Bivol, 
Voluntar, AO BIOS
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Surse:
Environmental Diseases from A to Z NIH Publication No. 96-4145 US Department 
of Health and Human Services National Institutes of Health National Institute of 
Environmental Health Science
https://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/environmental_diseases_
environmental_diseases_from_a_to_z_english_508.pdf, 
http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/imppoluari.pdf

SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Schimbarea climei – realitate sau mit? Ce spun savanții și 
ce ne spune intuiția? Partea 1.

Să explorăm un pic aceste mituri, expuse pe scurt de WWF, Fondul Global pentru 
Viața Sălbatică.

Mitul 1. Clima pământului s-a schimbat dintotdeauna

Pe parcursul istoriei Pământului de 4,5 miliarde de ani, clima s-a schimbat foarte 
mult. Asta este adevărat. Dar încălzirea rapidă, pe care o vedem acum, nu mai poate 
fi explicată prin cicluri naturale de încălzire și răcire. Genul de schimbări care s-ar 
întâmpla în mod normal de-a lungul a sute de mii de ani, se întâmplă acum în 
DECENII!

Temperaturile globale sunt acum cele mai ridicate de când au început înregistrările. 
De fapt, 17 dintre cei 18 cei mai călduroși ani înregistrați au avut loc începând cu 
anul 2001.

Această încălzire mult mai rapidă corespunde nivelurilor de dioxid de carbon din 
atmosferă, care au tot crescut de la revoluția industrială. Deci, atunci când oamenii 
vorbesc despre schimbările climatice astăzi, ele înseamnă schimbări climatice 
antropice (create de om). Aceasta este încălzirea temperaturii medii a Pământului 
ca urmare a activității umane, cum ar fi arderea cărbunelui, a petrolului și a gazului 
pentru a produce energie, pentru a aduce căldură sau răcoare energie în casele 
și oficiile și întreprinderile noastre, a asigura transporturile, a fabrica bunuri și a 
produce mâncare pentru toată umanitatea.

Mitul 2. Plantele au nevoie de dioxid de carbon
Plantele chiar au nevoie de dioxid de carbon (CO2) pentru a trăi. Plantele și pădurile 
elimină și depozitează cantități uriașe de dioxid de carbon din atmosferă în fiecare 
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an. Dar problema este că există doar un volum limitat 
de dioxid de carbon, pe care îl pot absorbi plantele, iar 
această cantitate este din ce în ce mai mică, deoarece se 
taie tot mai multe păduri în întreaga lume, în mare parte 
pentru a produce hrană, mobilă, hârtie, textile, bunuri de 
consum.

Pentru claritate, CO2 ca atare nu provoacă probleme. Acest gaz face parte din 
ecosistemul global natural. Problema este cantitatea de CO2 care este produsă de 
noi ca oameni; asemenea niveluri de CO2 nu au existat în atmosferă de 800.000 de 
ani.

Mitul 3. Încălzirea globală nu este reală deoarece tot încă e frig

Încălzirea globală face ca temperatura medie a suprafeței Pământului să crească. 
Acest lucru nu face doar ca valurile de căldură și secetele să fie mai probabile, 
dar provoacă, de asemenea, modificări ale sistemelor noastre climatice naturale. 
Aceste schimbări fac ca evenimentele meteorologice extreme să fie mai probabile 
și mai severe. De exemplu, uraganele și furtunile sunt din ce în ce mai intense, 
se mișcă mai lent și durează mai mult până ce acestea se estompează. Plus, chiar 
apar perioade de frig, îndeosebi în locuri, care nu s-au mai ciocnit cu asemenea 
fenomene.

Problema e că schimbările au loc foarte rapid, și au loc pretutindeni.  E ca un sac 
vechi, care se rupe în un loc și nu reușești să-l coși și apare o gaură încă mai mare 
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în altă parte.  Deci, cu toate capacitățile omului de a răsturna munți, devine tot mi 
greu de stăvilit acest nivel de schimbări iar adaptarea la acestea ar necesita mult 
mai mult timp decât avem la dispoziție conform ultimelor date despre viteza și 
amploarea schimbărilor.

Mitul 4. Schimbarea climei este o problemă de viitor
Aceasta nu mai este o scuză pentru a nu acționa acum cu privire la schimbările 
climatice și a împinge povara către generațiile viitoare. Anul trecut, cei mai 
renumiți oameni de știință din domeniul climei au avertizat că ne-au rămas doar 12 
ani pentru a limita încălzirea globală la maxim 1,5 C și pentru a evita distrugerea 
totală a echilibrului climatic.

Noi deja suntem martori ai efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice: 
aprovizionare deficitară cu alimente în multe zone ale globului, creșterea migrației, 
conflictelor, bolilor și instabilității globale, iar acest lucru doar se va agrava dacă 
nu vom acționa acum. Schimbările climatice provocate de om constituie cea mai 
mare criză de mediu din vremurile noastre. Ele amenință viitorul planetei, de care 
depindem pentru supraviețuirea noastră, iar noi suntem ultima generație, care poate 
face ceva în acest sens.

Mitul 5. Energia renovabilă este doar o schemă de a face bani
Mulți dintre noi cred că energia regenerabilă este costisitoare, dar acest lucru nu 
este adevărat! Energia solară și cea eoliana, mai ales pe malul mărilor sunt cele 
mai ieftine moduri de generare a energiei electrice; ceea ce înseamnă că energia pe 
care o produc este mai ieftină decât utilizarea combustibililor nucleari, din gaze și 
combustibili fosili.

Costurile legate de sursele regenerabile de energie au scăzut mai repede decât ar fi 
putut prevedea cineva. 
Și totuși, guvernele 
susțin în continuare 
combustibili fosili 
murdari și devastatori 
pentru mediu. De 
exemplu, Marea 
Britanie are cele mai 
mari subvenții pentru 
combustibilii fosili din 
UE! În această țară se 
cheltuie anual o sumă 
de 12 miliarde de euro 
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(10,5 miliarde de lire sterline) pentru a sprijini combustibilii fosili murdari. Iar 
aceasta nu este unica țară care face aceasta.  Există numeroase mecanisme mai 
puțin vizibile de a ține în frâu energia din surse renovabile și a face planeta mai 
fragilă ca nici o dată.

Mitul 6. Numărul urșilor polari e în creștere
Aceasta nu este adevărat. Schimbările climatice sunt cea mai mare amenințare cu 
care se confruntă urșii polari. Arctica se încălzește aproximativ de două ori mai 
repede decât restul lumii, ceea ce face ca gheața din mare să se topească mai 
devreme și să se formeze mai târziu în fiecare an. Acest lucru face mai dificilă 
calea femelelor urșilor polari să ajungă pe teren ferm la sfârșitul toamnei să-și 
construiască adăpostul și devine tot mai dificil pentru urșii polari să iasă pe gheața 
de mare primăvara pentru a-și hrăni puii. Principala lor sursă de pradă, focile, sunt, 
de asemenea, afectate de schimbările climatice, deoarece depind de gheața mării 
pentru a-și crește puii.

Aceasta înseamnă că, în unele părți din Arctica, urșii polari trebuie să supraviețuiască 
cu mai puțină hrană decât au făcut-o anterior. Se estimează că populațiile de urși 
polari vor scădea cu 30% până la jumătatea acestui secol, iar acesta e un semnal 
alarmant ce ne sugerează începutul sfârșitului speciilor de animale, inclusiv a 
omului.

Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS

INFORMAȚII DIN CALENDARUL ECOLOGIC
 

• Ziua Internațională a Păsărilor

Acest eveniment este sărbătorit 
anual în prima zi a lunii aprilie. 
La 1 aprilie 1906 a fost semnată 
Convenţia Internaţională pentru 
Protecţia Păsărilor, unul din 
primele documente ecologice. 
Ziua Păsărilor semnifică atât 
celebrarea semnării Convenţiei, 
cât şi perioada de migrare a 
păsărilor din iarnă spre primăvară. 
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Scopul celebrării acestei zile este să educe noua generaţie spre a iubi şi a avea grijă 
de păsările sălbatice.

Din cele aproximativ 100.000 păsări din lume avifauna din Moldova include un total 
de 273 de specii de păsări sedentare şi migratoare. Ziua Internațională a Păsărilor a 
fost sărbătorită pentru prima oară în Republica Moldova în 2016. 

Păsările sunt o sursă de inspiraţie pentru cântăreţi, pictori, scriitori.  Păsările au 
capacități enorme de a rămâne intacte în orice condiții, inclusiv vânt, ploi, ninsori. 
Nu întâmplător, ele au fost studiate și încă multe lucruri râmăn a fi studiate pentru 
construirea aparatelor zburătoare astfel ca și ele să se adapteze la condițiile mediului.

• Ziua Pământului

Ziua Pământului este sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie și cu această ocazie se 
trage un semnal de alarmă privind protejarea mediului înconjurător. Această zi a 
fost fondată cu scopul de a trezi interesul clasei politice față de mediu.

Ziua Planetei Pământ a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 
1970, cu scopul de a atrage atenția clasei politice față de dezinteresul pe care îl 
arăta mediului înconjurător. Din 1970 și până astăzi, în fiecare an, 22 aprilie a fost 
sărbătorită drept Ziua Pământului și se organizează manifestații care urmăresc 
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să aducă în atenția oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător. Astfel, 
suntem la cea de-a 50a   aniversare a Zilei Pământului. Tot în această zi în 2016 
a fost semnat Acordul de la Paris pentru a lua măsuri de reducere și adaptare la 
schimbările climatice. Tema pentru Ziua Pământului 2020 este acțiunea climatică. 
Provocarea enormă - dar și oportunitățile vaste - de acțiune privind schimbările 
climatice au distins problema ca fiind subiectul cel mai apăsător pentru a 50-a 
aniversare.

Este necesar atât în această zi, cât și în fiecare zi să modificăm acțiunile pe care le 
realizăm pentru a ne schimba viața și a proteja mediul. Chiar și în această perioadă 
în perioada situației excepționale din cauza coronavirusului trebuie să medităm și 
să planificăm acțiunile noastre ca să nu aibă un impact negative asupra Pământului.

Din partea Platformei Naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului 
îndemnăm toate instituțiile publice organizațiile din domeniu, inclusiv administrația 
publică central, raională, locală, agenții economic, instituțiile de cercetări științifice, 
universitățile, colegiile, liceele, gimnaziile, organizațiile neguvernamentale să 
planifice, iar la terminarea acestei perioade în care suntem datori să stăm acasă, și 
să realizeze acțiuni durabile prietenoase mediului, astfel ca nu numai să exploatăm 
Pământul, dar și să avem grijă de dânsul.

• Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă

În fiecare an, în data de 15 mai, se aniverseaza Ziua Internațională de Acțiune 
pentru Climă. Această zi a luat naștere ca urmare a schimbărilor climatice, care 
ne afectează la nivel global. Schimbările climatice din ultimii ani au un impact 
semnificativ atât asupra ecosistemelor naturale, biodiversităţii, resurselor naturale, 
cât şi asupra sănătații umane. Acest impact se reflectă în creşterea temperaturii 
medii, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, creşterea nivelului oceanelor, 
modificarea ciclului hidrologic, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor 
climatice extreme, reducerea biodiversităţii. Schimbările climatice afectează toate 
ramurile economiei naționale, dar și sănătatea oamenilor și a animalelor. 

Un cadru global de reducere a emisiilor este Acordul semnat la Paris, în 2015 de 
195 de state ale lumii care și-au propus să limiteze creșterea temperaturii globale 
medii cu cel mult 2 grade Celsius până la sfârșitul secolului, comparativ cu cele 5, 
estimate de experți. 

Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea emisiilor gazelor cu effect de seră prin 
economisirea energiei, folosirea echipamentelor cu consum redus de energie, etc.; 
precum și să se adapteze la schimbările climatice, mai ales în domeniul agriculturii.
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• Ziua Internațională a Biodiversității

Ziua Internațională a Biodiversității a fost proclamată de Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite în scopul creşterii gradului de înţelegere şi conştientizare 
a problemelor legate de biodiversitate. Ziua Internațională a Biodiversității se 
sărbătorește în data de 22 mai cu prilejul adoptării textului Convenţiei privind 
Diversitatea Biologică (22 mai 1992). Principalele obiective ale acestei Convenţii 
sunt conservarea diversităţii biologice, utilizarea componentelor sale într-un mod 
durabil şi partajarea corectă şi echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea 
resurselor genetice.

 Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor şi a ecosistemelor care 
constituie viaţa pe pământ. În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a 
biodiversităţii cu consecinţe profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea 
oamenilor. Cauzele principale sunt schimbările care se produc în habitatul natural. 
Acestea au loc datorită sistemelor de producţie agricolă intensivă, construcţiilor, 
exploatării carierelor, exploatării excesive a pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor 
şi solurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi schimbărilor climatice.
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• Ziua Mondială a Mediului

Pe 5 iunie, începând cu 1972, se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului, inițiativă 
prin care Organizaţia Naţiunilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor 
pentru protejarea mediului şi să sensibilizeze factorii de decizie politică să acţioneze 
în acest sens. 

Problemele de mediu devin din ce în ce mai acute atât la nivel local, national, 
regional, dar și global. În condițiile acestui an am fost martorii unei situații care n-a 
existat anterior. Astfel, transmiterea bolilor, precum noul coronavirus, între animale 
şi oameni (zoonoze) ameninţă dezvoltarea economică, bunăstarea animalelor 
şi a oamenilor, şi integritatea ecosistemului. Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediu sprijină eforturile globale de protejare a biodiversităţii, pentru a pune capăt 
comerţului ilegal cu animale sălbatice, pentru protecţie în cazul manipulării de 
substanţe chimice şi deşeuri şi pentru promovarea planurilor de redresare economică 
care să ţină seama de natură şi de urgenţa climatică.

 Tema Zilei mondiale a mediului înconjurător din 2020 – biodiversitatea – reprezintă 
o preocupare care este deopotrivă urgentă şi existenţială. Evenimente recente, de la 
incendiile de pădure din Brazilia, SUA, Australia, Rusia; invazia de lăcuste din 
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Africa de Est, şi în prezent la pandemia cu care se confruntă omenirea, demonstrează 
interdependenţa oamenilor şi legăturile cu natura în mijlocul căreia ei trăiesc.

Doar întreprinzând măsuri prietenoase mediului putem avea o dezvoltare durabilă 
și asigura condiții favorabile pentru sănătatea oamenilor și animalelor.

• Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării

În fiecare an, la 17 iunie, este marcată în întreaga lume Ziua mondială pentru 
combaterea deșertificării și a secetei. Scopul acestei zile este de a sublinia necesitatea 
stopării sau încetinirii procesului de deșertificare și conștientizarea efectelor secetei. 

Astăzi, la nivel global peste două miliarde de hectare de terenuri anterior productive 
sunt degradate. Peste 70% din ecosistemele naturale sunt transformate. Până în 2050 
ar putea atinge la 90%. Până în 2030, producerea alimentelor va avea nevoie de încă 
300 de milioane de hectare de teren. Până în 2030, se preconizează că industria 
modei va folosi cu 35% mai multe terenuri – peste 115 milioane de hectare.

Tema Zilei Mondiale pentru combaterea deșertificării și a secetei 2020 se desfășoară 
sub sloganul „Alimente. Furaje. Fibre” și are ca obiectiv sporirea gradului de 
educare a oamenilor cu privire la reducerea impactului personal prin schimbarea 
atitudinilor față de principalul motor al deșertificării și degradării terenurilor: 
producția și consumul neobosit al umanității.
Anume în această zi se organizează multiple evenimente (cu părere de rău din cauza 
pandemiei, majoritatea dintre ele în acest an sunt în formă de video-conferințe, 
webinare online) pentru a reliefa existența soluțiilor care pot fi implementate 
adecvat, cu participarea comunității și prin cooperarea tuturor părților implicate. De 
gestionarea durabilă a terenurilor depinde atât creșterea rezistenței ecosistemelor, 
cât și dezvoltarea comunităților prin îmbunătățirea condițiilor de viață. 

Aplicarea cunoștințelor tradiționale, elaborarea și realizarea măsurilor de adaptare 
la secetă, de prevenire și ameliorare a solurilor degradate, sunt unele dintre acțiunile 
eficiente pentru combaterea deșertificării și a secetei.

Colegiul de redacție
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DIVERTISMENT

Citate despre natură1

***
Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată. Jerome Klapka Jerome.

***
Sunt arbore, mă plec în faţa vântului care aduce ploaia. Valeriu Butulescu.

***
Florile nu sunt altceva decât modul în care natura ne zâmbeşte. Anca Daniela Hut.

***
Natura reprezintă pâinea pictorului. Cristian Teleuca.

***
Natura nu face niciodată nimic fără motiv. Aristotel.

***
Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali. Mariana Fulger.  

***
Studiați natura și urmați calea pe care v-o arată ea. Jean Jacques Rousseau.

***
Căzând în mare, picătura de ploaie în mare se transformă. Valeriu Butulescu.

***
În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii. Henry David Thoreau.

***
Natura este alcătuită din contraste: orice lumină are umbra să. Victor Hugo.

***
Toate lucrurile sunt artificiale, pentru că natura este arta lui D-zeu. Thomas Browne.  

***
Natura nu-ţi iartă nici un pas peste inconstienţa ei şi-ţi urmăreşte toate cărările 
orgoliului, împânzindu-le de regrete. Emil Cioran.

***
Stăpânim natura prin a ne supune ei. Francis Bacon.

***
Odată ce am înţeles puterea de transformare a naturii, vedem că aceasta este aliatul 
nostru puternic şi nu o forţă de temut. Thomas Kuhn.

______________________
1Preluate de pe https://booknation.ro/citate-despre-natura/
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Să zâmbim2 

***
Un om condamnat la moarte este întrebat: 

• Care este ultima ta dorintă? 
• Să vizionez serialul ”Tânăr si Nelinistit”, cap-coadă, cu tot cu publicitate. 

***
Erau odată două baloane prin deșert. Un balon îi spune celuilalt: uite un cactussssssss.

***
Un pitic intră într-o librarie şi întreabă: 

• Aveți vreo carte despre ironie? 
• Bibliotecarul: Avem, e pe raftul de sus! 

***
Se întâlnește un dirijor cu Dumnezeu. 

• Dirijorul: Doamne… ajută-mă să devin cel mai bun dirijor! 
• Dumnezeu îl întreabă: Fiule, ți-ar plăcea să fii dirijorul corului meu de 
îngeri și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert, să scrie 
pentru ține? 
• Dirijorul: Ar fi cel mai extraordinar lucru! 
• Dumnezeu: Pregătește-te, mâine la 10 ai prima repetiție!

***
O gâscă într-un bar:

• Aveți mămăligă? întreabă gâsca. 
• Nu, răspunde barmanul. 
• Sigur? 
• Nu, nu avem, n-auzi…?!? 
• Sigur, sigur ?
• Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!
• Aveți cuie?
• Nu. 
• Dar mămăligă?

_____________________
2Preluate de pe https://www.libertatea.ro/entertainment/bancuri-glume-bune-
2873061#bancuri-scurte
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