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PREFAȚĂ

Nu aștepți viitorul cum aștepți un tren. Viitorul îl 
faci.  G. Bernanos

Conform cadastrului funciar la situația din 01 ianuarie 
2019 în Republica Moldova avem un milion și 330.9 
mii de proprietari de terenuri.  Iar marea majoritate a 
acestora se plâng mereu că au probleme de tot felul, 
că statul nu le ajută, că cineva trebuie să le cumpere 
producția direct din câmp și să le-o vândă la un preț 
bun și multe altele.

Deși, sigur, că viața fermierilor din Moldova nu este ușoară, mai există și realitatea 
că cei peste un milion de locuitori ai orașului Chișinău și cei peste jumătate de milion 
de locuitori ai orașului Bălți și a altor orașe din Moldova caută produse agricole 
locale de calitate și nu le găsesc.  Că majoritatea produselor oferite de fermierii 
moldoveni sunt periculoase din cauza cantităților enorme de chimicale folosite de 
aceștia.  Se cunoaște că chiar o parte din produsele catalogate ca ecologice/organice 
cultivate în țară nu sunt de nădejde, în perioadele mai vulnerabile fermierii organici 
aplicând, totuși, tratări cu chimicale pentru a nu pierde sau a nu diminua recolta.  

Mai există și realitatea că moldovenii de la orașe ar fi gata să treacă la consumul 
exclusiv de produse locale, dacă ar fi siguri de calitatea lor, dar periodic apar 
descoperiri triste, precum cele legate de lactatele produse în Moldova, care aveau 
cantități impresionabile de ulei de palmier (și este evident ca acesta nu era uleiul 
de palmier proaspăt, ci transformat în ulei hidrogenat periculos pentru sănătate, 
îndeosebi pentru sănătatea copiilor și bătrânilor, care dau preferință laptelui).

Asemenea dezamăgiri ale consumatorului nu se iartă, iar dacă consumatorul și-a 
găsit un alt produs de înlocuire, fie produs în Ucraina, fie în România, fie în Polonia, 
de exemplu, acesta nu va fi ușor tentat din nou să încerce produsele locale, cu care 
a avut probleme, de exemplu, o intoxicație gravă a unui copil cu pepene verde sau 
cu piersici locale, ceea ce se întâmplă invariabil în fiecare an.

Noi credem că producătorii moldoveni pot cuceri consumatorul local, care ar fi gata 
să-i fie devotat, dat el, producătorul, trebuie să dea dovadă de principialitate, de 
onestitate, de bună credință în raport cu consumatorul său, pentru a avea venit stabil. 
El trebuie să-și asume și niște riscuri de pierdere sau diminuare a recoltei la primele 
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etape când învață cum să le crească cu puține chimicale sau totalmente organice.  Să 
nu aștepte că dacă a investit în o întreprindere agricolă va deveni imediat om foarte 
prosper fără griji și probleme financiare.  Este o utopie, în care fermierii moldoveni 
cad mai mereu.  În orice afacere este necesară o perioadă de învățare, de erori, de 
riscuri, iar cel ce nu-și calcă pe conștiință și nu-și trădează principiile, în final chiar 
devine prosper și respectat de consumatorii săi, oricare ar fi aceștia.  

 Și nu există un timp mai potrivit decât timpul prezent, în care, datorită unei 
carantine dure, oamenii au devenit ca niciodată conștienți de nevoia de protecție a 
mediului, de a consuma produse locale, de a merge la odihnă în pensiuni locale, de 
a lupta pentru unitatea, coeziunea și solidaritatea poporului moldovenesc prin ajutor 
reciproc și promovarea unei idei naționale.  

Elena Bivol, 
Coordonator instruire, AO BIOS
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NOUTĂŢI

• Platforma NES Moldova a fost inclusă ca studiu de caz în 
cadrul Îndrumarului tehnic FAO/UNCCD.

În data de 21 august au avut loc onsultări online de experți naționali din țări 
selectate, experți în materie, membri ai Interfaței științifico-politică a UNCCD, 
reprezentanți ai organizațiilor societății civile acreditați la UNCCD și parteneri 
cheie de resurse pentru a discuta propunerile legate de ghidul 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 în implementarea Convenției și neutralității degradării terenurilor. Printre 
deciziile luate se enumără și includerea Platformei NES Moldova ca studiu de caz 
în cadrul ghidului.

• Atelierul: Instruire în protecția antierozională a solurilor 
în plantațiile de viță de vie în cadrul Ediției a III a Festivalului 
Strugurilor Timpurii “AuGust„

Ediția a III a Festivalului Strugurilor Timpurii “AuGust„a avut loc în perioada 6 
si 23 August 2020 în fața Casei de Cultură a or. Durlești și online. Evenimentul 
a fost organizat de Asociațiile Obștești Festivalul Strugurilor Timpurii - Au Gust, 
Bacifera şi Agro-DICOM. Parteneri ai Atelierelor și Salonul Comunitar în cadrul 
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Festivalului au fost: Ecovisio, ISPHTA, BIOS, Artiom Vizitiu, Consiliul de tineret 
Durlești, Rețeaua Națională LEADER din Moldova, Solidarity Fund PL în Moldova, 
Primăria Mea.
AO BIOS a realizat atelierul: Instruire în protecția antierozională a solurilor în 
plantațiile de viță de vie în cadrul Ediției a III a Festivalului Strugurilor Timpurii 
“AuGust„ în data de 18 august, 2020, unde a prezentat vederi aeriene cu drona 
despre starea solului în planțașiile de viță de vie din zona de sud și centru a Moldovei, 
precum și sistemul de măsuri de protecție antierozională. Mai multe informații le 
puteți găsi pe site-ul https://www.facebook.com/events/360007935400179

• Acțiune de protest în fața Ambasadei Republicii Belarus 
la Chișinău

Asociația Bios a participat la o acțiune de protest în fața Ambasadei Republicii 
Belarus la Chișinău, organizată de Platforma Națională a Forumului Societății 
Civile din Parteneriatul Estic în data de 09 septembrie. 
Evenimentul a fost organizat în legătură cu arestarea și intimidarea membrilor 
Platformei Naționale din Belarus, precum și altor organizații a societății civile. 
Platforma Națională din Moldova își exprimă solidarizarea cu protestatarii și 
condamnă abuzurile asupra colegilor noștri din Belarus.

• Ședința online a Comitetului Consultativ a Platformei 
Actorilor Locali Dunărene (D-LAP) a Strategiei UE privind 
regiunea Dunării
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La ședința online a Comitetului Consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene 
(D-LAP) a Strategiei UE privind regiunea Dunării au fost discutate următoarele 
aspecte:

• Reducerea barierelor juridice, administrative și de guvernanță în zonele 
funcționale transfrontaliere în baza Planului de acțiune revizuit a Strategiei UE 
privind Regiunea Dunării (SUERD)
• Analiza teritorială ESPON privind serviciile publice transfrontaliere (și 
impacturile legate de COVID-19),
• Inițiativa soluției “b” - inițiativă pilot pentru a aborda obstacolele și 
dificultățile de-a lungul frontierelor terestre interne ale UE
• Discuții:

► Cine trebuie să fie implicat în efortul Strategiei Dunării / Domeniului 
prioritar pentru a facilita consolidarea capacităților transfrontaliere?
► Cine trebuie să fie implicat în regiunea Dunării? Ce măsuri putem și ar 
trebui să inițiem / susținem / promovăm?
► Cum putem sprijini instituțiile / organizațiile / promotorii de proiecte 
pentru a-și satisface nevoile de cooperare și coordonare?

• Avize ale AO BIOS la proiectele hotărârilor Guvernului

AO BIOS a prezentat în perioada iulie - septembrie 2020  avize la proiectele 
hotărârilor Guvernului: 

• proiectul revizuit al Codului Silvic
• proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului 
cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea culturilor horticole, 
pretabilitatea solului şi calitatea apelor pentru irigare.

Totodată, AO BIOS a susținut Declarațiile OSC: 

• Declarația societății civile privind proiectul documentului Ministerului 
Finanțelor “Măsurile de Politică fiscală și vamală pentru anul 2021”
• Declarația Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din 
Parteneriatul Estic Privind Alegerile Prezidențiale din 9 august 2020 și Situația 
Politică din Belarus

Valentin Ciubotaru,
Director executiv, AO BIOS.



9

Nr. 3 (40), septembrie 2020

UNELE INFORMAȚII DE LA COALIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI

• Conferința online "Guvernarea 
funciară rezilientă și durabilă în 
condițiile pandemiei COVID-19"

Motivarea organizațiilor din domeniul rural de a elabora 
și realiza măsuri coordonate de rezolvare a problemelor 
legate de Pământ astfel ca ele să fie centrate pe oameni 
a fost firul roșu al Conferinței "Guvernarea funciară 
rezilientă și durabilă în condițiile pandemiei COVID-19", 
care a avut loc în perioada 29 iunie - 03 iulie 2020. 

Un accent deosebit a fost pus pe o abordare durabilă, pe protecția mediului 
și adaptarea la schimbările climatice, în special în condițiile pandemiei. 

Platformele Strategiilor naționale de implicare în soluționarea acestor 
probleme, care există în peste 30 de țări ale lumii, inclusiv în Moldova, sunt 
unele din instrumentele eficiente de a realiza această abordare complexă. 
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Ele sunt susținute de Coaliția 
Internațională a Pământului și în 
continuare vor face schimb de 
cele mai bune practici în domeniu.

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

Consolidarea administrării funciare necesită reforme politice și legale, claritate 
privind drepturile funciare cu formalizarea și înregistrarea la scară, cartografierea 
spațială, digitalizarea registrelor naționale și a sistemelor de informații funciare, 
împreună cu dezvoltarea instituțională.

Au fost discutate atât programele care sprijină regularizarea proprietății funciare 
(LTR), acțiunile care se realizează împotriva unui val de reforme legale și politice 
care lezează drepturile funciare în diferite țări, cât și opțiunile pentru platformele cu 

mai multe părți interesate 
(MSP), similare ca NES 
Moldova pentru ca ele să 
se implice în proiectarea 
sau implementarea 
programelor LTR. Totodată 
a fost promovat schimbul de 
experiență între societatea 
civilă și guverne și alte 
părți interesate relevante 
implicate în programele 
LTR.

Anna Moldovan
Facilitatorul Platformei NES Moldova.
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PĂMÂNTUL – BOGĂŢIA NOASTRĂ

• Educația Ecologică. Partea 1

„Universul este atât de bine creat, încât aș dori să îi 
învăț și să îi aplic principiile, în loc să îl exploatez 
în mod orbesc și cu frica pentru supraviețuire”.                           
R. Buckminster Fuller

Copiii ar trebui să înceapă educația de mediu cât 
mai timpuriu, acasă, la grădiniță și la școală. Soarta 
planetei va fi în mâinile lor, fiind crucial ca ei să învețe 
cum să folosească resursele cu înțelepciune și să facă 
tot posibilul în lupta împotriva poluării, degradării 
și a schimbărilor climatice de la o vârstă fragedă. 
Rezultatele acestui proces dificil de educație ar putea fi o lume mai bună, mai 
durabilă și mai locuibilă.

Educația la grădiniță și școala primară este o etapă crucială în dezvoltarea 
comportamentului unei persoane, a conștientizării sociale și a altruismului. La 
această etapă a educației învățăm valori și comportamente, pe care le vor menține 
de-a lungul vârstei noastre adulte și le vom folosi pentru a defini cine suntem. 
Aceasta este ceea ce face ca stimularea interesului pentru grija și protejarea mediului 
să fie atât de importantă în timp ce copiii sunt încă la școală.

Scopul includerii educației de mediu de calitate pentru copii este ca aceștia să-și 
îngrijească natura din viața lor, și nu doar să o studieze cum se procedează încă în 
multe sisteme educaționale de pe glob. Ideea educației ecologice de tip nou este ca 
tinerii să dezvolte o mentalitate ecologică fermă și să o folosească pentru a depăși 
provocările de mediu de astăzi, cu o atitudine activă și un angajament puternic.

Educația de mediu are și alte efecte pozitive asupra tinerilor. În 2017, Universitatea 
Stanford a studiat modul, în care acest subiect îi afectează pe elevi de la școală 
primară până la liceu. După ce au cercetat peste o sută de studii științifice publicate 
pe această temă din 1994 până în 2013 de către alte instituții, cercetătorii au ajuns 
la concluzia că 83% dintre elevii, care au avut cursuri speciale de mediu și-au 
îmbunătățit comportamentul ecologic, iar 98% au obținut o notă mai bună și la alte 
discipline, cum ar fi matematica și știința.
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În Republica Moldova predarea protecției mediului este extrem de teoretizată.  
Chiar și copii de grădiniță și cei din clasele primare fac ore de protecție a naturii 
preponderent în interior fiind așezați cuminți la mesele de activități, sau în bănci, 
fără să li se permită să descopere singuri natura, să înțeleagă impactul lor propriu 
prin activități practice în corespundere cu vârsta. Nu mai vorbim de orele din clasele 
de gimnaziu și liceu.  În aceste cicluri elevii rareori au ocazia să facă o lecție în 
afara încăperilor școlii și foarte infrecvent li se propune să facă legătura dintre cele 
studiate teoretic cu viața practică a lor și a familiilor lor. 

Există o multitudine de activități, care se pot face pe terenul sportiv sau într-un parc 
din apropiere. Copiii pot ieși în aer liber pentru a afla despre plante, copaci, râuri, 
păsări și insecte, dar și despre asemenea probleme de mediu, ca poluarea, emisiile 
de gaze, consumul de energie, reciclarea, buna utilizare a apei, problemele solului, 
sănătatea proprie și efectele mediului asupra acesteia și o mulțime de alte aspecte 
importante.

Includerea educației de mediu în școli este o cerință a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Irina Bokova, directorul 
organizației, a dorit să sublinieze acest mesaj în timpul celui de-al nouălea congres 
mondial în materie de educație de mediu (WEEC), care a avut loc în orașul canadian 
Vancouver în 2017.
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Potrivit UNESCO, există patru motive pentru care copiilor trebuie să și se ofere 
educație de mediu:

• Pentru a-i face mai conștienți de și mai sensibili la problemele de mediu.
• Pentru a le stimula interesul pentru grija de mediu și îmbunătățirea 
mediului.
• Pentru ca elevii să-și îmbunătățească capacitatea de a învăța despre mediul 
din jurul lor.
• Pentru a le lărgi cunoștințele ecologice la subiecte precum energie, peisaje, 
aer, apă, resurse naturale și animale sălbatice, etc.

Predarea cursurilor de mediu noilor generații depinde de toată societatea și toate 
instituțiile lor,  nu doar de părinți și pedagogi. Copiii de astăzi vor fi guvernanții 
și liderii organizațiilor internaționale de mâine și vor trebui să se confrunte cu 
provocări uriașe, cum ar fi încălzirea globală și stresul de apă, dar și să ia decizii 
cruciale pentru întreaga omenire. Viitorul este în mâinile lor!
Referințe: https://www.scoliverzi.ro/, 
http://www.ddbra.ro/media/Ghid_practic_de_educatie_pentru_mediu_II_2009.pdf

Material pregătit de 
Elena Bivol,  Coordonator instruire,
AO BIOS

• Defrișarea – un fenomen periculos pentru soarta 
umanității. Partea 1

În prezent defrișările au loc în toate părțile lumii și 
sunt mai agresive ca niciodată.  La fel cum companiile 
de petrol, simțind că veacul petrolului se termină, 
exploatează zăcămintele fără discernământ, pentru a se 
folosi de ultima mare ocazie, și cei ce comercializează 
lemnul și produsele din lemn fac eforturi mai mari 
ca niciodată de a se pricopsi din urma unei activități 
suicidale pentru umanitate. 
http://www.ecomagazin.ro/wp-content/uploads/2008/12/
despaduriri.jpg" \o "despaduriri 

Principala cauza a defrișărilor este extinderea suprafețelor agricole, iar a doua mare 
cauză este expansiunea urbana.  Diminuarea suprafețelor de păduri reduc funcțiile 
pădurilor de a asigura echilibrul în mediul înconjurător, de a remedia calitatea 
mediului, de a regla temperaturile, de a purifica aerul și a adăuga oxigen în aer și 
de a menține umiditatea aerului.  Alte funcții ale pădurilor, care se diminuează din 
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cauza reducerii suprafețelor împădurire, sunt funcțiile estetică, de protecție a solului 
de eroziune și alunecări de teren, de armonizare a ciclului hidrologic, de conservare 
a speciilor de plante, de habitat și protecție a speciilor de animale.
 Prin urmare,   funcțiile pădurii legate de mediu sunt mai importante decât rolul 
lor ca sursa de materie primă pentru activitățile umane. Totuși, cererea de lemn 
pentru construcție, mobilă, celuloză și hârtie, etc., este foarte mare și determină în 
mare parte defrișările.  Acestea ar trebui abordate foarte strict la nivel internațional 
prin stimularea materialelor și tehnologiilor alternative de construcție,  echilibrarea 
cererii și ofertei de locuințe, diminuarea tendințelor urbanizării prin asigurarea de 
oportunități în orașele mai mici și în sate, etc.

Alt factor, expansiunea agriculturii, este motivat de cererea crescândă de produse 
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alimentare pentru a consumul uman și cel al animalelor domestice, îndeosebi 
cererea de anumite produse reclamante ca fiind la modă sau utile sau de prestigiu 
sau indispensabile, etc.  În trecut popoarele lumii consumau produse specifice 
pentru zona lor și rareori gustau din ceea ce creștea pe alte tărâmuri, folosind aceste 
produse în cantități foarte mici.  Acum, că un număr foarte mare de oameni au 
devenit destul de prosperi să-și permită să mănânce orice doresc, iar prețurile la 
produsele alimentare au fost diminuate de concurență și globalizare, practic fiecare 
locuitor al planetei consumă cafea dimineața sau de câteva ori pe zi, deși marea 
majoritate nu a văzut cum arată un arbore de cafea, sau consumă suc de portocale 
în fiecare zi, sau bea un pahar de vin seara chiar și în zonele, în care niciodată nu a 
crescut viță de vie și așa mai departe.
 
Acest stil de viață e departe de a fi unul armonios, deoarece fiecare om este adaptat 
pentru a consuma produsele care cresc în zona în care s-a născut și în care i-au trăit 
strămoșii.  Oricât de bună a fi cafeaua tare pentru cei din Brazilia, care o beau de 
secole, la orice vârstă, în cantități mari, aceasta cauzează multe suferințe celor de 
pe alte meleaguri, care din cauza ei au insomnii, probleme de ficat, agitație mentală, 
tensiune înaltă, etc.  Asta în timp ce în zona lor cresc alte plante utile și sănătoase, ce 
ar potoli poate mai eficient setea și dorința de o băutură gustoasă și aromată. Iarăși, 
sunt necesare mișcări și informații, dar și crearea de motivație pentru ca oamenii 
să consume și să prețuiască ceea ce au în preajmă pentru sănătate și armonie corp-
minte-suflet și să consume mult mai puțin sau deloc produse crescute în altă parte 
a globului, procesate sau conservate în fel și chip ca să aibă aspect frumos când 
ajunge la locul de consum.
Alte cauze ale pierderilor suprafețelor de pădure sunt numeroase calamități naturale 
(incendii, eroziune a solului, erupții ale vulcanilor, cutremure, inundații, alunecări 
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de teren, avalanșe, etc.). De exemplu, în Peru în 1970 un cutremur a distrus pădurea 
de pe o suprafața de 70.000 km pătrați; prin incendii (atât cele cu cauze naturale, cat 
și cele provocate de om) în Indonezia in 1983 au fost distruse 3,7 milioane hectare; 
în Australia în 1994 incendiile au distrus 800.000 ha. 

Dacă o pădure este distrusă, solul, care se acumulează pe parcursul a peste 1000 de 
ani, poate dispărea într-un singur deceniu, ceea ce poate conduce la inundații severe 
din pricina faptului ca nu mai exista sol sa acumuleze apa, dar și la spălarea solului, 
fertilitate redusă, eroziune de apă și vânt.

Defrișarea pădurii ii lasă pe oamenii care trăiesc in pădure fără adăpost si fără 
hrana, si duce la dispariția unui stil de viată, care a existat neschimbat timp de 
milenii. Însă efectul cel mai dezastruos pe care l-ar putea avea defrișarea este 
impactul asupra climei planetei. Cu toții am auzit de pericolele încălzirii globale si 
a efectului de sera, cauza principala a acestora fiind acumularea de dioxid de carbon 
in atmosfera. Copacii si alte plante verzi absorb dioxidul de carbon si produc oxigen 
prin fotosinteza, in timp ce animalele consuma oxigenul si expira dioxid de carbon. 
Distrugerea pădurii ecuatoriale ar produce un imens dezechilibru în cantitatea 
de dioxid de carbon produs si reciclat, lucru care duce la acumularea acestuia in 
atmosfera si schimbări majore de clima. În plus, mulți copaci tăiați pentru a face 
loc agriculturii au fost arși sau lăsați sa putrezească, eliberând astfel mult mai 
mult dioxid de carbon în atmosfera. O alta consecința a defrișării are legătură cu 
progresele științei, care ar putea fi pierdute o data cu pădurea. Se estimează că 
doar o mica parte din plantele si animalele, care trăiesc in pădurea ecuatoriala au 
fost identificate, iar majoritatea cercetătorilor sunt de acord ca acestea ar putea 
reprezenta cheia descoperiri unor medicamente pentru unele dintre cele mai mortale 
bolii cunoscute omului. De exemplu, Institutul American al Cancerului a catalogat 
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peste 3000 de plante cu proprietăți anti-cancer, 70% dintre care se găsesc in pădurile 
tropicale. Se cunosc încă foarte puține dintre secretele pădurilor ecuatoriale.
 
Care este metoda rațională de abordare a problemei defrișărilor? Soluția evidentă ar 
fi oprirea defrișării pădurilor si astfel oprirea deteriorării. Însă, comerțul mondial cu 
lemn a ajuns o afacere de 5 miliarde dolari, așa ca oprirea acesteia ar fi întâmpinata 
cu multa ostilitate. Dar poate ca nu e nevoie oprirea completa a tăierii.  Probabil 
ca cel mai important pas ar fi educarea si informarea acelor oameni a căror decizii 
influențează direct sau indirect soarta pădurilor. Indigenii pot fi ajutați de organizații 
de conservare pentru a face cel mai bine uz de resursele lor naturale. Din alt punct 
de vedere, consumatorii din tarile dezvoltate trebuie sa înțeleagă impactul negativ 
pe care îl are cumpărarea produselor din pădurile ecuatoriale. De aceea organizațiile 
de conservare încearcă sa-i educe pe oameni sa cumpere alternative ale acestor 
produse și îi încurajează să ia decizii informate asupra stilului lor de viată.

 

Referințe:
Alina Maria Sfredel, Despăduririle (https://www.ecomagazin.ro/despaduririle/)
și
Raportul privind starea fondului forestier și rezultatele activității Agenției 
„MoldSilva” în perioada anilor 2010-2015, Chișinău, 2016, 82 p.
https://www.dropbox.com/s/fvhnksirvgmynrp/Raport%20stare%20resurse%20
forest_2010-2015_modif.pdf?dl=0

Material pregătit de   
Ecaterina Bivol, 
Voluntar, AO BIOS
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CE PUTEM FACE?

• Avize la proiectele hotărârilor Guvernului

AVIZ al AO BIOS
la  proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului 
cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea culturilor horticole, 

pretabilitatea solului şi calitatea apelor pentru irigare.
      
        29 iulie 2020

Republica Moldova se confruntă tot mai frecvent cu schimbările climatice, mai 
ales secetele, și este necesar de elaborat un nou Plan de Acțiuni privind combaterea 
deșertificării. Irigația este una din măsurile de adaptare la schimbările climatice, 
dar nu este o panacee, în special în condițiile reducerii cantității precipitațiilor 
atmosferice în zonele aride și semiaride. Avantajul principal al irigatiei consta in 
asigurarea unor productii mari si constante și aceasta poate avea loc dacă solul este 
pretabil pentru irigare, calitatea apei corespunde cerințelor, se respectă tehnologia 
și Planul de Management de Mediu.

În raportul Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (“Rio+20”), 
a ultimei Conferințe a Părților UNCCD (CoP 14) se menționează că 69% din 
suprafete terenurilor agricole din zonele aride și semiaride se afla în diferite stadii 
de transformare în deșert. Mai mult ca atât, sunt prezentate date elocvente privind 
transformarea în deșerturi ale diferitor regiuni, unde erau soluri fertile, dar și apă 
din ambudență. Este binecunoscut faptul că irigarea dacă nu este utilizată corect 
cauzează daune enorme. Una din cauzele apariției deșerturilor este anume irigarea 
fără a lua în considerație proprietățile solului, calitatea apei, cerințelor culturilor, 
etc. Aceasta se întâmplă acuma la noi. Astfel, în RM sunt următoarele elemente 
ale deșertificării: anual au loc furtuni de praf, scade debitul râurilor, solurile se 
salinizează, fântânile seacă, se intensifică eroziunea solurilor.

Deoarece Guvernul RM intenționează sa permită folosirea apelor subterane pentru 
irigarea culturilor horticole este necesar să luăm în considerație lecțiile învățate 
privind utilizarea irigației, dar și studiile realizate în RM privind impactul irigației. 
Astfel, conform Raportului de Dezvoltare Umană şi Schimbările Climatice ale RM, 
2009, realizat de experți în domeniu, se anticipă, că cele mai active zone din punct 
de vedere economic şi oraşele cu cea mai mare populaţie vor fi afectate de deficitul 
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de apă în viitorul apropiat. Am putea anticipa că aceste regiuni se vor apropia de 
pragul supraexploatării apei înainte de anul 2030 (capitolul 4 - pag. 52-64).

AO BIOS este categoric contra aprobării acestui Regulament din următoarele 
considerente:

1. Apele subterane nu sunt regenerabile. Cu părere de rău, acesta nu este 
un mit. Aceasta ne demonstrează starea actuală a ecosistemelor din multe țări, 
inclusiv Arabia Saudită, Egipt, India, Irak, Iran, etc. unde au fost utilizate apele 
subterane pentru irigare, iar din regiunile respective populația a fost nevoită să 
migreze.  Astfel există riscul epuizării rezervelor de apă potabilă calitativă ale 
ţării, în special în localitățile unde lipsesc sistemele de aprovizionare centralizată 
cu apă și în viitorul apropiat sau chiar mai îndepărtat nu se anticipă că vor fi 
realizate soluții alternative de aprovizionare cu apă.

2. Conform experților în domeniu, majoritatea apelor subterane nu sunt bune 
pentru irigare din cauza gradului înalt de mineralizare (mai mare de 1,0 g/l).

3. Pentru a lua decizia privind folosinţa apelor subterane pentru irigare 
trebuie în primul rând să evaluăm cum se utilizează și în ce stare sunt fântânile 
arteziene pentru extragerea apelor freatice. În Moldova există circa 9 mii de 
fântâni arteziene pentru extragerea apelor freatice și sunt folosite in mediul 
rural in lipsa sistemelor de aprovizionare centralizată cu apă. Aceste rezervoare 
sunt deschise pentru primirea apei de suprafaţă, iar pânza apei lor este liberă să 
fluctueze în sus şi în jos, ele sunt foarte vulnerabile și există pericolul poluării 
în lipsa unui control riguros. Conform datelor oficiale în Moldova există circa 7 
mii de fântâni arteziene pentru extragerea apelor freatice, adică în jur de 2 mii au 
fost forate ilegal și nimeni nu știe în ce scopuri și care e starea lor. În caz că va fi 
aprobat acest Regulament și se va permite irigarea cu ape subterane, se anticipă 
ca fermierii vor utiliza atât îngrășăminte, cât și pesticide, astfel ca să se asigure 
că vor primi o roadă mare a culturilor. Această producție nu va fi certificată (doar 
cea ecologică se certifică) și nimeni nu va controla cum se respectă tehnologia 
și cerințele de mediu,  deci nu există nici o certitudine că se vor respecta toate 
cerințele de mediu și apele freatice nu vor fi poluate acolo încă n-au nimerit 
substanțe chimice, dar conform unor date nivelul 2 și 3 al apelor subterane este 
deja poluat.  

4. În capitolul I a Regulamentului la p. 24 se menționează că “Evaluarea 
rezervelor de apă subterană operaționale în scopuri de irigație, precum și în 
alte cazuri care implică un consum inegal de apă pe parcursul anului, trebuie 
efectuată ținînd cont de două opțiuni: cu funcționare continuă și cu referire la un 
anumit regim de consum periodic de apă”. Cercetătorii din domeniu menționează 
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faptul că:  Irigarea este eficientă dacă se irigă solul care are drenare bună cu 
apă corespunzătoare și se menține regimul de irigare pe întreaga perioadă de 
cultivare a plantelor. Experiența AO BIOS în cadrul reabilitării sistemelor de 
irigare susținute de MCC (2011-2015) a demonstrat că majoritatea fermierilor 
doresc să utilizeze sistemele de irigare, dar nu cunoșteau cum să administreze 
udările. Dacă de la câteva sute de membri până la peste 1000 de membrii ai AUAI 
s-au găsit doar câteva persoane care cunosc domeniul irigației și anume acolo 
unde a mai fost aplicată, atunci, cum vor putea fermierii fără a avea cunoștințele 
respective să aplice corect irigația. De pe acum putem anticipa un impact major 
negativ asupra solului, apei, biodiversității, dar și sănătății populației.

5. În secțiunea 3 a Regulamentului, la p. 37 și 39 se menționează că 
există opțiunea ca Agenția de Mediu să elibereze diferite decizii, inclusiv că 
nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este 
necesară eliberarea avizului expertizei ecologice. Trebuie de utilizat practicile 
internaționale în domeniu și în special a partenerilor de dezvoltare, cum 
ar fi Cadru de mediu și social a Băncii Mondiale, deoarece pe termen lung 
impactul poate fi substanțial, iar Partenerii de Dezvoltare nu vor dori să susțină 
proiecte care nu sunt realizate în conformitate cu cerințele de mediu și sociale 
internaționale. 

6. Capitolul V. se referă la monitorizarea stării solurilor irigate. ICPA 
“Nicolae Dimo” a realizat cercetări pe masivul sistemei centralizate de irigare 
Cahul și concluziile sunt foarte îngrijorătoare – circa 35% din terenurile agricole 
care anterior au fost irigate pe parcursul a circa 20 de ani trebuie excluse din 
circuitul agricol din cauza salinizării secundare sau altor forme de degradare. 
Nu întâmplător, din cele 11 sisteme centralizate de irigare incluse în Programul 
Fondului Provocările Mileniului, sistema din Cahul (circa 4 mii hectare) n-a fost 
realibilitată de loc, iar Chircani-Zârnești a fost reabilitată parțial, așa că există 
un pericol foarte mare de degradare a solurilor irigate cu ape subterane, care, de 
regulă nu corespund cerințelor de irigare.
7. Pe de altă parte, în present nu există un sistem de monitoring al solului pe 
teritoriul RM. Monitorigul Stării de Calitate a Solurilor și evaluarea stării de 
calitate a mediului la nivel de țară sunt efectuate arbitrar. Institutul de Pedologie, 
Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”  realizează monitoringul 
solurilor doar în câteva puncte și extrapolează pe întreg teritoriu al RM. Lipsește 
grila de puncte fixate în raport cu suprafața geografică, investigațiile selective 
reflectă punctul de vedere a unor autori sau instituții bazat pe materiale mai vechi 
a cercetării științifice. Astfel, datele nu corespund realității. Evaluarea stării de 
calitate a solurilor în RM trebuie realizată conform prevederilor Convenției 
ONU pentru combaterea deșertificării. Dacă s-ar realiza un monitoring al stării 
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solurilor conform cerințelor internaționale, în RM ar trebui să se realizeze 
monitoring în circa 130 de puncte și nu doar în câteva locuri cum se face 
acum. Monitorizarea solurilor irigate necesită de a avea puncte adăugătoare de 
monitoring. Astfel, dacă se aprobă acest Regulament, este evident faptul că nu 
se va realiza monitoringul solurilor irrigate și nu vom cunoaște ce se întâmplă 
cu ele pe parcursul irigării. 

8. Pe parcursul ultimilor ani au fost distruse capacitățile din domeniul irigației. 
Astfel, în urmă cu circa circa 20-25 de ani, facultatea de hidroameliorație și 
Institutul de Cercetări în acest domeniu (Institutul de Cercetări în domeniul 
Apelor și Îmbunătățirilor Funciare) au fost lichidate, iar apoi și Colegiul de 
Hidroameliorare din Cahul, care pregăteau cadre în acest domeniu. În prezent 
există doar cursul de pregătire a hidroamelioratorilor, care oferă doar unele 
cunoștințe generale; deci avem foarte puține cadre în domeniul irigării. Pe 
de altă parte, nu există  un serviciu de e prognozare si avertizare a udărilor 
pentru menținerea în limitele optime a regimului hidrotermic a solului. Lipsa de 
cunoştinţe şi specialişti în domeniu este un obstacol cheie care pune sub mare 
semn de întrebare utilizarea corectă a irigaţiei care ar lua în consideraţie atât 
toate cerinţele.

9. În RM lipsesc tensiometrele - echipamentul cu care poți menține regimul 
de irigare. Întrebarea este – cum și când vor iriga fermierii dacă nu sunt astfel de 
echipamente?

10. Dacă va fi utilizată apa subterană pentru irigare, atunci punem sub mare 
semn de întrebare realizarea angajamentelor luate de Președintele RM față de 
ONU, inclusiv față de Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării că RM 
"Îmbunătățirea conservării solului și restaurarea ecologică a 100% de terenuri 
degradate până în 2030 și asigurarea zero pierderea netă a terenurilor / solurilor 
productive și pentru a crește rezistența la secetă, capacitatea de adaptare și 
serviciile de biodiversitate ale ecosistemelor agricole" (pag. 3 și 4 a Țintelor 
Degradării Neutrale a Terenurilor a RM). 

Dacă totuși apreciem solurile, apele care le avem și dorim să le utilizăm durabil, 
atunci până a lua decizia de folosinţa a apelor subterane pentru irigare, este necesar 
de întreprins următoarele acțiuni:

• de  realizat studiul de fesabilitate de utilizare a apelor subterane pentru 
irigare (aspectul economic, ecologic și social) ÎNAINTE de a propune utilizarea 
apei în scopurile respective și nu după. 
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• de instituit monitoringul stării de calitate a solurilor din Republica 
Moldova: de stabilit grila fixă de monitorizare a solurilor, inclusiv irigate; elaborarea 
sistemului geoinformațional de monitoring a calități solurilor; prelevarea și analiza 
probelor. Doar după aceasta vom cunoaște starea reală a solurilor, inclusiv a celor 
care anterior au fost irigate sau se planifică a fi irigate și se pot lua decizii de a 
permite sau nu irigarea.

• De creat/întărit capacitățile în domeniu (vedeți punctul 9 din Aviz).

Consecinţele unei decizii de utilizare a apei subterane pentru irigare ar fi epuizarea 
rezervelor de apă potabilă ale ţării pentru interese meschine de moment, dar și 
realitatea dură, cu care se confruntă unele state din Africa, care sunt nevoite să 
importe apă de băut, iar mulţi dintre cei mai săraci sunt nevoiţi deseori să lucreze 
o zi întreagă pentru o butelie mică de apă de băut.  În ce priveşte solurile, este 
clar că multe dintre ele ar suferi și se vor degrada, luând în considerație aspectele 
menționate anterior.    

Cu respect,

  
Dr. Valentin Ciubotaru,            Director executiv

• Ce voi schimba în viața mea pentru a proteja planeta. 
Partea 1

Mulți vor afirma că deja fac multe pentru protecția mediului, poate mai mult decât 
alții! Că selectează deșeurile, că nu mai folosesc așa de mult plastic, că nu mai ard 
gunoiul din curte împreună cu plasticul cum o făceau anterior, etc., etc., etc.

Sigur că toate aceste sunt lucruri bune și orice progres este binevenit în acest sens.  
Totuși, ceea ce fiecare dintre noi face pentru protecția naturii este încă foarte și 
foarte puțin! Iar ca să înțelegem dimensiunile problemelor, pe care le creăm naturii 
prin mod de viața inconștient vom face în continuare o trecere în revistă a aspectelor 
și momentelor, care trebuie examinate și evaluate, pentru a face în continuare 
schimbări și a lucra consecvent și neîncetat pentru a atinge un mod de viață, care 
ne-ar permite să ne uităm în ochii copiilor și nepoților și să afirmăm că am făcut 
tot ce am putut pentru a îndepărta catastrofa ecologică, pentru a menține pasajele 
ca acestea  să poată fi admirate și de ei, pentru a menține resursele, ca să poată să 
beneficieze și ei de acestea, da și nepoții nepoților lor întru eternitate.
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Viața publică. Mulți vor spune că nu sunt persoane de demnitate publică și nu-i 
interesează ce fac acestea întru îndeplinirea mandatului lor.  Este o mare greșeală.  
Persoanele publice din anturajul nostru, care iau decizii despre politicile publice din 
satele și orașele noastre sunt femei și bărbați cu diferite niveluri de conștiință sau 
inconștiență ecologică.  Este mereu necesar de a pune în discuție cu orice ocazie 
problemele de mediu la toate nivelurile pentru ca acestea să încapă în planurile 
de dezvoltare și întreținere a localităților, pentru a crea modele viabile pentru 
localnici, pentru a încuraja protecția mediului și a descuraja și penaliza poluarea 
și degradarea.  E nevoie imperativă să participăm la adunări comunitare, proteste 
împotriva inițiativelor de dezvoltare cu efecte de poluare, degradare, reducere a 
peisajelor naturale, consum nechibzuit a resurselor naturale. 
 
Viața politică. Nu mă interesează politica! Sunt apolitic! Cu asemenea afirmații 
ne detașăm de efortul de a studia programele politice ale partidelor și candidaților 
independenți pentru care oferim sau refuzăm votul nostru în alegeri locale, regionale 
și naționale! Iar acestea ar fi o ocazie extraordinară de a-i face pe candidați mai 
responsabili și mai conștienți de problemele ecologice ale localităților, țării și regiunii 
în care trăim, de posibilitățile enorme de redresare și revigorare a elementelor de 
mediu. Mai mult, unii dintre prietenii și colegii, membrii familiei și rudelor, pun 
accentul principal pe interesele sau beneficiile economice când iau o decizie în 
favoarea unui curent politic sau altul, fără a înțelege că calitatea vieții noastre și 
prosperitatea noastră depinde în mare măsură și de calitatea mediului.  Ce folos că 
vom avea o fabrică nouă, care va aduce venituri mari majorității oamenilor din sat, 
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dacă ca rezultat va avea loc poluarea apelor și aerului, și vom fi toți bolnavi și vom 
cheltui totul pentru tratamente costisitoare!  Atunci când avem șansa de a influenta 
asupra unei decizii serioase de nivel local sau național, trebuie să ne documentăm 
cu privire la toate consecințele acesteia și să facem o alegere responsabilă.
 
Conflictele și războaiele sunt o sursă enormă de poluare și distrugere.  Vedem 
consecințele devastatoare ale arderii sondelor petroliere, în care au nimerit 
obuze, incendiilor pădurilor și câmpiilor provocate de conflicte armate și intenții 
răuvoitoare, nimicirii diversității biologice, distrugerii masivă a locuințelor, care 
ulterior necesită înlocuire și consum de noi și noi resurse naturale și multe alte 
consecințe profund negative pentru umanitate. 
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Prin susținerea păcii și reglementării pașnice a conflictelor ori de câte ori avem 
posibilitatea să le promovăm și susținem, contribuim mult la o lume mai frumoasă, 
mai agreabilă pentru toți, mai axată pentru binele comun! 

Companiile naționale, transnaționale, locale în multe cazuri ignoră regulile de 
protecție și conservare a mediului, având ca deziderat principal profitul. Ori de 
câte ori aflăm despre asemenea practici vom contribui mult prin semnalarea despre 
acestea autorităților, prin a le face cunoscute opiniei publice, a protesta consecvent 
împotriva degradării, poluării, reducerii diversității biologice, consumului excesiv 
al resurselor naturale. 
   
Viața socială. Fiecare om are un anumit nivel de viață socială, prin care comunică, 
se distrează, participă la evenimente religioase, familiale, comunitare, sportive, 
culturale, la diferite ritualuri, respectă anumite tradiții, obiceiuri, conveniențe, 
contribuie la anumite cauze, ajutorarea altora, etc.

Viața socială a unei personalități e compusă din un șir multiplu de fluxuri de 
activități și practici determinate atât de obiceiurile transmise în familie și societate, 
cât și de preferințele și opțiunile proprii.  Deși, în mare parte, obiceiurile și tradițiile 
aduc din timpuri străvechi practici bune de comunicare între rude și prieteni, de 
celebrare a evenimentelor frumoase de familie sau de comemorare a celor decedați, 
există și multiple practici care au scăpat de sub control sau au fost deformate până 
în punctul, în care au devenit nocive, risipitoare, degradante pentru personalitate și 
mediu.  



26

BioSynopsis. Buletin informativ

 
Nu puțin dintre noi sunt martori consternați ai consecințelor și finalităților unor 
sărbători publice sau familiale soldate cu persoane iresponsabile în stare de ebrietate 
care distrug copaci, incendiază câmpuri și păduri, agresează alți oameni și animale, 
reduc la zero munca celor responsabili.

Chiar și cei mai responsabili în anumite momente înțeleg cât de nocive pentru 
sănătatea proprie și cea a membrilor familiei sunt sărbătorile cu alimentație 
abundentă, de o varietate obscenă, mesele doldora de nenumărate feluri de mâncare, 
care sunt imorale în o lume, în care foarte mulți oameni suferă de foame.  Aceste 
mese abundente și distrugătoare de sănătate nu doar fac o gaură enormă în bugetul 
familiilor, dar se traduc în consum excesiv de resurse naturale, producere de deșeuri, 
lucrarea solului în zone de protecție a râurilor, degradarea pășunilor prin animale 
prea numeroase pentru o zonă prea mică și multe alte efecte distrugătoare.  

A venit timpul ca fiecare din noi să ne examinăm viața noastră socială și să spunem 
cu mult curaj nu acelor practici care ne distrug sănătatea, reduc mediul natural și 
conduc la limitări drastice ale oportunităților pentru generațiile viitoare.  Uneori 
este greu de a merge împotriva curentului obișnuit, dar e un exercițiu, care devine 
tot mai ușor pe măsură ce îl practicăm.  
 
Viața profesională. Majoritatea oamenilor fac o muncă profesională, care în marea 
majoritate a cazurilor are reflecția sa asupra stării naturii. Aici chiar avem un câmp 
larg de impact.  Vom alege să mergem la lucru și spre casă de la lucru cu transport 
personal, public sau cu bicicleta sau pe jos? Ne vom alimenta la prânz într-un loc 
care utilizează produse crescute local și ecologic? În timpul orelor de lucru vom 
folosi cât mai puține resurse pentru încălzire și sau răcire a încăperii? Vom cumpăra 
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rechizite și resurse pentru locul de muncă din surse locale, pe baza de produse 
reciclate? Vom refolosi, recicla sau repara lucrurile din gestiunea proprie la locul de 
muncă? Vom promova politici profesionale de protecție a naturii? Vom avea grijă 
ca clienții sau consumatorii să fie informați și să urmeze practici ecologice în relația 
cu organizația/instituția/întreprinderea noastră? Și multe altele.

• Istorioare din viață:  un tâmplar înțelept

Erau odată doi frați care locuiau alături, iar într-o zi între ei s-a iscat un conflict. Deși 
trăiau alături și munceau pe terenuri alăturate de peste 40 de ani, împrumutându-și 
unelte și făcând schimb de bunuri oricând era necesar, era prima dată când au ajuns 
la o criză așa de gravă în relațiile lor.  În acel moment au încetat să mai comunice. 
S-a început totul cu o mică neînțelegere, care a degenerat în ură.  

Într-o zi fratele mai mare se trezește că cineva bate la poarta sa.  Când deschise, 
văzu în față un necunoscut cu o ladă de instrumente de tâmplar. "Caut ceva de lucru 
pentru câteva zile", a spus el. ”Poate că ai ceva de făcut în gospodărie, cu care ți-aș 
putea ajuta”.

• Da, am o lucrare pentru tine, a spus fratele mai mare. 
• Uită-te la pârâul din spatele casei mele. Înainte acolo era o pajiște, pe care 
o foloseam împreună cu fratele meu mai mic, dar el a săpat un râu prin mijlocul 
ei.  A făcut-o din răutate, iar acum o să-i plătesc pentru asta. Vezi grămada ceea 
de cherestea de lângă hambar? Vreau să-mi construiești din ea un gard pe lângă 
pârău. Un gard înalt de 4 metri ca să nu-l mai văd și să mă enervez. Las-că va 
vedea el cu cine are de-a face!
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Tâmplarul a spus: „Cred că am înțeles misiunea. Arată-mi instrumentele de săpat 
gropi pentru piloni, cuiele și altele necesare și poți să te ocupi de alte treburi.  Voi 
face o lucrare pe cinste, care te va mulțumi!”

Fratele mai mare trebuia să meargă la oraș pentru procurări, apoi pe alte câmpuri 
pentru lucrări, ce nu puteau aștepta, și nu a supravegheat prea mult lucrul tâmplarului. 
Tâmplarul a muncit din greu toată ziua aceea măsurând, tăind, bătând cuie. Pe la 
apus de soare, când fermierul s-a întors acasă, tâmplarul tocmai î-și terminase 
munca. Fermierul a făcut ochii mari.  Nici pomină de gard lângă pârău!  În loc de 
gard peste pârău se vedea o frumusețe de punte din scânduri șlefuite frumos, cu 
balustradă din ambele părți, iar fratele lui mai mic, vecinul, deja era la jumătatea 
punții cu mâna întinsă a pace către fratele său mai mare.    
 
"Ai fost foarte înțelept să construiești această punte după tot ce ți-am spus!" – i-a 
zis fermierul tâmplarului.

Cei doi frați s-au întâlnit la mijlocul punții și și-au dat mâna. Când s-au întors, au 
văzut că tâmplarul își aburcase deja cutia de instrumente pe umăr. 

► Mai stai câteva zile. Mai am treburi pentru tine, a spus fratele mai mare.
► Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, - dar, mai am multe poduri de 
construit.

Colegiul de redacție

Unele rezultate ale studiului de analiză a problemelor legate 
de problemele de mediu și proprietatea terenurilor

• Satul Sireți raionul Strășeni

Satul Siret raionul Strășeni este una din puținele 
localități, care dispune atât de sistema de colectare 
a deșeurilor în tomberoane atât în Scoreni, acordă 
servicii de colectare a deșeurilor din satele vecine, 
transportarea și depozitarea lor.

În satul Siret sunt 3300 de proprietari a terenurilor 
agricole și circa 50% se confruntă cu următoarele 
probleme:

1. Sunt cazuri când oameni lucrează pământul de-a lungul dealului, iar 
titlurile de proprietatea sunt date de-a curmezișul și nu corespund coordinatelor 
indicate în titlu de proprietate;
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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, inclusiv 
amplasate după principiu oglinzii;
3. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în nume, prenume sau 
data nașterii proprietarilor de terenuri;
4. Sunt terenuri agricole înregistrate pe persoane neidentificate (care niciodată 
n-au locuit în sat și nimeni nu știe de ei);
5. Sunt terenuri agricole care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru, 

6. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în pădure;
7. Sunt cazuri cînd grafica este greșită la tot masivul; etc.
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• Comuna Baroncea raionul Drochia

Satul Baroncea a fost 
menționat documentar în 
anul 1723. În anul 1803 un 
mare proprietar de pământ, 
Anton Baronce a înregistrat 
mai multe gospodării. În 1817 
satul apare cu denumirea 
Cîșlă Chetrosu, cu 69 de 
gospodării în proprietatea 
Mănăstirii Sfântul Spiridon 
din Iași. În 1859 satul avea 
deja 198 gospodării cu 343 
locuitori. În present sunt 
înregistrate 588 de gospodării casnice, iar populația comunei Baroncea constituie 
1.534 de oameni. 

Administrația publică locală are în proprietate 8 iazuri, 4 dintre care sunt date în 
arendă la agenți economici. Satul dispune de o gunoiște neautorizată. Deșeurile sunt 
colectate de la populația locală o dată pe săptămână cu ajutorul tractorului arendat.

În comună sunt 1222 de proprietari ai terenurilor agricole și circa 20%  se confruntă 
cu următoarele probleme:

1. Sunt cazuri când grafica întregului masiv nu este poziționată corect și din 
această cauză sunt suprapuneri cu unele masive din satele vecine;
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. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în drum;

Casele și grădinile (articolul 11) nu au fost înregistrate la Cadastru și nu au fost 
eliberate titluri de proprietate pe ele.

• Comuna Baroncea raionul Drochia

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. 
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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 
broderie artistică. În anul 1992, după o perioadă de 43 de ani în care a fost închisă, 
Mănăstirea Hîncu își reîncepe activitatea. 

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 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;
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2. Sune terenuri neînregistrate
 
 

3. Sunt cazuri când locația terenului nu corespunde cu cea indicată în titlu de 
proprietate;
4. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, 
dar titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers și nu corespund 
coordonatele loturilor;
5. Grădinile (conform articolului 11) nu sunt înregistrate în baza de date 
cadastru;
6. 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

• Forumul peisajelor globale lansează 
tema pentru 2020: Alimente și mijloace 
pentru viață.

Pe măsură ce schimbările climatice și pandemia COVID-19 
ne scot terenul sigur și bine cunoscut de sub picioare, Forumul 
Peisajelor Globale (FPG) face apel la factorii de decizie, 
activiști, agricultori, bucătari, tineri, corporații - și toate 
celelalte entități și personalități - să planifice pentru un viitor 
mai bun al sistemelor noastre alimentare și al sistemelor, de 
care depind mijloacele de trai a celor mai mulți.

FPG și-a lansat tema pentru anul 2020: Alimente și mijloace pentru viață. FPG 
aduce această temă în prim plan printr-o gamă interesantă de evenimente digitale 
gratuite, cu acces deschis, cu experți și gânditori de frunte. Producția alimentelor 
și sistemele agricole reprezintă una dintre cele mai mari surse de emisii de gaze cu 
efect de seră, un determinant important al defrișărilor și cea mai mare amenințare 
la adresa biodiversității. Este timpul să transformăm această problemă într-o 
oportunitate și să învățăm împreună cum să hrănim populația fără a mânca planeta.
Fă parte din soluție - de oriunde te-ai afla - prin participarea la unul sau mai multe 
evenimente digitale FPG 2020 la tema Alimente și mijloace pentru viață.
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 Stiați că?
• În prezent, peste două miliarde de hectare de teren anterior productiv este 
degradat
• Peste 70 la sută din ecosistemele naturale au fost transformate. Până în 
2050, aceasta ar putea atinge 90%
• Până în 2030, producția de produse alimentare va avea nevoie de încă 300 
de milioane de hectare de teren
• Până în 2030 se prevede că industria modei va folosi cu 35% mai mult 
pământ - peste 115 milioane de hectare, echivalent cu dimensiunea statului 
Columbia.

Alimentele, furajele, fibrele contribuie, de asemenea, la schimbări climatice, 
aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră provenind din agricultură, 
silvicultură și alte utilizări ale terenurilor. Producția de îmbrăcăminte și încălțăminte 
determină 8% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, proiecțiile arătând că 
această cifră va crește cu aproape 50% până în  anul 2030.

 Adnotație
Sistemele noastre alimentare sunt sub o presiune fără precedent. Având în vedere 
că populația globală va atinge 8,6 miliarde până în 2030, eficientizarea sistemelor 
alimentare va depinde de dezvoltarea și implementarea de instrumente și abordări 
inovatoare în întreaga lume.
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Lansată în parteneriat cu CGIAR, a ultimei campanii Fermieratul – în prim plan! 
Inovații pentru sisteme alimentare durabile  prezintă o serie de studii de caz, în 
care se realizează progrese pentru ca sistemele alimentare să fie mai durabile.

Sistemele alimentare durabile sunt interconectate, iar acestea reprezintă întregul 
lanț valoric agricol - de la etapa preliminară producției, până la producție și până 
la lanțurile de aprovizionare și consum. Campania prezintă exemple de inovație în 
acțiune.

Etapa preliminară producției: include dezvoltarea și întreținerea băncilor de gene, 
cele mai bune practici de administrare a îngrășămintelor și a apei, surse alimentare 
alternative sau îmbunătățite, cum ar fi pomi fructiferi în sisteme de cultivare 
intercalată și dezvoltarea semințelor mai rezistente și mai productive.

Producție: include reducerea nivelurilor periculoase de aflatoxină din arahide 
și porumb, modul de utilizare a îngrășămintelor pentru a face față impacturilor 
invaziilor de insecte, sisteme de avertizare timpurie pentru fermieri, cultivarea 
orezului în zonele inundabile și crearea de „sate inteligente pentru climă” pentru a 
folosi tehnologiile și practicile de adaptare și atenuare.

Lanț de aprovizionare: congelatoare cu energie solară, îmbunătățirea dezvoltării 
lanțurilor valorice lactate și a celor de cartofi dulci, comercializarea culturilor 
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nutritive autohtone, comerțul cu ridicata al produselor caprelor ca sursă alternativă 
de subzistență pentru fermierii afectați de climă și servicii de gestionare a riscurilor 
bazate pe date, care ar contribui la dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai 
previzibile și mai reziliente.

Consum: include ateliere de gătit, în care s-ar folosi cartofi dulci bogați în nutrienți, 
cuptoare eficiente din punct de vedere energetic pentru a îmbunătăți sănătatea 
și a preîntâmpina deșertificarea și grădini de legume la scară mică pentru mese 
hrănitoare acasă și la școală.

Descoperiți mai multe detalii cu privire la campania Farming First și CGIAR, 
explorând provocările și oportunitățile în construirea unor sisteme alimentare 
durabile

Referințe: www.farmingfirst.org/food-systems, https://farmingfirst.org/2020/02/
new-campaign-innovations-for-sustainable-food-systems / https://knowledge.
unccd.int/publications/global-landscapes-forum-launches-2020-theme-food-and-
livelihoods

Material pregătit de 
Elena Bivol, Coordonator instruire,
AO BIOS
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RĂSPUNS LA PANDEMIA COVID-19

• Întrebări și răspunsuri: pandemia Covid-19 a reliefat 
nevoia urgentă de a modifica sistemul alimentar al Europei. 
Alex Whiting, de la revista Horizon. Partea 1.

Dacă nu vom modifica sistemele alimentare, vom fi martorii unor inegalități tot mai 
mari și a unor implicații grave asupra sănătății, spune prof. Peter Jackson. 

Europa are nevoie urgentă de a-și transforma sistemul alimentar pentru a-l 
face mai durabil; în caz contrar, continental se va confrunta cu o creștere 
a insecurității alimentare și cu impacturi asupra sănătății, iar pandemia 
coronavirusului ne oferă o oportunitate de a impune schimbări, potrivit 
profesorului Peter Jackson.

Prof. Jackson este co-director al Institutului pentru Alimente Durabile al Universității 
din Sheffield din Marea Britanie și președinte al unui grup de lucru științific care 
oferă consultanță Uniunii Europene în modificarea sistemului alimentar.

Ce ne-a arătat pandemia și impunerea de către guverne a unor măsuri de 
restricție în materie de sisteme alimentare din Europa?

Pandemia ne-a arătat că noi avem încredere în niște lanțuri de aprovizionare lungi 
și complexe (dar și fragile) și anticipăm că livrări planificate vor sosi exact la 
momentul consumului. Când asemenea lanțuri de aprovizionare sunt întrerupte, 
vedem consecințe destul de accentuate pe termen scurt, de exemplu, rafturi goale 
ale supermarketurilor.

Dar există și probleme pe termen lung. De exemplu, dependența UE de produsele 
alimentare importate. UE importă aproximativ jumătate din produsele alimentare, 
pe care le consumă.

Este cu adevărat greu să ghicim, cu un oarecare grad de încredere ce se va întâmpla 
în viitor, deoarece COVID-19 este atât de recent ... dar cred că, probabil, țările 
vor fi conduse într-un mod, în case se va examina, de exemplu, dependența lor de 
importuri, dar și nevoia de a acorda mai mult sprijin pentru dezvoltarea locală.
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Ce înseamnă criza coronavirusului în materie de modificare a sistemului 
alimentar? Ar putea pandemia facilita acest proces?

Da, cred că ar putea. Unul dintre puținele lucruri bune, care au ieșit la iveală în timpul 
pandemiei, este că aceasta i-a făcut pe oameni să gândească la interdependența lor 
unul de altul, dar și la resursele noastre planetare. Pandemia ne-a făcut să reflectăm 
asupra sistemului alimentar integrat, la interconexiunile globale.

Există un consens larg în rândul oamenilor de știință cu privire la ceea ce trebuie 
făcut pentru a avea un sistem alimentar mai durabil, dar există un consens mai 
mic cu privire la ceea ce funcționează în materie de măsuri de politici pentru a 
ajunge într-un asemenea punct. Și există mai puțin consens în rândul politicienilor 
cu privire la ce trebuie să facem în acest sens.

Această criză evidențiază nevoia de schimbare și îi determină pe politicieni să 
considere acest aspect ca fiind o urgență.

În ce mod este sistemul alimentar din Europa nesustenabil?

El este nesustenabil din punct de vedere al impactului sistemului alimentar asupra 
schimbărilor climatice, în special a emisiilor de gaze cu efect de seră. El este 
nesustenabil deoarece actualul sistem industrializat de producție alimentară reduce 
biodiversitatea, are efecte negative asupra calității aerului și a apei.

Adăugător, acest sistem actual creează nesiguranță alimentară pentru unii dintre cei 
mai săraci și cei mai vulnerabili oameni din Europa.

Există două soluții convenționale în acest sens. Prima: intensificarea durabilă, adică 
să continuăm să intensificăm sistemul alimentar pentru a produce mai mult din mai 
puțin ... folosind inovații agro-tehnologice (cum ar fi cele care folosesc inteligența 
artificială și robotica). Criticii intensificării durabile ar spune că anume intensificarea 
sistemului alimentar a dat naștere problemelor actuale de la bun începutul acestuia.

A doua: agroecologie - alimente ecologice, mâncare locală, mai multe alimente 
de sezon, un set de soluții de scară mai mică. Dar aspectele de critică în această 
abordare reies din întrebarea în ce măsură putem reproduce aceste practici la scară 
mai mare pentru a alimenta o populație globală cu o creștere foarte rapidă?

Criza coronavirusului a evidențiat necesitatea de a ne schimba sistemele alimentare, 
spune prof. Jackson. 
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Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de mâncare?

Da, așa cred. Sistemul alimentar actual a reușit să alimenteze Europa în general și 
am ajuns să fim siguri că un șir larg de alimente va fi disponibil în supermarketurile 
noastre și să ne așteptăm ca rafturile să fie pline.

Dar prețul pe care-l plătim pentru această situație este un sistem puternic 
industrializat, care se bazează foarte mult pe alimente foarte procesate și ambalate 
și care este foarte diferit de modul de alimentație folosit chiar de o singură generație 
în urmă.

Dacă ne gândim la alimente pur și simplu ca la o marfă comercializabilă, am pierdut 
ceva din sensul alimentelor și, probabil, aceasta a dus la faptul că sistemul alimentar 
actual nu este durabil.

Cum credeți, cum ar trebui să arate noul sistem alimentar?

În linii mari, cred că trebuie să ne îndepărtăm de la un sistem liniar producție – 
consum, în care producem volume mari de produse alimentare de calitate relativ 
scăzută, foarte procesate, ceea ce duce la niveluri ridicate de deșeuri. O treime din 
alimentele, pe care le producem, nu se consumă.

Trebuie să trecem la o economie mai circulară, care ar încerca să construiască din 
acest moment principii de durabilitate în sistem. Deci, să producem așa, încât în 
final să nu producem mai multe alimente decât avem nevoie și să nu producem 
alimente, care depind atât de mult de ambalajele din plastic, de exemplu.

În sistemul alimentar, practic, nu există nimeni care ar vrea să irosească mâncarea; 
aceasta nu este în interesul nimănui. Și, totuși, sistemul alimentar, în structura sa 
actuală, produce în prezent volume mari de deșeuri alimentare. Dacă am aborda 
doar acest unic aspect, fără alte măsuri, am avea un sistem alimentar mai durabil, 
indiferent de alte lucruri pe care le-am putea face.

Referințe: The EU Research & Innovation Magazine (Revista UE privind Cercetarea 
și Inovațiile)
https://phys.org/wire-news/350032199/qa-covid-19-pandemic-highlights-urgent-
need-to-change-europes-fo.html?deviceType=desktop

Traducere din limba engleză de Ecaterina Bivol, Voluntar, AO BIOS
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• UNCCD este încântată să facă parte din 
Școala Planetară lansată pentru a menține 
elevii conectați la natură

Astăzi, peste 1,5 miliarde de copii nu pot merge la școală. Impactul coronavirusului 
depășește criza economică și sănătatea; aceasta pune în pericol și educația elevilor 
și studenților din întreaga lume. Profesorii se străduie să le ofere elevilor lecții 
online, iar părinții sunt disperați în căutarea de activități cu care să-și mențină copiii 
implicați și conectați la lumea exterioară.

Ca răspuns la această criză, o coaliție fără precedent formată din peste cincizeci 
de experți în mediu și educație colaborează pentru lansarea Școlii Planetare: 30 
de aventuri pentru elevii de toate vârstele pentru a descoperi și celebra natura și a 
se conecta la aceasta. Această echipă globală s-a reunit sub îndrumarea și sprijinul 
TED-Ed și UNEP pentru a elabora lecții pentru elevii de toate nivelurile și pentru 
a găzdui Școala Planetară, într-un moment în care aceasta contează cel mai mult.

Acești experți au fost susținuți de peste 30 de organizații, inclusiv National 
Geographic, WWF și BBC, care au oferit videoclipuri, articole și resurse interactive 
de cea mai mare calitate. Școala Planetară este alcătuită din aventuri zilnice sau 
căutări, fiecare organizată în jurul temei: „Natura …”.  În timp ce inițiativa este 
găzduită online, Căutările sunt concepute în mare măsură pentru a încuraja tinerii 
să se conecteze cu natura și mediul lor.

Aceste teme cuprind concepte din lumea reală, cum ar fi tricourile pe care le purtăm, 
apa pe care o bem, copacii din pădurile noastre sau mâncarea din farfuriile noastre, 
fiecare misiune va consta dintr-un videoclip de descoperire și un test distractiv 
combinat cu o serie de resurse interactive, inclusiv conținut suplimentar pentru a 
urmări, a citi, a preda, a realiza ceva și a împărtăși succesele, cu exerciții adaptate 
vârstei, încorporate în fiecare lecție.

Echipa care lucrează pentru Școala Planetară este încântată că poate ajuta la 
rezolvarea a trei probleme majore în acest moment:

În primul rând, există atât de multe resurse ecologice excelente online încât viitorii 
experți în mediu nu știu de unde să înceapă. Școala Planetară însumează o gamă 
largă de lecții din surse de încredere sub o singură platformă. Cu aceste lecții, elevii 
de toate vârstele vor putea explora cum să trăiască vieți mai verzi și mai curate 
individual și în comunitățile lor.
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În al doilea rând, tinerii (de fapt, toți oamenii!) sunt blocați în casle lor, fiind 
mai deconectați de natură ca niciodată. Școala Planetară îi încurajează pe tineri 
să înțeleagă cum natura și ecosistemele asigură baza unei planete sănătoase și a 
sănătății oamenilor. Ne propunem să-i inspirăm pe elevi, să le trezim uimirea și 
mirarea despre Natură cu resursele din cadrul Școlii Planetare și să îi ajutăm să-și 
finalizeze programul cu o înțelegere fermă a cât de profundă este legătura noastră 
cu planeta și interdependența noastră reciprocă cu aceasta.

Și în final, echipa de la Școala Planetară își propune să îi ajute pe părinții elevilor din 
întreaga lume, mulți dintre ei ocupându-se pentru prima dată de educația ecologică 
a copiilor lor. Realizarea unor lecții și activități de calitate online nu este o sarcină 
ușoară; sperăm să îi susținem pe părinți în acest moment neobișnuit, când am făcut 
o pauză globală și să le oferim o scânteie de inspirație care va conecta tinerii la 
natură.

Colaboratorii care au sprijinit UNEP și TED-Ed în proiectarea acestei inițiative 
includ: Idei la BBC, Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm, Bill Nye the 
Guy Guy, Conservation International, CEE, Earth Day Network, Earth Challenge 
2020, Environment Online (ENO), GeSI, Comitetul Olimpic Internațional, IUCN, 
Institute for Planetary Security, Junior Achievement, Learning in Nature, Little 
Scribe, Minecraft, National Geographic Society, Ocean Wise, Only One, Royal 
Geographic Society, SciStarter, Sitra, TAT, The Nature Conservancy, UN Convention 
on Biodiversity, UN SDSN / TRENDS, UN Technology Innovation Lab, UNCCD, 
UNDP, UNESCO, UNFCCC, UN Food and Agriculture Organization, University of 
California Irvine, University of Pennsylvania, Vult Labs, World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGGS), World Organization of the Scout Movement 
(WOSM), Wild Immersion și WWF.

Referințe:
UNCCD Newsletter: https://knowledge.unccd.int/publications/unccd-excited-be-
part-earth-school-launched-keep-students-connected-nature

Material pregătit de 
Elena Bivol, 
Coordonator instruire,
AO BIOS
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INFORMAȚII DIN CALENDARUL ECOLOGIC
• 11 Iulie - Ziua Mondială a Populației 

În fiecare an, la 11 iulie, este sărbătorită Ziua mondială a populaţiei. Ea a fost marcată 
pentru prima dată în 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), cu scopul declarat al factorilor 
de decizie de a-şi concentra atenţia asupra urgenţei şi importanţei problemelor 
omenirii. Această dată a fost aleasă ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a 
populaţiei globale, în această zi a anului 1987.
 
În fiecare an, Ziua mondială a populaţiei este marcată conform unei teme 
prestabilite. Tema ediției din acest an este „Planificarea familiei: împuternicirea 
oamenilor, dezvoltarea națiunilor. Accesul la o planificare familială voluntară, 
sigură, este un drept al omului. Este, de asemenea, esențial pentru egalitatea de gen 
și împuternicirea femeilor și este un factor cheie în reducerea sărăciei.

• 9 August - Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și 
a Parcurilor

Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este celebrată, în 9 august, 
pentru a marca importanța conservării speciilor, pentru promovarea educației și a 
informării opiniei publice cu privire la conservarea biodiversității. Parcurile joacă 
un rol deosebit de important în educaţia de mediu. Promovarea protejării parcurilor 
reprezintă, de fapt, protejarea calităţii vieţii şi conservarea biodiversităţii.

• 1 Septembrie - Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării 

Aceasta zi a fost aleasa pentru a marca data la care a intrat in vigoare Hotararea 
Guvernului Romaniei din anul 1990 
prin care intreaga Delta a Dunarii 
si unitatile geografice vecine au 
fost declarate rezervatie a biosferei. 
Recunoscuta pe plan mondial datorita 
bogatiei de specii gazduite, Rezervatia 
Biosferei Delta Dunarii, este zona 
umeda de importanta internationala pe 
lista Conventiei Ramsar, patrimoniu 
natural de valoare universala 
exceptionala si rezervatie a biosferei in 
cadrul Programului MAB- UNESCO.
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• 16 Septembrie - Ziua Internațională a Stratului de Ozon 
Anual, la 16 septembrie, este marcată Ziua internaţională pentru protecţia stratului 
de ozon, un scut fragil de gaz, care protejează Pământul de acţiunea nocivă a razelor 
solare.

Adunarea Generală a ONU a proclamat în 1994 ziua de 16 septembrie drept Ziua 
internaţională pentru protecţia stratului de ozon, marcând astfel semnarea la 16 
septembrie 1987 a Protocolului de la Montreal privind interzicerea substanţelor 
care diminuează stratul de ozon, se arată pe site-ul oficial al ONU. În acest context, 
toate statele lumii au fost invitate să sărbătorească această zi prin diverse acţiuni în 
concordanţă cu obiectivul principal al Protocolului şi a Amendamentelor sale.

• 16-22 Septembrie - Săptămâna Mobilității Europene 
Săptămâna Europeană a Mobilității este cea mai mare campanie europeană de 
conștientizare asupra necesității mobilității urbane sustenabile. În fiecare an între 
16 și 22 Septembrie, municipii și orașe participă prin organizarea unor activități 
temporare și implementarea permanentă a unor măsuri de creștere a mobilității 
urbane. În majoritatea orașelor implicate săptămâna culminează cu Ziua fără 
autovehicule.

• 18 Septembrie - Ziua Mondială a Geologilor
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie.

Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât și a celor de adâncime, 
zăcămintele minerale solide, lichide și gazoase, structura integrală a planetei Terra, 
plăcile tectonice ale scoarței terestre, dar și structura de profunzime a planetei 
noastre, straturile sale lichide succesive, ce se găsesc între crusta solidă a suprafeței 
Pământului și miezul său greu, alcătuit preponderent din elemente de metale grele 
topite, fiind supuse la presiuni foarte mari.

• 23 Septembrie - Ziua Mondială a Curățeniei 
Pe data de 23 septembrie 1993 Organizația Națiunilor Unite în parteneriat cu 
organizația Clean Up the World au stabilit Ziua Mondială a Curățeniei. 

Această zi se dorește a fi o conștientizare și o reamintire a faptului că protejarea 
mediului înconjurător trebuie să reprezinte un stil de viață și nu doar un eveniment 
în sine. În fiecare an, această zi încearcă să ne amintească fiecăruia dintre noi că un 
mediu curat este un mediu sănătos.

Colegiul de redacție
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. DIVERTISMENT

Citate despre natură

***
Ne putem sustrage, pentru o vreme, regulilor societății; nimic însă nu scapă legilor 
naturii. Mărie dAgoult.

***
Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubește. 
Johann Wolfgang von Goethe.

***
Natura tine întotdeauna cu latura ascunsă a lucrurilor. Edward A. Murphy.

***
Natura a știut să facă și din ciulini o capodoperă. Vasile Ghica.

***
Pășește înainte în lumina lucrurilor, lasă Natura să-ţi fie profesor. William 
Wordsworth.

***
Nu mă satur niciodată să învăț acest alfabet măreț al naturii. În fiecare zi caut să 
descopăr o literă nouă. Victor Hugo.

***
Nimic nu piere în natură, ci numai legăturile lucrurilor se schimbă, numai formele 
se mută; toate se rotesc într-un cerc veșnic. Elementele rămân tot aceleași. George 
Barițiu.

***
Când natura se hotărăște să zămislească o făptură cu adevărat frumoasă, pare să-și 
dea silința să o facă desăvârșită. Armando Palacio Valdes.

***
Natura vine în ajutorul tuturor părăsiților. Acolo unde totul lipsește, ea se dăruiește 
întreagă. Ea înflorește și reînverzește sub toate prăbușirile. Ea are iederă pentru 
pietre și dragoste pentru oameni. Victor Hugo

***
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Să zâmbim1 

***

Un pitic intră într-o librarie şi întreabă:
• Aveți vreo carte despre ironie? 
• Bibliotecarul: Avem, e pe raftul de sus!

***

Un bețiv intră la bar și spune barmanului:
• O votcă mie, o votcă la toată lumea și o votcă ție.

Barmanul toarnă la toată toți, dar când cere plata bețivul spune că n-are bani. 
Barmanul îl bate și-l dă afară.
…Seara următoare vine betivul:

• O votcă mie, o votcă la toată lumea și o votcă ție.
Barmanul toarnă, dar la plată din nou n-are bani și povestea se repeată. După câteva 
zile vine iarăși bețivul și zice:

• O votcă mie și o votcă la toată lumea.
Barmanul întreabă jignit:

• Și pentu mine nu??!
• Nu!!, zice bețivul. Tu cum bei un păhărel devii violent.

***

Un poliţist este la pescuit. Pescuieşte vestitul peştişor de aur, dar, fiind prea mic, îl 
aruncă înapoi în apă. La care peştişorul: 

• Mi-ai salvat viaţa, poţi să-ţi doreşti trei lucruri de la mine! 
Poliţistul cugetă ce cugetă şi zice: 

• Buletinul, permisul şi talonul.

***

_____________________
1Preluate de pe https://www.libertatea.ro/entertainment/bancuri-glume-bune-
2873061#bancuri-scurte, https://www.mioritice.com/
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