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PREFAȚĂ

Practic fiecare dintre noi și-a dat seama deja că noi, 
oamenii, punem în pericol supraviețuirea planetei, 
și, inerent, propria supraviețuire.  De asemenea, prin 
modul de viață inconștient și lipsit de scrupule, creăm 
toate condițiile pentru ca copii și nepoții generațiilor 
actuale să aibă o viață extrem de grea și foarte multe 
suferințe.  Dacă nu ne examinăm și schimbăm cardinal 
comportamentele și practicile actuale, viitorul va 
fi dominat de epidemii, boli, frică, izolare, crimă, 
conflicte, poluare, insuficiența de alimente și apă, 
peisaje tot mai deteriorate, lupta pentru supraviețuire 
între persoane, familii, grupuri, popoare și regiuni.

Deja observăm toate aceste aspecte negative în multe țări din Africa și Asia, iar 
Europa și America de Nord consumă astăzi resursele naturale, de parcă nu mai 
există ziua de mâine. 

Deși mulți contemporani au adoptat comportamente mai protectoare față de unele 
elemente de mediu și fac eforturi să consume mai puțin și arată ceva mai multă 
considerație față de natură, totuși vedem o realitate încă extrem de dezolantă în 
toate părțile lumii și în toate zonele vieții noastre.   

A sosit timpul ca să ne examinăm mult mai strict modelele de consum, 
comportamentele ca locuitori ai planetei, părinți, bunei, învățători, modele pentru 
alții, și să facem schimbările necesare în pofida celor ce ne vor eticheta ca stranii 
sau chiar nebuni, pentru că cineva trebuie să înceapă să arate o cale mai bună.  

Iar acest proces de examinare a comportamentelor proprii și a celor din jur nu poate fi 
un proces spontan, realizat de la  ocazie la ocazie, ci un proces urgent, cu timp special 
alocat, cu planuri concrete și acțiuni imediate, cu distribuirea imediată a practicilor 
bune, cu publicarea imaginilor, descrierii acestora și a succeselor repurtate, pentru 
a le face disponibile pentru toți, a le arăta celor mai puțini conștienți oportunitățile, 
dar și pentru a pune presiuni pe autorități și politicieni ca să le promoveze, să creeze 
mecanisme de încurajare a practicelor bune și de penalizare a celor proaste, să 
impună practici de conservare mult mai stricte decât până în prezent.

Întru realizarea primei etape a acestui deziderat, inițiem în această ultimă ediție 
a buletinului din acest an un apel la examinarea tuturor aspectelor vieții noastre 
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pentru a face concluzii, a elabora planuri și a începe a le transforma în realitate, 
mereu cu gândul ce am câștigat în sensul protecției mediului și nu ce am pierdut 
în sensul confortului, luxului, satisfacerii imediate a tuturor poftelor și nevoilor 
primare ale corpului. Să nu mai lăsăm loc lăcomiei și inconștienței, care ne-au adus 
în acest punct periculos!

 
Să facem munca de pregătire pentru a păși în noul an, 2021, cu satisfacție că nu 
am lăsat nici o ocazie nefolosită pentru a proteja natura de distrugere și implicit, a 
asigura supraviețuirea și propășirea planetei.  Ca și în alte ediții, vă îndemnăm să 
împărtășiți cu noi, dar și cu alte publicații și canale de difuzare procesele asociate, 
dar și succesele obținute în această cea mai importantă activitate.
  

Elena Bivol, 
Coordonator instruire, AO BIOS
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NOUTĂŢI

• Co-organizarea ceremoniei de premiere a Fermierilor

PRIAevents în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului Republica Moldova, FNFM, 
AO BIOS, Bacifera și alți parteneri, 

a organizat Ceremonia de premiere 
a fermierilor din Moldova - Pria 
Farmers Day Awards în data de 17 
noiembrie, in contextul Zilei Nationale 
a Fermierilor. Au avut loc dezbateri 
alături de fermieri, autorități si 
companii conexe si fermierii care au 
primit cele mai bune rezultate, au fost 
premiați. Ceremonia de premiere a 
avut loc la Radisson Blu Chisinau și a 
fost transmisă live pe Facebook.

•	 Ziua	participării	în	regiunea	Dunării

În data de 21 octombrie a avut loc 
Conferința online - a 7-ea Zi a participării 
în regiunea Dunării. Au avut loc multiple 
discuții în cadrul a 7 grupuri de lucru 
privind mediul, comunicarea, educația, 
tinerii și cooperarea transfrontalieră, 
motivarea tinerilor să participe în 
procesul de luare a deciziilor SUERD, 
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instrumentele de participare a tinerilor în regiunea Dunării, probleme arzătoare și 
rapoarte din regiune. Situația din Moldova a prezentat-o reprezentantul AO BIOS. 
Proiectul Documentului de orientare pentru participarea tinerilor în regiunea 
Dunării a fost prezentat în cadrul evenimentului.

•	 Prelegere	pe	 tema	„Agricultura	durabilă	 în	Republica	
Moldova”	realizată	de	voluntarii	AO	BIOS

În data de 6 noiembrie 2020, a fost organizată o prelegere pe tema „Agricultura 
durabilă în Republica Moldova” pentru studenții din anii I-II ai Facultății de Biologie 
și Știința Solului, Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a avut loc în 
departamentul geologic al Muzeului de Istorie Naturală. Berg, cu susținerea AO 
BIOS, conducerea Facultății de Biologie și Știința solului și cu asistența asociației 

internaționale Eco-TIRAS.
În cadrul evenimentului, voluntarii AO BIOS, cu sprijinul asociației internaționale 
Eco-TIRAS, au evidențiat următoarele subiecte: au abordat aspect legate de 
dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova și rolul solului în acest proces. 
Studenții au aflat, de asemenea, despre proiectele implementate de AO BIOS, care 
vizează îmbunătățirea stării și protejarea mediului, conservarea biodiversității 
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Moldovei, dezvoltarea agriculturii durabile în diferite localități ale țării.

•	 Susținerea	Declarațiilor	societății	civile	a	Partenieriatului	
Estic

AO BIOS a susținut următoarele Declarații ale societății civile a Partenieriatului 
Estic

• Declarația publică pe marginea derapajelor de la procesul democratic din 3 
decembrie 2020, comise de către noua majoritate parlamentară PSRM, Partidul 
Șor și grupul „Pentru Moldova” http://bios.md/2020/12/07/declaratie-publica-
pe-marginea-derapajelor-de-la-procesul-democratic-din-3-decembrie-2020-
comise-de-catre-noua-majoritate-parlamentara-psrm-partidul-sor-si-grupul-
pentru-moldova/ 
• Declarația față de atacurile fără precedent la adresa organizațiilor non-
guvernamentale, partenerilor de dezvoltare și democrației, lansate de către un 
deputatul Bogdan Țîrdea http://bios.md/2020/10/24/declaratia-membrilor-
platformei-nationale-a-forumului-societatii-civile-din-partneriatul-estic/. 

Valentin Ciubotaru,
Director executiv, AO BIOS.

UNELE INFORMAȚII DE LA COALIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ A PĂMÂNTULUI

•	 Asambleia	Generală	a	membrilor	Coaliției	Internaționale	
a	Pământului	din	Europa,	Orientul	Mijlociu	și	Africa	de	Nord

Lucrările Asambleii Generale a membrilor Coaliției 
Internaționale a Pământului din Europa, Orientul 
Mijlociu și Africa de Nord – EMENA au avut loc 
online pe data de 14-15 octombrie. Au fost discutate 
realizările și problemele cu care s-au confruntat 
membrii EMENA în 2021, proiectul Strategiei 
EMENA, organizarea următorului Forum Global ILC 
care va avea loc în Iordania anul viitor. Activitățile 
realizate de NES Moldova au fost appreciate de către 
participanți. Un subiect aparte a constituit evaluarea 
ILC, provocările cu care se confruntă membrii 
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EMENA odată cu trecerea la noul model operational ILC.

•	 Ședința	Platformei	NES	Moldova

Ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare a avut loc pe data de 26 
noiembrie în format mixt – participarea fizică în sala de conferințe la Summit 
Events, și concomitent online. La ședință au participat 30 de persoane. Moderatorul 
ședinței a fost Valentin Sașcov, Președintele Comitetului de Supraveghere al 
Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului 
(NES). Au fost prezentate activitățile realizate de către echipa de implementare a 
Strategiei Naționale de Implicare pe parcursul anului 2020 în contextul modelului 
nou operațional al Coaliției Internaționale a Pământului și situației epidemiologice 
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în plan global de către facilitatorul Platformei.

Activități realizate în anul 2020:

• SNI Moldova este inclus ca studiu de caz în proiectul de ghid tehnic pregătit 
de UNCCD / FAO pe baza deciziei CoP14 a UNCCD privind „Integrarea 
securității proprietății funciare pentru a atinge neutralitatea degradării 
terenurilor”.
• Membrii Platformei NES Moldova a trimis avize la următoarele documente:
► Proiectul noului Cod silvic; 
► setul de indicatori pentru Raportul național privind starea mediului în 
Republica Moldova pentru anii 2015-2018;
► Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
privind controlul emisiilor de compuși organici volatili.
► Regulamentul privind ecologizarea IMM-urilor.
► proiectul Codului funciar.
► Planurile de gestionare a riscului de inundații și 
► privind utilizarea apei potabile subterane pentru irigații.

• Membrii Platformei NES Moldova au sprijinit următoarele documente:
► Apelului pentru adoptarea proiectului de Lege privind ONG-urile.
► Petiție privind asigurarea accesului mass-media la informațiile de interes 
public, pregătite de organizațiile mass-media; 
► Apel public privind conformitatea pentru transparența decizională și 
includerea în adoptarea proiectului de lege privind organizațiile non-profit, 
pregătit de Platforma Națională a Forumului Societății Civile al Parteneriatului 
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Estic; 
► Apel public privind asigurarea procesului de educație în contextul 
pandemiei COVID-19, pregătit de ONG-uri; 
► Apel public privind dispoziția emisă de președintele Consiliului 
Audiovizualului, pregătită de ONG-uri.

• Membrii rețelei Alianței OSC, inclusiv ONG BIOS, au co-organizat o 
campanie specială „Zero Food Waste” dedicată Deșertificării și Zilei Secetei.
• AO BIOS a organizat atelierul de instruire privind conservarea solului în 
cadrul Festivalului AuGust. 
• Membrii Platformei NES Moldova au co-organizat cu PRIA, FNFM, AIPA 
și alte organizații relevante, prima Conferință on-line PRIA Agricultură din 
Republica Moldova și Pria Farmers Day Moldova awards.
• Membrii Platformei au participat în lucrările Comitetului Consultativ a 
Platformei Actorilor Locali Dunărene (D-LAP) a Strategiei UE privind regiunea 
Dunării. 
• Au fost pregătite propuneri de proiecte către GEF, ambasada Slovaciei, 
programul Land at Scale a Ministerului de Externe a Olandei, dar din lipsa co-
finanțării din partea Coaliției Internaționale a Pământului, proiectele respective 
n-au fost aprobate

Lilian Mindov, Șef Direcție cadastrul bunurilor imobile, Agenția Relații Funciare 
și Cadastru a prezentat proiectul „Ghidului practic de corectare a erorilor comise 
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la atribuirea în proprietate a cotelor de teren echivalente”. Alexandru Perjan, 
administrator SRL EUROALUN și Sergiu Melnic, expert certificare SRL 
EUROALUN au prezentat Experiența SRL EUROALUN în promovarea practicilor 
de guvernanță funciară centrată pe oameni conform Priorității nr. 6. Ecosisteme 
gestionate local.
 Planul de acțiune 2021 a fost prezentat de facilitatorul Platformei.

• Prioritate pentru 2021:  angajamentul 6 al Coaliției Internaționale a 
Pământului (ILC) Întărirea rolului utilizatorilor locali de teren în gestionarea 
teritoriului și a ecosistemelor.
• Dezvoltarea capacităților APL în elaborarea planurilor locale de dezvoltare 
și includerea aspectelor de mediu. 
• A fost semnat acordul de colaborare între AO BIOS și SRL EUROALUN 
care prevede crearea unui cadru de parteneriat între părțile semnatare, în calitate 
de proiect pilot în contextul Strategiei Naționale de Implicare Moldova, cu co-
finanțarea 50/50 a activităților planificate.
Acțiunile în cadrul proiectului pilot a SNI Moldova vor urmări:
• promovarea siguranței alimentelor, producției ecologice, managementul 
calității, 
• implementarea standardelor de calitate, practicilor durabile de gestionare a 
resurselor naturale,
• implementarea bazei de producție locală a alunelor pentru prelucrarea 
locală ulterioară,
• crearea locurilor de muncă și oportunități de afaceri, cu respect pentru sol 
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și natură în general, care ar servi ca modele pentru replicare în alte comunități.
Alte Angajamente ale ILC care vor fi abordate în 2021:
• Angajamentul 1 – Respectarea, protejarea și întărirea drepturilor funciare.
► Va fi finalizat „Ghidul practic de corectare a erorilor comise la atribuirea în 
proprietate a cotelor de teren echivalente”.
► Vor fi oferite asistență și instruire privind utilizarea ghidului.

• Angajamentul 2 - Susţinerea sistemelor agricole la scară mică. 
► Va fi plasat accentul pe promovarea practicilor prietenoase mediului de 
gestionare a agroecosistemelor. 

• Angajamentul 3 - Recunoașterea și protecția diverselor sisteme de 
proprietate funciară și de producție de care depind mijloacele de trai ale 
oamenilor. 
► În contextul colaborării regionale în cadrul Commons Land Network – 
există oportunitatea de a promova practicile bune de gestionare a terenurilor 
de uz comun (păduri, pășuni, fâșii forestiere, ș.a.) la nivel regional și global 
prin intermediul rețelei, de a face schimb de experiență, dezvolta inițiative 
regionale.

• Conform modelul operațional nou în cadrul Platformei  vor fi promovate 
activități similare proiectului pilot (inițativa SRL EUROALUN):
► inițiativa vine de la membrii Platformei,
► organizația gazdă (AO BIOS) împreună cu Facilitatorul Platformei oferă 
asistență în identificarea partenerilor, oportunitățile de finanțare și orice alte 
necesități exprimate de membrii Platformei.
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Toate evenimentele organizate de BIOS, inclusiv ședințele NES Moldova, sunt 
supuse evaluărilor participanților. Echipa NES ia în considerare cu atenție rezultatele 
evaluării pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a răspunde nevoilor și solicitărilor 
actuale ale participanților la 
reuniunea NES și ale membrilor 
platformei NES.

1. Actualitatea ședinței 
NES

Opiniile participanților despre 
actualitatea ședinței NES sunt 
evaluate ca fiind „foarte mari” 
(100%) (Figura 1).

2. Justificarea 
aşteptărilor participanților 
care le aveau față de ședință

Așteptările participanților la 
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reuniunea NES au fost evaluate ca fiind „foarte mari” (84,6%) și „ridicate” (15,4%) 
(Figura 2).

3. Conținutul informational.

Toți respondenții apreciază 
foarte mult conținutul 
informațional al reuniunii NES, 
evaluându-l ca fiind foarte 
ridicat în 100% cazuri.

4. Caracterul practic  al 
ședinței 

Opiniile participanților despre 
caracterul practic al ședințe 
NES au fost evaluate ca fiind 
„foarte ridicate” (71,4%), 
„ridicate” (21,4%) și medii 
(7,2%) (Figura 3).

5. Calitatea prezentărilor 
orale

Respondenții au evaluat calitatea prezentărilor orale ca fiind „foarte ridicată” 
(85,7%) și „ridicată” (14,3%) 
(Figura 4)

6. Calitatea materialelor 
vizuale.

Opiniile despre calitatea 
prezentărilor vizuale au urmat 
aceeași tendință ca aprecierea 
calității prezentărilor orale, evaluând-o ca fiind „foarte ridicată” (85,7%) și 
„ridicată” (14,3%).
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7. Facilitarea 
discuţiilor

Toți respondenții au apreciat 
„foarte mare”, moderarea 
discuțiilor.

8. Aranjamentele 
logistice

Aranjamentele logistice 
au fost evaluate după cum 
urmează: 85,7% dintre 
respondenți au evaluat această 
întrebare ca „foarte mare” și 
14,3% - „înaltă” (Figura 6).

9. Opinia participanților 
privind necesitatea 
informaţiei suplimentare la 
tema evenimentului (%)

Majoritatea participanților 
(76,2,4%) au nevoie de 
informații suplimentare despre NES (Figura 7).

Anna Moldovan
Facilitatorul Platformei NES Moldova.

PĂMÂNTUL	–	BOGĂŢIA	
NOASTRĂ

•	 Educația	Ecologică.	Partea	2

Toate țările, în fața crizei ecologice, cu care se 
confruntă umanitatea, fac eforturi de a intensifica și 
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fortifica educația ecologică, iar în acest sens există multiple resurse de ajutor pentru 
cei interesați, inclusiv pentru școli, pedagogi, factori de decizie din ministere și 
parlament, organizații non-guvernamentale, autorități locale, etc.
De exemplu în România, cu susținerea organizațiilor WWF, Greeninitiative și Viitor 
Plus, s-a elaborat un curs interactiv, cu multe resurse electronice dar și numeroase 
idei de proiecte practice incluse în o platformă, pentru ca copii să aplice cunoștințele 
în mod practic.
Cursul are un caracter transdisciplinar și se adresează elevilor de clasele a V-a, a 
VI-a și a VII-a. Obiectivele generale de învățare sunt: 

• Conștientizarea de către elevi a impactului activităților umane asupra 
capacității naturii de a ne furniza cele necesare existenței noastre 
• Transformarea elevilor din „eco-indiferenți” în persoane interesate de 
probleme de mediu și implicate în rezolvarea lor 
• Experimentarea de către elevi a etapelor derulării unui proiect și a 
beneficiilor colaborării în echipă pentru atingerea unor obiective stabilite de 
către ei înșiși. 

Conținutul educativ al cursului este structurat pe 3 module principale : 

1. Ce primim de la Planetă? Lecțiile incluse în această temă se prezintă 
elevilor, într-un limbaj accesibil și pe baza unor activități și exerciții practice, 
arătând serviciile pe care natura le oferă oamenilor și fără de care viața noastră 
nu ar fi posibilă. Reglarea climei, filtrarea apei, producerea de hrană, cherestea, 
medicamente, fibre, formarea solului, polenizarea sau fotosinteza sunt câteva 
dintre temele de discuție, care se propun în acest modul. 
2. Ce ii dam înapoi Planetei? Lecțiile incluse în această temă îi ajută pe 
elevi să conștientizeze impactul, pe care modul cum ne hrănim, cum locuim 
și construim, cum ne deplasăm, precum și obiceiurile noastre de consum îl au 
asupra capacității naturii de a ne furniza beneficiile discutate în prima temă. 
Accentul este pus pe analizarea și conștientizarea impactului personal, pe care îl 
avem fiecare, prin modul nostru de viață. 
3. Școală mea verde.  A treia parte a cursului este dedicată soluțiilor la 
problemele identificate și analizate în primele două module prin realizarea la 
nivel de clasă, în echipă, a unui mic proiect practic, prin care elevii participă 
la rezolvarea unei probleme de mediu identificate chiar de ei. Elevii vor fi 
îndrumați de către profesor pentru a se organiza în echipă, a identifica probleme 
semnificative de mediu, a decide democratic asupra soluțiilor posibile și a pune 
în practică un plan de acțiuni. Experiența implementării acestui mini-proiect 
va fi apoi analizată împreună în timpul ultimelor ore din modul, pentru a fi 
transformată într-o experiență solidă de învățare.
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CARACTERISTICI NOI ALE CURSULUI:
• Mai puțină teorie și mai multă învățare prin jocuri și activități practice. 
• Învățare într-un cadru mai puțin rigid, mai prietenos, deoarece manualele 
digitale și resursele multimedia vor fi mai aproape de mediul lor preferat de 
interacțiune. 
• Explorarea propriei lor relații cu mediul printr-o abordare inovatoare, 
practică, interdisciplinară, orientată spre implicare și acțiune.
• Integrarea în viața de zi cu zi a unor filtre decizionale, care să genereze 
beneficii atât pentru mediu, cât și pentru calitatea vieții personale a elevilor.
• Dezvoltarea unui simț al responsabilității individuale și comunitare în 
raport cu natura.
• Învățarea prin jocuri și activități în aer liber; dacă vremea permite, o parte 
din orele alocate acestei discipline pot fi realizate și în aer liber, în spațiul verde 
din curtea școlii sau, dacă nu e posibil, într-un cadru mai puțin formal.
• Implicarea activă în managementul unui mic proiect: o parte dintre 
orele cursului de protecție a mediului sunt alocate organizării și implicării în 
rezolvarea unei probleme concrete de mediu, identificate de elevii clasei. 
• Explorarea calităților de lider: proiectul Școala/comunitatea mea verde din 
cadrul cursului va fi atât un succes colectiv, cât și unul individual.
• Învățarea noțiunilor de cetățenie activă prin identificarea unor aspecte, 
care pot fi îmbunătățite (de ex. colectarea separată a deșeurilor, reducerea 
consumului de hârtie sau folosirea hârtiei reciclate, transmiterea unor solicitări 
către autorități etc., dar și parcurgerea unor etape concrete de implicare.
• Promovarea la nivel național a realizărilor și experiențelor deosebite din 
cadrul cursului opțional pe pagina de internet a proiectului.

Școlile, în care se implementează acest curs opțional primesc de la organizatori o 
plachetă de Școală verde și asistență gratuită pentru a deveni mai sustenabile. Toți 
elevii din clasele, care aleg să urmeze cursul primesc de la profesor o diplomă de 
participare la curs pe un format pus la dispoziție prin Platforma Școli Verzi.

În majoritatea buletinelor noi oferim calendarul de evenimente pe trimestrul 
respectiv, cu care se pot asocia diverse activități de protecție a mediului. Acesta nu 
înseamnă că se vor realiza activități ecologice doar în aceste zile, ci că activitățile 
ecologice de rutină pot fi celebrate în anumite zile, în care efectul lor educațional se 
poate răsfrânge și asupra altor membri ai societății.

Referințe:
https://www.scoliverzi.ro/
http://www.ddbra.ro/media/Ghid_practic_de_educatie_pentru_mediu_II_2009.pdf
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Material pregătit de 
Elena Bivol,  Coordonator instruire,
AO BIOS

• Foamea în lume

Foamea este cea mai groaznică și profundă expresie a sărăciei și se întîlnește în 
toate țările, chiar și în cele mai dezvoltate. Frica de foame a devenit deja un element 
indispensabil al ADN-ului nostru, transmis de la strămoșii noștri speriați și afectați 
de diverse epizoade de foamete din viața proprie sau cea a predecesorilor. 

Totuși, în acest sens, în țările cu condiții favorabile și bine administrate ar fi bine 
să nu ne lăsăm pradă fricii, deoarece de câteva zeci de ani acest fenomen este în 
descreștere în întreaga lume. Acest lucru se datorează ingeniozității și optimismului 
fermierilor de pe tot mapamondul. Anume ei produc aproximativ 80 procente din 
alimentele consumate de către toți locuitorii pămîntului. Alte roluri importante 
în acest progres îl au și ONG-urile de profil, creșterea economică și dezvoltarea 
industriei. 

Cu regret, totuși, din cauza secetelor și altor dezastre naturale de care au suferit 
recent foarte multe țări, fenomenul foametei a început a crește din nou. În lume, 
aproximativ 820 milioane de oameni suferă de foame cronică. Aceștia trăiesc o 
foame persistentă, care scade gradual moralul și credința într-un viitor mai bun. Zi 
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de zi, aceste milioane de oameni își vor trimite copiii la culcare flămînzi și se vor 
întreba dacă le va ajunge puteri să muncească în ziua următoare fără a-și pierde 
cunoștința de foame. 
Chiar dacă mulți dintre noi sunt deja atît de obosiți de acest subiect și reacționează 
indiferent la noutățile despre criza climatică, secete și inundații, trebuie să realizăm 
că creșterea globală a foametei se datorează în mare parte situației climatice. În 
ultimul timp, am fost martori a multor inundații, secete, furtuni cu mult mai aprige 
decât în trecut. Fermierii din ziua de azi au ajuns să accepte astfel de evenimente 
mai mult ca pe o rutină decît ca ceva excepțional. 

Totodată, producerea alimentelor este una din cauzele schimbărilor climatice, 
deoarece pentru a cultiva culturi și a crește animale domestice, se defrișează 
milioane de hectare de păduri. Deci, în momentul de față, trăim o mare provocare, 
iar principala întrebare pe care trebuie să ne-o punem este dacă e posibil de a hrăni 
toată populația lumii fără a distruge planeta pe care trăim?  Cel mai logic răspuns 
este agricultura durabilă. Ar trebui să creștem în continuare produsele cu care ne 
alimentăm, dar păstrînd calitatea solului, păstrînd apele curate, minimizînd pe cît e 

posibil folosirea chimicatelor, și protejînd biodiversitatea. Evident că aceste scopuri 
nu pot fi atinse dacă toți fermierii, ONG-urile, administrațiile, guvernele și alte 
structuri nu se vor uni. 
 
Iată care sunt unele dintre sugestiile promovate de către cercetătorii din lumea 
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întreagă:
1. Încetarea extinderii terenurilor agricole. Acest lucru poate fi realizat 
folosind stimulente precum plata pentru servicii ecosistemice, certificare și 
ecoturism. Această schimbare va aduce beneficii imense mediului fără a reduce 
dramatic producția agricolă sau bunăstarea economică.
2. Îmbunătățirea randamentelor agricole. Multe țări și regiuni ale acestora 
nu se ridică la nivelul lor potențial de producere a culturilor. Acest lucru este 
cunoscut sub numele de lacune de randament. Utilizarea îmbunătățită a soiurilor 
de culturi existente, o gestionare mai bună și soiurile mai performante în condiții 
precare ar putea spori producția de alimente cu aproape 60% față de situația 
actuală.
3. Utilizarea terenurilor într-un mod mai strategic. Utilizarea curentă a apei, 
a substanțelor nutritive și a reziduurilor agricole este neuniformă; mai mult 
utilizarea incorectă sau inadecvată a acestora este mai degrabă regulă, decât 
excepție. Realocarea strategică ar putea spori substanțial beneficiile.
4. Dietele în schimbare. Creșterea hranei pentru animale sau a 
biocombustibililor pe terenurile de cultură primare, oricât de eficientă ar părea, 
este o epuizare a alimentației umane. Dedicarea terenurilor culturilor, pe care 
le consumă oamenii, ar putea spori caloriile produse de fiecare persoană cu 
aproape 50%. Chiar și deplasarea utilizărilor nealimentare, cum ar fi hrana 
animalelor sau producția de biocombustibili, de pe terenurile de cultură – pe 
terenuri actualmente neperformante, ar putea face o mare diferență.
5. Reducerea deșeurilor. O treime din alimentele produse la ferme ajung la 
gunoi, altele sunt utilizate ineficient sau consumate de către diverși dăunători. 
Eliminarea deșeurilor prin metode mai inteligente ar putea mări volumul 
alimentelor disponibile pentru consum cu încă 50%.

Acestea sunt doar unii pași, pe care îi putem face întru îmbunătățirea situației 
actuale, dar cu puțină ingeniozitate și mult respect pentru planeta care ne hrănește, 
putem asigura alimente suficiente pentru toți locuitorii planetei fără a o distruge. 
Pentru început trebuie doar să ne transformăm dorințele și visurile în planuri, iar 
planurile – în acțiuni. 

Referințe: 
https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/16/how-do-we-feed-
the-world-without-destroying-the-planet
https://www.weforum.org/agenda/2015/04/how-can-we-feed-the-world-while-
protecting-the-environment/ 
https://earthsky.org/human-world/feeding-the-world-while-protecting-the-planet

•	 Crearea	Comisiei	naționale	pentru	schimbările	climatice
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BIOS salută decizia Guvernului de a institui Comisia națională pentru schimbările 
climatice și va depune toate eforturile ca activitățile de implementare a Convenției-
cadru a ONU privind schimbările climatice, precum şi ale altor tratate internaționale 
în domeniu, la care Moldova este parte, să fie realizate în conformitate cu prevederile 
lor; și să îndreptățească așteptările Asociațiilor Obștești în domeniul mediului, care 
au propus ca să facem parte dîn această Comisie. În data de 28 octombrie, Guvernul 
a instituit Comisia națională pentru schimbările climatice - în calitate de organ 
colegial în domeniul atenuării impactului şi adaptării la schimbările climatice. 
Comisia va asigura cadrul instituțional pentru realizarea procesului de adaptare la 
schimbările climatice. Va elaborara, evalua şi aproba proiecte de implementare a 
acțiunilor adecvate de atenuare la nivel național. Membrii acestei comisii sunt:

• Perju Ion–ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, 
președinte al Comisiei naționale,
• Popov Maxim–secretar de stat al Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului, vicepreședinte al Comisiei naționale,
• Pușcuța Serghei–viceprim-ministru, Ministerul Finantelor al Republicii 
Moldova,
• Railean Serghei–ministru al Ministerul Economiei și Infrastructurii al 
Republicii Moldova,
• Dumbrăveanu Viorica–ministru al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale al Republicii Moldova, 
• Șarov Igor–ministru al Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldov,
• Vlah Irina–guvernator alunității teritoriale autonome Găgăuzia,
• Furdui Viorel–director executiv al Congresului Autorităților Locale din 
Moldova,
• Grigoraș Mihail–director adjunct interimar al Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat,
• Cojocaru Dumitru–directoral Agenției ,,Moldsilva”,
• Andriuca Valentina–conferențiar universitaral Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova (UASM), 
• Nedealcov Maria–director al Institutului de Ecologie și Geografie,
• Ciubotaru Valentin–director executiv al A.O. „BIOS”,
• Andreev Nadejda–președinte al Asociației Obștești„Femeile în dezvoltarea 
durabilă a Moldovei WiSDOM,
• Lozinschi Nina–secretara generală a Platformei pentru Egalitate de Gen,
• Stratan Mihail–director „Sarco Engineering” SRL, 
• Boincean Boris–director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de 
Câmp „Selecția”.
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 Colegiul de redacție

•	 Defrișarea	–	un	fenomen	periculos	
pentru	soarta	umanității.	Partea	2

Din cauza defrișărilor masive, la nivelul global, 
suprafețele forestiere s-au redus de la cca. 9 mld. ha in 
antichitate – până la doar cca. 4 mld. ha in prezent, cu 
consecințe foarte grave la nivelul bilanțului hidrologic, 
de accelerare a eroziunii solului, degradare a solurilor 
sau climei. Alte consecințe includ scăderea resurselor 
de biomasa lemnoasa, modificarea peisajelor, reducerea 
biodiversități. Unele țări duc politici de reîmpădurire, astfel mărind suprafețele 
forestiere (de exemplu, în Germania 41% din teritoriu este acoperit cu păduri în 
prezent fata de mai puțin de 25% in anii 50).

In ultimii 10.000 de ani, acoperirea cu păduri a planetei s-a diminuat cu o treime 
prin defrișările ce făceau loc terenurilor arabile, pășunilor sau așezărilor omenești. 
Deși aceasta evoluție continuă, pădurile tropicale diminuându-se anual cu circa 17 
milioane de hectare de teren, cererea fata de bogăția ei principala – lemnul – este 
mare si într-o permanenta creștere. Intre timp, devine, însă, clara necesitatea de a 
conserva pădurile, prin recunoașterea rolului determinant al acestora în conservarea 
condițiilor climaterice, stabilizarea terenurilor si a resurselor de apa, și în asigurarea 
diversității biologice.

In funcție de procentajul real de împădurire, distingem:
• țari cu păduri suficiente (in Asia, Oceania, America Centrala);
• țari cu păduri relativ puține dar încă in limita de echilibru ecologic (in 
Europa si America de Nord);
• țari extrem de sărace in păduri (in Africa Tropicala, Australia).

În general, starea cea mai apropiata de optimul ecologic o are America de Sud, fiind 
continentul cu cel mai mare procent de păduri (46,7%).  In Africa, defrișările au 
luat proporții critice, în special în Algeria, Egipt, Africa de Sud. Foarte afectata a 
fost Sahara, care din o zonă fertilă, parțial împădurita, a devenit un vast desert. In 
Ghana, Nigeria si Kenya se despăduresc zone imense pentru a face loc culturilor 
agricole. O regiune serios afectata este Republica Malgașa, în care toate pădurile de 
pe ramura vestica si nordica au dispărut, ducând la dispariția unor specii de păsări 
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necunoscute in alte părți ale lumii. Singura parte a Africii relativ bine păstrata, cu un 
potențial forestier apreciabil, este zona ecuatoriala (Zair, Gabon, Nigeria, Congo).

In Asia, pe locul pădurii de odinioară s-a instalat desertul (Hindustan, Iran, Arabia, 
Siria). Tăblițele de lut babiloniene descoperite la Marea Moarta vorbesc de bogate 
culturi de cereale, livezi cu pomi fructiferi, podgorii, păduri de cedrii, care ocupau 
un areal continuu din Munții Taurus (Turcia) pana in Munții Libanului, Amanului 
(Siria) si Ciprului. Tăierea masiva a cedrilor a condus la dispariția speciei. Astăzi 
exista in Liban o modesta rezervație cu cedrii.

La fel de puternic a fost impactul și în Extremul Orient. Cele mai mari distrugeri au 
avut loc în China, în bazinele fluviilor Huanhe și Iantzi.

În America de Nord, deși pădurea a fost bine conservată până la venirea coloniștilor 
(sec. 18), ea a suferit cea mai rapidă și cea mai violentă transformare din istoria 

omenirii. Pădurea a fost afectată atât de grav, încât din 382 milioane ha au mai 
rămas doar 311 milioane ha, din care 216 milioane ha sunt productive, 6 milioane 
ha sunt în rezervații si 89 milioane ha sunt păduri degradate.
În America de Sud, defrișările au fost de o intensitate neuniformă, in funcție de 
gradul de accesibilitate și direcția de propagare a presiunii demografice. Cea 
mai afectată zonă a fost Brazilia răsăriteana, dar și Columbia și Chile. Pădurea 
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amazoniană tinde și ea să fie distrusă din cauza mijloacelor de transport – 
marea magistrală amazoniană.

În Europa, despăduririle s-au produs mai lent, dar „moartea pădurilor” aici este 
poluarea. Tăierile, distrugerile neraționale nu conduc numai la pierderea pădurilor, 
dar și la pierderi materiale, pierderi de vieți omenești, cum s-a întâmplat in nordul 
Italiei, unde, din cauza defrișărilor, inundațiile au avut efecte devastatoare.

În România, pădurile ocupa o suprafață totala de cca. 6,2 milioane ha, reprezentând 
26% din suprafață totală. In vremurile preistorice, acestea ocupau 70-80% din 
suprafață tarii, fapt pentru care in anul 1526, când sultanul Soliman Magnificul 

a repurtat victoria de la Mohacs asupra armatei ungare si a ocupat Buda, nu s-a 
încumetat sa ocupe și țările românești, deoarece erau bine aparate de munții cei mai 
abrupți si de pădurile cele mai greu de străbătut – ”codrul frate cu romanul”.
În Republica Moldova, conform datelor oficiale, fondul forestier național constituie 
13,2% din teritoriul țării. Dispersarea și fragmentarea resurselor forestiere, 
repartizarea lor neuniformă pe teritoriul țării constituie un factor negativ pentru 
exercitarea influențelor eco-protective benefice asupra mediului înconjurător, 
crearea condițiilor confortabile de trai pentru populație și asigurarea cu produse 
lemnoase și nelemnoase.  
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Republica Moldova dispune de 49,2 mii ha de vegetație forestieră din afara 
fondului forestier, ceea ce constituie 30,7 mii ha de perdele forestiere de protecție 
(câmpuri agricole, drumuri, râuri și bazine acvatice etc.) și 18,5 mii ha de alte tipuri 
de vegetație forestieră (spații verzi, plantații de arbori și arbuști etc.). Majoritatea 
terenurilor cu vegetație forestieră nu sunt amenajate și gospodărite în baza unor 
proiecte și planuri justificate și argumentate. Gospodărirea se face cu încălcări ale 
tehnologiilor silvice și fără a respecta exigențele ecologice și silvice.

În Moldova, indicele de acoperire a teritoriului cu păduri a evoluat pe parcursul 
a ultimelor două secole de la 30% - până la circa 6% (anul 1918), urmând ca în 
perioada postbelică să fie parțial recuperat până la 11,4% (Fig. 1). Indicatorul 
respectiv este mult sub media europeană (circa 30%), fiind aproape de sarcina pe 
termen mediu, stabilită printr-un șir de documente naționale de politici și strategii 
(15%). În consecință, se înregistrează intensificarea proceselor de eroziune a solului 
și de alunecări de teren, de schimbare nefavorabilă a regimului hidrologic, aridizare 
continuă a condițiilor de mediu. Pădurile reprezintă principalul element în asigurarea 
echilibrului ecologic în acest spațiu geografic. Astfel, problema conservării și 
dezvoltării durabile a pădurilor existente, precum și extinderea terenurilor forestiere 
prin împădurirea de noi suprafețe nepotrivite pentru utilizări agricole, constituie o 
sarcină de interes național.
 

Referințe:
Alina Maria Sfredel, Despăduririle
https://www.ecomagazin.ro/despaduririle/ 

Raport 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?

•	 Apelul	unui	idealist

În 1623, fără telefon, aparat de fotografiat sau cont pe rețele sociale, John Donne scria 
deja atunci că „Niciun om nu este o insulă” și că „Moartea oricărui om mă diminuează, 
pentru că sunt implicat în omenire”. Astăzi suntem cu toții diminuați de atât de multe 
lucruri greșite sau triste sau înfricoșătoare sau de risipa oribilă, dar avem și mijloacele 
de a comunica, de a ne conecta și de a crea o nouă realitate bazată pe valorile pe care 
atât de mulți dintre noi le împărtășim.

Care sunt aceste valori? Tratarea altora așa cum am dori să fim tratați noi înșine este 
un început bun. Dar putem merge dincolo de asta. De exemplu, în fiecare țară și fiecare 
cultură există mulți oameni care ar fi de acord cu afirmația de mai jos: „Lucrând cu alții, 
într-un spirit de generozitate și respect reciproc, vreau să ajut la construirea unei lumi, în 
care toți oamenii să poată duce o viață liberă și demnă.” Sau și mai mult: ”Deși cu toții 
avem ego-uri, părtiniri și opinii și, deși pe rețelele de socializare se poate simți adesea ca 
și cum toată lumea țipă la toți ceilalți, adevărul este că numărul lucrurilor asupra cărora 
majoritatea dintre noi suntem de acord depășește cu mult diferențele noastre”.

Ce ne dorim majoritatea dintre noi? Muncă demnă care ar susține o viață demnă. 
Cartiere sigure, asistență medicală bună, o educație inspiratoare pentru toți copiii și o 
bătrânețe sigură. Aer curat și apă curată, o comunitate iubitoare și ceva frumusețe pentru 
a ne hrăni sufletele. Și, indiferent de ce partid sau ideologie ar susține fiecare dintre noi, 
cei mai mulți dintre noi ne dorim niște libertăți de bază, politicieni cinstiți și legi, care 
s-ar aplica în mod egal pentru fiecare cetățean.

Dar ce zicem de detalii? Având atâtea probleme în atâtea culturi - de la reducerea 
inegalității într-o țară până la protejarea pădurilor în alta - și cu resurse limitate, interese 
concurente și atâtea modalități valide și creative de abordare a fiecărei probleme, nu 
vom putea fi niciodată de acord cu privire la un set de strategii și priorități, care ne-ar 
atrage pe toți.

Așadar, atunci când visăm la solidaritate globală, sau pur și simplu la un parteneriat 
local, aici adesea ne stopăm. Vedem umanitatea noastră comună. Știm în inimile 
noastre că este posibilă o lume mai bună. (Desigur că este!) Dar apoi ne uităm la toate 
obstacolele evidente și ne oprim.
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Dar dacă nu ne-am opri? Ce s-ar întâmpla dacă, uitându-ne la lume dintr-un alt punct de 
vedere, am putea construi rapid o mișcare, care ne-ar permite să profităm la maximum 
de ceea ce are de oferit fiecare dintre noi?
Când urmărim știrile acum, vedem probleme de tot felul care ne copleșesc. Război, 
sărăcie, corupție, crize financiare, sisteme de educație și sănătate fragmentate ... Aceste 
probleme, și multe altele, sunt mari și complexe și nu putem pur și simplu să ne ridicăm 
și să le rezolvăm.

Dar hai să ne schimbăm unghiul de vedere pentru o clipă. În loc să ne confruntăm cu 
acest torent de știri, le lăsăm deoparte și urmărim cum acestea curg pe lângă noi timp 
de un minut sau două. Din acest unghi, putem vedea trei provocări cu care se confruntă 
toate comunitățile și care se referă la toate problemele. Aceste provocări sunt ascunse - 
rareori le veți vedea la știri - dar ele ne afectează pe toți. Și dacă le putem depăși, toate 
celelalte probleme ale noastre vor fi mai ușor de rezolvat.

Aceste trei provocări sunt:

1. Un decalaj mare dintre intențiile noastre bune și acțiunile noastre
În fiecare zi, mulți dintre noi ar dori să răspundă într-un fel la ceea ce se întâmplă în 
jurul nostru, dar nu o fac din diverse motive. Este posibil să simțim că nu avem timp, 
resurse, putere sau impact. Este posibil să nu știm de unde să începem, ce să facem sau 
cu cine să lucrăm. S-ar putea să ne fie frică de eșec, de ridicol, de ședințe și comitete, de 
a ne pierde timpul, de a ne deprima.

Această listă ar putea continua, dar ideea este că această provocare - sau oportunitate - 
este imensă. Să ne gândim de câte ori ne-am simțit așa. Acum să înmulțim acest lucru 
cu fiecare persoană care ar recunoaște acest sentiment și vorbim despre milioane de 
oportunități ratate de acțiune și colaborare în fiecare zi.

Acest decalaj între intenție și acțiune se aplică nu numai în raport cu persoane, ci și cu 
instituții de orice fel. Multe orașe, școli, afaceri, muzee și spitale, ca să numim doar 
câteva, ar fi dispuse să participe la o inițiativă locală sau să ajute o organizație similară 
din altă țară, dar din un set propriu de motive - inclusiv cel mai simplu, acela că nimeni 
nu i-a întrebat - de multe ori nu o fac.

2. Problemele noastre sunt conectate, dar noi nu suntem conectați
Există șanse mari ca în acest moment, la diferite etaje ale unui bloc de locuințe undeva 
în țara noastră, două persoane se uită pe ferestre și doresc ca sub geamul lor să existe o 
grădină sau un loc de joacă în loc de o curte goală. Dar a acționa singur/ă poate fi dificil 
iar, în multe cartiere, în ciuda tuturor tehnologiilor din viața noastră, nu există nicio 
modalitate prin care oamenii să știe că nu sunt singuri - că pe stradă, sau la două etaje 
deasupra sau dedesubtul lor, există și alții care ar fi fericit să lucreze cu ei.

Același lucru este valabil și pentru școli, locuri de muncă și alte comunități. Dacă 
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sunteți unul dintre cei cinci oameni care ar dori să schimbe ceva într-un anumit loc, cum 
îi găsiți pe ceilalți patru? Și dacă teoretic aveți o modalitate de a-i găsi - bătând la ușă, 
trimițând un e-mail tuturor, postând un pliant - ar fi bine să faceți acest lucru? Există un 
context bun pentru ca oamenii să-și aducă ideile și să ajungă la alții, sau ar părea ciudat 
sau nepotrivit?

Pe lângă toate acestea, mulți dintre noi suntem împărțiți și după naționalitate, religie, 
politică și alte aspecte. Aceste diviziuni, prea des exagerate și manipulate, pot fi atât de 
adânci încât poate fi greu să vedem întreaga umanitate a oamenilor de cealaltă parte și 
să explorăm cât de mult am putea avea în comun în pofida diferențelor noastre.

Problemele noastre sociale și de mediu, pe de altă parte, nu respectă frontierele provocate 
de om și toate - dependența și sărăcia, de exemplu, sau corupția și dezastrele naturale - 
sunt fericite să lucreze împreună și să se întărească reciproc.

3. Lumea este plină de idei bune, dar acestea nu se răspândesc destul de repede
Hai să alegem o problemă socială sau de mediu specifică și este probabil ca cineva, 
undeva, să fi găsit deja o modalitate bună de a o aborda. Din păcate, oamenii și 
organizațiile din spatele acestor inovații nu au adesea mijloacele necesare pentru a le 
prolifera mai pe larg.

Drept urmare, oamenii și comunitățile care ar putea beneficia de un număr mare de 
programe și idei s-ar putea să nu audă niciodată despre ele și chiar și atunci când au 
auzit de ele, s-ar putea să nu aibă cunoștințele sau resursele necesare pentru a le adopta.

Ceea ce face cercul complet. Persoana A a implementat un proiect minunat; persoanei B 
i-ar plăcea să-l aducă în comunitatea sa; iar persoana sau organizația C ar fi bucuroasă 
să ajute dacă cineva ar ruga-o. Deci, cum putem face ca acest lucru bun să se întâmple? 
Cum putem face ca noi toți să acționăm mai ușor conform bunelor noastre intenții? Cum 
obținem situația în care în orașe, sate, școli și locuri de muncă să existe un rezervor de 
idei, la care s-ar conecta apoi toți acei oameni și organizații care ar dori să le pună în 
aplicare? Și cum creăm un context social care să facă toate acestea posibile?

Transformând aceste provocări în obiective și construind o mișcare, o rețea, un întreg 
ecosistem, care va:

• Face ca noi toți să trecem mai ușor de la intenție la acțiune
• Conecta oameni, organizații și resurse în orice mod posibil
• Găsi idei bune oriunde s-ar afla și răspândi aceste idei cât mai mult posibil

Pentru început, să ne gândim pentru o clipă pe cât de mult i-am putea aduce la această 
masă. Gândurile, abilitățile, experiența și pasiunea noastră. Oamenii, pe care îi 
cunoaștem, comunitățile la care aparținem și valorile pe care atât de mulți dintre noi le 
împărtășim.
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Apoi, bazându-ne pe aceste valori, să ne imaginăm pe noi, pe mine și pe toți cei care 
doresc să ni se alăture - venind împreună în cartiere, școli și locuri de muncă pentru a ne 
concentra pe un singur mare obiectiv: să ne ajutăm pe noi înșine și să-i invităm pe toți 
cei din jurul nostru, să ne mișcăm de la intenție la acțiune.

• Să ne imaginăm că fiecare dintre noi întrebăm, descoperim și împărtășim tot 
despre ce ne pasă („o-o-o, vrei și tu să construiești o grădină în curtea noastră?”). Și 
ce ne împiedică să acționăm, dacă există așa ceva, și apoi să ne ajutăm reciproc să 
facem acest prim pas.
• Să ne imaginăm că folosim orice instrument disponibil - de la aplicații pe 
telefonul mobil până la un panou de anunțuri pe un copac din sat - pentru a potrivi 
nevoile, ideile și oportunitățile cu oamenii, organizațiile și resursele corespunzătoare.
• Să ne imaginăm că, oriunde ne-am afla, o dată pe lună, pe 7/7, 8/8, 9/9 etc., 
vom organiza Zile ale Idealiștilor, care ar face ca totul să fie în regulă, și mai mult 
decât în regulă, care ar declanșa și ar celebra acțiunea și posibilitatea, libertatea și 
demnitatea.
• Să ne imaginăm că citim știrile și că avem un buton „Acțiune”, care ne-ar 
permite să facem ceva în legătură cu ceea ce tocmai citeam.
• Să ne imaginăm că dacă pe lângă numerele de telefon de asistență pentru 
situații de urgență am avea și un număr de asistență pentru proiecte și vise.

Să ne imaginăm, pe scurt, că împreună am putea reduce decalajul dintre ceea ce este și 
ceea ce ar putea fi - între ceea ce știm în inimile noastre că ar fi posibil și realitatea pe 
care o vedem în jurul nostru - invitând oamenii de pretutindeni să își imagineze lucruri 
bune, să se conecteze și să acționeze:

• Să ne imaginăm o lume mai bună, o comunitate mai bună și o viață mai bună
• Să ne conectăm cu ceilalți și să împărtășim idei, abilități și resurse
• Să acționăm conform bunelor noastre intenții și să-i ajutăm pe alții să acționeze 
în conformitate cu cele ale lor

Pentru a începe să țesem această rețea, pe toate liniile care ne despart, primul lucru de 
care avem nevoie este să ne vedem; să vedem și să arătăm că nu suntem singuri, că peste 
drum și peste tot în lume există mulți alții care doresc și prețuiesc aceleași lucruri pe 
care le facem noi.

Iar pentru a face acest lucru, există două instrumente pe care le putem folosi: o denumire 
și un simbol.

De ce avem nevoie de o denumire? Deoarece cuvintele contează, denumirile contează. 
Dacă suntem un profesor din Peru și ne întâlnim cu un alt profesor din Peru, trebuie 
doar să spunem două cuvinte - profesor și Peru - pentru a transmite o viață de experiențe 
comune. Și dacă dorim să creăm un grup pentru profesorii peruvieni, avem cuvintele 
necesare pentru a face acest lucru.
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În cazul nostru oamenii există, dar cuvintele lipsesc. Suntem mulți și suntem peste tot, 
dar cum ne numim noi pe noi înșine? Și dacă nu ne putem numi, cum ne putem conecta 
împreună? Deci, hai să ne asumăm o denumire și să facem ca ea să devină a noastră. O 
denumire care ar însemna „libertate și demnitate, generozitate și respect”. Un pod care 
ar consta din un singur cuvânt care ne-ar permite să ne conectăm în pofida diferențelor 
noastre religioase, naționale și politice și să descoperim cât de mult avem în comun.

Să ne numim pur și simplu idealiști. Și să deținem această denumire și valorile pe care 
le reprezintă aceasta, cu aceeași mândrei și bucurie, care o simțim și în legătură cu alte 
părți ale identității noastre. De îndată ce facem acest lucru și adăugăm acel cuvânt la 
șirul de substantive și adjective care alcătuiesc identitățile noastre infinit de diverse 
(„Sunt soție, mamă, om de știință, înotător, cititor ... și idealist”), două lucruri devin 
posibile. Ne putem conecta, online și personal, la fel de ușor ca acei profesori peruvieni. 
Și putem să ne uităm înapoi la istorie și peste toate granițele noastre și să simțim că, pe 
lângă propriile noastre tradiții naționale sau spirituale, suntem și moștenitorii fiecărei 
persoane, în fiecare cultură și eră, am luptat și am muncit pentru mai multă libertate, mai 
multa demnitate pentru mai mulți oameni.

Și acesta nu este un lucru mic. Dar dacă denumirile sunt utile, simbolurile pot fi și mai 
puternice. Să ne gândim la impactul pe care l-au avut logo-ul de reciclare și steagul 
curcubeu în întreaga lume. Acum să ne imaginăm dacă libertatea și demnitatea ar 
avea o siglă. Un simbol vesel care, într-un fulger de culoare, ne-ar permite să spunem: 
„Sunt aici și vă împărtășesc cele mai profunde valori. Și dacă veți susține libertatea și 
demnitatea, eu voi fi alături.”

Cu doar câteva decenii în urmă ar fi fost greu să ne imaginăm o astfel de mișcare și chiar 
mai greu să o construim. Dar astăzi avem tot ce este necesar pentru a ne apropia unii de 
alții, a gândi și a crea și a învăța împreună și a ne sărbători și a ne susține reciproc pe 
măsură ce mergem înainte.

Și pentru că toate acestea sunt foarte posibile - pentru că nu există nicio îndoială că 
putem face acest lucru - ar trebui să ne gândim și la orice rău pe care îl putem provoca 
și să încercăm să-l atenuăm înainte de a începe. De ce să aducem asta în discuție? 
Deoarece suntem oameni și viața este complicată și toate acțiunile, în special cele ale 
unui număr mare de oameni, pot avea consecințe neintenționate. Acest lucru nu ar trebui 
să ne împiedice să acționăm, dar ar fi minunat dacă pe măsură ce ne reunim ne-am putea 
angaja cu toții în trei reguli simple:

• Fără acțiuni violente
• Fără acțiuni împotriva oricărei persoane sau grup pe baza identității lor
• Fără acțiuni despre tine fără tine (adică să nu „ajutăm” pe nimeni fără a-i cere 
mai întâi permisiunea).

Dacă aceste principii au sens pentru dvs. și dacă, de asemenea, credeți că fiecare persoană 
și fiecare comunitate are ceva valoros de contribuit, atunci împreună putem dezlănțui 
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un val de energie și creativitate precum lumea nu a mai văzut-o niciodată. Putem face 
acest lucru și îl putem face acum. Trebuie doar să începem. Dar, pentru început, trebuie 
să știm încotro mergem. Iată deci întreaga idee în câteva cuvinte:

• Ce vrem noi? Să schimbăm lumea, din temelii.
• Cum? Prin închiderea decalajului dintre intenție și acțiune.
• Da, dar cum, mai concret? Invitând oamenii de pretutindeni să-și imagineze 
un viitor, să se conecteze și să acționeze și susținând dreptul lor de a face acest lucru.
• Cine va face acest lucru să se întâmple? Idealiștii lumii.
• Idealiștii? Da. Visători practici care vor să ajute la construirea unei lumi în care 
toți oamenii să poată duce o viață liberă și demnă.
• Și ar face-o? Să promovăm și facilităm acțiunea și colaborarea folosind toate 
mijloacele disponibile.
• Cum începem? Conștientizând umanitatea noastră comună.
• Iar apoi? Apoi ne organizăm, creăm grupuri locale, planificăm următoarea Zi 
a Idealistă și îi invităm pe toți cei din jur să ne imaginăm, să ne conectăm și să 
acționăm.
• Iar încă mai apoi…? Zi de zi, lună de lună, continuăm să construim un întreg 
ecosistem de posibilități - acel buton Acțiune, acel număr de telefon direct, un meniu 
de idei și soluții, pe care oricine le poate folosi și adapta - astfel încât nicio ocazie de 
acțiune sau colaborare să nu fie ratată sau irosită.

Iar în timp ce facem acest lucru, vom întâmpina tot felul de provocări. Unele dintre 
acestea vor fi mai dure decât altele, dar adevărul despre noi, oamenii, este că, odată ce 
ne-am angajat în un obiectiv mare - în acest caz, construirea unei lumi mai bune prin 
reducerea decalajului dintre intenție și acțiune - suntem foarte buni în a afla cum vom 
ajunge acolo.

Oriunde ne vom afla, putem face acest lucru și împreună și putem împinge limitele în a 
ceea ce pare posibil în viața noastră și în comunitățile noastre.

Cat de departe? Hai să aflăm.

Colegiul de redacție

•	 Ce	voi	schimba	în	viața	mea	pentru	a	proteja	planeta.	
Partea	2

Viața personală. Multe aspecte din viața personală pot fi cu ușurință schimbate întru o 
protecție mai extinsă a mediului, deoarece ele nu depind deloc sau depind puțin de alții 
, iar deciziile în acest sens pot fi luate imediat.  Deși se poate părea că o mică decizie 
de a schimba o practică din viața personală nu poate conduce la consecințe pozitive 
vizibile, totuși, dacă mai mulți sau majoritatea oamenilor vor face atare schimbări, 



33

Nr. 4 (41), decembrie 2020

efectul cumulativ ar putea fi enorm, ținând cont și de faptul că odată învățat, un obicei 
bun e aplicat pe durata vieții.

În continuare vom examina câteva aspecte din viața proprie, pe care le putem examina 
pentru a lua decizii optimale în sensul mediului.  Aspectele de mai jos nu sunt nici 
exhaustive nici ideale, fiecare din ele putând fi supuse discuțiilor, dezbaterilor, 
perfecționării pentru un efect mai bun!

Alimente – mai puține, crescute local și ecologic, ambalate minim sau fără ambalaje, 
cu deșeuri reduse.  Toate deșeurile alimentare - folosite la compost. Mai multe alimente 
consumate în stare crudă sau cu termen minim de gătire.  Aici practicile bune includ: 

- a consuma legumele mai degrabă în formă de salată, decât gătite;
- a consuma fructele ca atare sau în formă de salată de fructe, decât în formă de 
gem, dulceață, jeleu, compot, suc, etc., ceea ce implică utilizarea gazului sau altui 
combustibil, dar și conduce la degradarea energetică și vitaminică a produselor;
- a consuma mai puține produse de origine animală;
- a colecta produsele din natura sălbatică (ciuperci, fructe de pădure, ierburi 
medicinale, ramuri sau alte produse pentru activități artizanale, etc.) cu respectarea 
principiilor de reproducere, așa ca acestea să apară din nou în anul viitor; 
- a procura mai puține alimente pentru a nu admite stricarea sau diminuare 
valorii nutritive a acestora;
- a conserva produsele prin metode, în care se consumă mai puțină sau în care nu 
se consumă deloc energie (fructe de pădure păstrate în alternare cu straturi de zahăr, 
fructe, legume, condimente  sau ierburi pentru ceai uscate la soare, etc.).
- a dărui sau comercializa produsele în exces pentru a preîntâmpina stricarea lor; 
- a planifica din timp resursele alimentare pentru familie; etc.
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Apă – a consuma mai puțină apă, a reutiliza apele uzate pentru veceu sau curățirea 
suprafețelor, a refolosi apa gri (utilizată pentru spălarea fructelor, legumelor, fără 
utilizarea detergenților) pentru irigare sau udarea plantelor din curte sau de lângă blocul 
de apartamente, a nu polua resursele de apă din râuri, lacuri, mare, a nu polua solul cu 
chimicale, care ar nimeri ulterior în apă, a preveni poluarea aerului, care conduce la apă 
de ploaie poluată, a planta plante care purifică apa în zonele poluate, a proteja cursul 
râurilor și zonele umede de poluare și supraexploatare, etc.

Aerul – a nu arde nici un fel de deșeuri de plante sau industriale, a utiliza mijloace 
de transport ecologice, a evita călătoriile, care nu sunt indispensabile, a opta pentru 
întreprinderi și procese verzi, a evita folosirea produselor, care generează agenți 
nocivi în producție, procesare, transport, ambalaj, etc, a protesta împotriva construcției 
întreprinderilor poluante, a folosi mai puțină energie, a planta arbori și arbuști care 
purifică aerul, etc.
 
Solul – a opta pentru produse ecologice, a învăța metode naturale de protecție a 
plantelor, a utiliza deșeurile animaliere ca îngrășământ la sezonul potrivit și a nu le 
arunca pe soluri la întâmplare, a planta plante perene pe zonele agricole neutilizate 
pentru protecția de uscare, destructurare, eroziune, etc., a folosi echipamente agricole 
mai mici și mai ușoare pentru a evita compactarea, a muta în câmpuri agricole stratul 
fertil provenit de la construcția caselor, a lăsa rămășițele potrivite de plante în sol pentru 
a evita epuizarea, a protesta împotriva utilizării abuzive a solurilor prin supraexploatare, 
utilizare a terenurilor agricole pentru monocultură sau fără asolament, pentru culturi 
neproductive sau nesolicitate, etc.

Resurse pentru viață – a 
repara, refolosi și recicla tot ce 
se poate din procesele de viață, 
așa ca haine, încălțăminte, 
accesorii, unelte, mobilă, 
aparate de uz casnic, jucării, 
covoare, decorațiuni, etc. A 
procura produse naturale, de 
calitate, pe post de asemenea 
resurse, pentru a evita crearea 
deșeurilor, a adopta un stil de 
viață minimalist, etc. 

Deșeuri – a nu procura obiecte care produc multe deșeuri, a evita procurarea lucrurilor 
care au ambalaj nociv pentru  mediu, a folosi propriile containere, recipiente, lăzi, 
pungi, etc., în timpul cumpărăturilor, a opta pentru folosirea produselor regenerabile sau 
reciclate, a calcula cantitatea de deșeuri, ce vor fi create la etapa de cumpărare, a opta 
pentru colaborare cu întreprinderile ce creează puține deșeuri sau lucrează pe principiul 
”fără deșeuri”, etc.    
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Călătorii – a nu călători în exces în plan profesional și personal, îndeosebi dacă 
aspectele respective se pot soluționa prin mijloace electronice de comunicare, a utiliza 
mijlocele de transport mai puțin poluante sau nepoluante, a da preferință transportului 
în comun, a opta pentru destinații turistice mai apropiate de locul de trai, a adopta 
practicile ecologice locale când călătorim în alte țări, etc.

Vacanță -  a opta pentru vacanțe în zone locale sau mai apropiate de locul de trai, a 
alege pensiuni sau obiective turistice ecologice oricând e posibil, a înlocui excursiile cu 
autocarul sau automobilul cu drumeții, a folosi ocazia vacanțelor pentru a-i instrui pe 
copii și pe alți oameni despre practicile sustenabile și ecologice de producție, odihnă și 
relaxare.

 Învățarea și educația ecologică a copiilor și a altor persoane -  a învăța mereu lucruri 
și practici noi de protecție a naturii, a nu lăsa doar școlii acest aspect, de care de depinde 
supraviețuirea planetei, a folosi orice ocazie pentru a instrui copii, dar și pe alte persoane, 
mai puțin educate, în materie de protecție a naturii, durabilitate, etc.

Plantarea arborilor, arbuștilor și ierburilor – a participa activ la plantări, care conduc 
la înverzire, purificare, diversitate biologică, îmbunătățire a climei locale și globale, 
protecția solului de eroziune și alunecări de teren, protecția zonei râurilor, lacurilor, 
zonelor umede, producția de resurse pentru persoanele vulnerabile.  
    
Acestea și multe alte obiceiuri și practici, reflectarea asupra propriei vieți a vieții 
persoanelor din  anturajul nostru, schimbarea în bine a peisajelor din vecinătate vor fi 
pași mici, dar siguri spre perpetuarea frumuseții și bogăției naturii și a abundenței și 
diversității resurselor naturale. 

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

•	 Comuna	 Pervomaiscoe	 raionul	
Drochia

Comuna Pervomaiscoe din raionul Drochia ne-a 
impresionat prin faptul că localitatea este curată și 
amenajată în pofida faptului că nu dispun de o gunoiște 
autorizată. Doamna Primar ne-a spus că de fapt aceasta 
este o tradiție care se respectă de mulți ani, așa că 
pentru săteni acesta este un lucru obișnuit și nu trebuie 
să le spui să facă curățenie, sau s-o mențină. Primăria 
asigură Deșeurile sunt colectarea deșeurilor de la 
oameni.

Sunt condiții bune și pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, dar este necesar de 
instruit fermierii în acest domeniu. Cele 3 iazuri sunt date în arendă, dar de ele pot 
beneficia și sătenii în anumite condiții.

În comuna Pervomaiscoe sunt 1050 de proprietari a terenurilor agricole, totodată  
nu au fost efectuată măsurare masivă. Proprietarii de terenuri se confruntă cu 
următoarele probleme:

1. Măsurările masive nu au fost efectuate și oameni nu știu unde sunt 
amplasate terenurile lor, dar conflicte nu au fost deoarece majoritatea terenurilor 
sunt date în arenda la lideri care prelucrează terenuri menționate;
2. Oameni nu au titluri de proprietate;
3. Fîșii forestiere, pășuni nu sunt înregistrate în baza de date cadastru;

Primăria are în proprietate 3 iazuri, care sunt date în arenda la agenți economici. 
În satul există o tradiție - înainte de sărbători, sătenii strîng gunoiul și înnobilează 
străzile din sat, așa că satul este foarte bine întreținut. Totodată satul dispune de o 
gunoiște neautorizată. Deșeurile sunt colectate de la oameni odată pe săptămână cu 
ajutorul tractorului arendat.

Inginerul cadastral a exprimat următoarele propuneri:

• De efectuat instruirea privind utilizarea baza de date cadastru;
• Achizițiile să fie selectate nu doar după criteriul cel mai mic preț, dar și 
după criteriul calitate;
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• Să fie efectuate măsurările masive calitativ fără greșeli;

• Companiile private care vor face măsurările pentru corectarea erorilor, 
să poarte responsabilitatea pentru lucru efectuat.  Și anume, dacă în viitor for 
fi depistate careva greșeli care  au fost omise de companiile care au efectuat 
măsurările, cheltuielile pentru corectarea greșelilor să fie suportate de campaniile 
date.

•	 Satul	Cristești		raionul	Nisporeni	

Atestarea documentară a Cristeștilor dateaza cu 1429. Din punct de vedere 
geografic, localitatea este situată pe teritoriul, care leagă direct două importante 
mănăstiri: „Nașterea Maicii Domnului” din Vărzărești, atestată documentar la 1415 
și mănăstirea Capriana, atestată la 1420. Conform unei legende, călugării în drumul 
lor de la Vărzărești spre Capriana și înapoi, treceau prin Cristești unde instalaseră 
si o răstignire la răscrucea, unde făceau popas de fiecare dată. Pentru a indica locul 
unde se intâlneau în drumul lor unii cu alții și unde poposeau iși ziceau: "la Crist", 
adica la răstignirea lui Cristos. Locul respectiv este numit și astăzi de către localnici: 
"în deal la Cruce". 

Conform altei legende numele localității ar proveni de la numele unui boier Cristea, 
care iși avea conacul pe acele locuri.

În satul Cristeşti, echipa PBP a fost atrasă de colectarea deşeurilor în cele 60 de 
containere amplasate în localitate. Proiectul a fost implementat împreună cu satele 
Bolţun, Iurceni şi Bursuc. Pentru serviciile de salubrizare, fiecare locuitor achită 
cîte patru lei lunar. “În urma implementării acestui proiect, care este unul nou în 
raion, au dispărut gunoiştile neautorizate, rîulețele locale au devenit mai curate, 
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iar de pe drumurile locale au dispărut deşeurile aruncate la întîmplare”, a declarat 
primarul satului, Alexei Secrieru.

În satul Cristeşti, echipa PBP a fost atrasă de colectarea deşeurilor în cele 60 de 
containere amplasate în localitate. Proiectul a fost implementat împreună cu satele 
Bolţun, Iurceni şi Bursuc. Pentru serviciile de salubrizare, fiecare locuitor achită 
cîte patru lei lunar. “În urma implementării acestui proiect, care este unul nou în 
raion, au dispărut gunoiştile neautorizate, rîulețele locale au devenit mai curate, 
iar de pe drumurile locale au dispărut deşeurile aruncate la întîmplare”, a declarat 
primarul satului, Alexei Secrieru.

În satul Cristești sunt 600 de proprietari a terenurilor agricole  din care 25% au 
diferite erori. Proprietarii de terenuri 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;
2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul, după exemplu;
3. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul nu conform coordinatelor 
indicate în titlu de proprietate;
4. Grădini (articolul 11) nu sunt înregistrate la baza de date cadastru.

 În ciuda faptului că Cristești este un sat mic, se poate lua de la el un exemplu 
privind managementul eficient. Prin urmare, datorită participării eficiente la diverse 
proiecte a fost posibilă construirea canalizării pe străzile centrale, stației de epurare, 
construirii drumurilor, amenajării gunoiștii, creării întreprinderii comunale, 
procurării tehnicii speciale pentru evacuării deșeurilor, dotarea cu tomberoane. 



39

Nr. 4 (41), decembrie 2020

Planul general socio-economic a fost realizat pe 85% și acum se elaborează un 
plan nou pentru următorii ani. Totodată Primăria a încercat împreună cu locatari, 
folosind resurse proprii să înregistreze grădini (articolul 11), dar Cadastru a interzis 
acest lucru.

•	 Satul	Roșu	raionul	Cahul

Atestarea documentară a satului Roșu este anul 1503. Conform recensamintului din 
anul 2014 populatia este de 3132 locuitori.

În sat există apeduct, care asigură cu apă potabilă toți locuitori ai satului. Proiectul 
de aprovizionare cu apă a fost gestionat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, 
prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), 
sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
(BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) şi 
Ministerul Afacerilor Externe al României.

În prezent se realizează lucrările de proiectare detaliată pentru reabilitarea sistemului 
de drenaj a sistemului centralizat de irigare Cahul. Deșeurile sunt colectate de la 
săteni cu ajutorul unui tractor arendat și sunt transportate la gunoiște.

În satul Roșu sunt 2000 de proprietari a terenurilor agricole   din 15% se confruntă 
cu următoarele probleme:

1. Unii proprietari nu știu unde sunt amplasate terenurile lor;
2. Sunt cazuri când terenurile unde sunt amplasate case sunt încurcate între 
vecini;
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3. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor între proprietatea privată și cea 
publică;
4. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele, prenumele sau 
data nașterii proprietarului;
5. 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;
6. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;
7. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în iazuri, fâșii sau drumuri;
8. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar 
titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers.

Nicolae Ciubotaru,
Manager de proiect, 
AO BIOS

SĂ ÎNVĂŢĂM CEVA NOU

•	 Efectele	terapeutice	ale	naturii

În prezent, în condițiile în care foarte puțini dintre noi mai 
pot conta că sistemul medical ne va ajuta să ne descurcăm cu 
diferite boli și să ne revenim după acestea la o stare normal 
de sănătate,   este foarte actuală restabilirea și menținerea 
sănătății prin metode alternative.   
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Și acum, ca niciodată, ne uităm spre natură cu speranță.  Oare ne poate ea ajuta 
în acest sens? Oare există mecanisme prin care ne puteam restabili din punct de 
vedere fiziologic și psihologic utilizând elementele naturii, pe care le vedem în 
jur: pădurea, râurile, lacurile, parcurile, plantele, animalele, soarele, ploaia, aerul, 
liniștea, zgomotul natural, etc., etc., etc.?

Un număr de 364 articole științifice din bazele electronice de date PubMed, Cochrane 
Library, CINAHL, PsyINFO, și China Academic Journals (CAJ) oferite prin baza 
de date deplină (CNKI) susțin că aflarea în pădure ajută eficient la reducerea 
tensiunii arteriale, diminuarea ratei pulsului, sporirea variabilității ritmului cardiac, 
îmbunătățirea parametrilor cardiaci-pulmonari și a funcției metabolice, creând 
dispoziție bună, reducând nivelul de anxietate și îmbunătățind calitatea vieții 
participanților la studii. Aflarea în pădure pentru a atinge aceste obiective se poate 
realiza în forma plimbărilor obișnuite în pădure și în formă de programe terapeutice 
speciale realizate în pădure.  Concluzia tuturor acestor articole științifice este că 
chiar și o singură plimbare în pădure poate conduce la beneficii fiziologice și 
psihologice de termen scurt cu efecte concrete asupra anxietății, tensiunii arteriale, 
activității inimii, etc.

Aceste concluzii au condus la cercetări și studii direcționate. De exemplu, în Japonia, 
începând cu 2004, au fost efectuate mai multe studii pentru a investiga efectele 
mediului forestier asupra sănătății umane. În ultimii ani, s-a dezvoltat o nouă 
știință medicală numită medicină forestieră, ca o știință interdisciplinară aparținând 
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domeniilor medicinei alternative, medicinei de mediu și medicinei preventive, care 
cuprinde efectele mediilor forestiere asupra sănătății umane. 

În Germania, pentru prima dată în Europa, au fost create păduri vindecătoare, 
acestea fiind cultivate în zona Mecklenburg-Pomerania Inferioară. În alte părți ale 
lumii au avut loc studii privind efectele generale ale ”băii” de pădure, adică a aflării 
în un mediu forestier benefic, care au constatat că această practică meditativă poate 
fi asociată cu beneficii pozitive pentru sănătate, cum ar fi o reducere a ritmului 
cardiac și a tensiunii arteriale, relaxare crescută, bunăstare generală ameliorată și 
îmbunătățirea nivelurilor depresiei, deși dovezile disponibile sunt încă limitate și 
efectele observate sunt susceptibile de a fi multifactoriale, depinzând probabil nu 
numai de prezența compușilor organici biogenici volatili din aerul pădurii, ci și de 
întregul context natural, culoare verde, etc. Aceste rezultate sunt în conformitate cu 
studiile preclinice asupra modelelor comportamentale la animale care investighează 
rolul neurologic al compușilor organici biogenici volatili în depresia sistemului 
nervos central.

S-a studiat, de asemenea, influența aspectelor fizice și biotice ale mediului natural 
asupra fiziologiei umane. Aceasta includ procese, compuși sau organisme care 
determină răspunsuri pozitive la oameni, inclusiv cele care afectează în cele din 
urmă starea de spirit, cum ar fi fitoncidele (compuși aromatici volatili derivați din 
copaci, vezi Hansen, Jones și Tocchini, 2017); și specii microbiene găsite în medii 
naturale care influențează răspunsurile imune și de sănătate mintală ale omului 
(Lowry și colab., 2016). (Ulrich 1984; Kaplan și Kaplan 1989).

Grădinile rezidențiale reprezintă 30% din spațiul urban din Marea Britanie, dar, spre 
deosebire de multe alte tipologii de spații verzi, rolul lor în agenda de sănătate și 
bunăstare a fost în mare parte trecut cu vederea. În calitate de cercetare s-a efectuat 
o intervenție horticolă prin care s-au introdus plante ornamentale în 38 de spații 
goale din fața caselor de locuit (≈10 m2) într-o regiune defavorizată economic din 
Anglia de Nord, Marea Britanie. S-a măsurat stresul perceput și profilul cortizolului 
diurn (ca indicator al stării de sănătate) înainte și după intervenție (peste 3 luni). 
Rezidenții au raportat scăderi semnificative ale stresului perceput după intervenție. 
Această constatare a fost confirmată de o proporție mai mare de modele de cortizol 
diurne „sănătoase” după intervenție, sugerând o stare mai bună de sănătate la 
persoanele studiate. Toți locuitorii au obținut unul sau mai multe beneficii socio-
culturale raportate ca urmare a plantării de plante decorative în spațiul liber din fața 
caselor, deși scorurile generale pentru bunăstarea subiectivă nu au crescut la un nivel 
semnificativ. Alte date calitative au sugerat că grădinile au fost apreciate pentru o 
relaxare sporită, creșterea emoțiilor pozitive, a motivației și a mândriei. Rezultatele 
indică că adăugarea chiar și a unui număr mic de plante ornamentale în comunitățile 
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urbane defavorizate a avut un efect pozitiv asupra reglării stresului persoanelor și 
asupra unor aspecte ale bunăstării subiective. Cercetarea evidențiază importanța 
grădinilor rezidențiale pentru sănătatea și bunăstarea umană și, astfel, contribuția 
lor la dezbaterile mai largi despre densitatea populației orașelor, capitalul natural și 
planificarea urbană.

În raport cu societățile urbanizate, s-a demonstrat în mod deosebit că expunerea 
la spații verzi generează beneficii pozitive asupra bunăstării emoționale (Ballew 
& Omoto, 2018; Roe & Aspinall, 2011), funcționării cognitive, comportamentelor 
(Guéguen & Stefan, 2016) și răspunsurilor fiziologice, inclusiv variabilitatea 
ritmului cardiac, ritmul pulsului, tensiunea arterială, conductanța pielii, activitatea 
creierului cortical și profilurile cortizolului diurn (Haluza, Schönbauer și Cervinka, 
2014; Neale și colab., 2019; Roe și colab., 2013; Roe și colab., 2017; Toda, Den, 
Hasegawa-Ohira și Morimoto., 2013). S-a demonstrat existența unei legături dintre 
expunerea la spații verzi / natură și îmbunătățirea sistemului imunitar (Hansen, 
Jones și Tocchini, 2017) și încurajarea activității fizice (Cameron & Hitchmough, 
2016; de Vries, 2010). 

 Terapia forestieră și ”baia” de pădure constituie mai mult decât o simplă plimbare 
prin pădure. Spre deosebire de drumeții, nu există o destinație specială și nici un 
efort fizic necesar, este un exercițiu pentru minte, nu pentru corp (Li, 2019). Aceste 
industrii emergente merită o investigație mai detaliată a potențialelor beneficii în 
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gestionarea holistică a impactului asupra COVID-19 și a altor probleme de sănătate 
la nivel mondial. Este necesară cercetarea în planificarea durabilă a traseelor, rutelor 
proiectate în mod adecvat pentru terapia de pădure și ”baia ” de pădure, în special 
în țările care în prezent reduc atenția asupra planificării turismului și recreerii, cum 
ar fi Turcia.

Însă, în materie de terapie forestieră și ”baie” de pădure, beneficiile supuse 
majorității cercetărilor au fost cele asociate cu sănătatea. Au fost raportate efecte 
fiziologice pozitive ale terapiei forestiere asupra sistemului cardiovascular (cum 
ar fi reducerea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale) (Ohtsuka și colab. 1998; 
Hartig și colab. 2003; Tsunetsegu și colab. 2007; Park și colab. 2008, Lee și colab. 
al. 2009, Kjellgren și Buhrkall 2010, Li și colab. 2011, Lee și colab. 2011, Mao 
și colab. 2012, Tsunetsugu și colab. 2013, Song și colab. 2015, Hansen și colab. 
2017, Ideno și colab. 2017;  Yu și colab. 2017, sistemelor imunitar și endocrin (cum 
ar fi creșterea celulelor ucigașe naturale / producția de proteine anticanceroase și 
reducerea nivelului de zahăr din sânge) (Ohtsuka și colab. 1998; Li și colab. 2006; 
Li și colab. 2007 , Li și colab. 2008b, Li și colab. 2008c, Li 2010, Li și colab. 
2011, Lee și colab. 2009, Nakau și colab. 2013, tractului gastro-intestinal (cum 
ar fi recuperarea în ulcerul gastric și facilitarea digestiei) Kawada 2014, Kim și 
colab. 2019), sistemului respirator (cum ar fi alergiile și bolile respiratorii) (Seo și 
colab. 2015, Hansen și colab. 2017, Edwards și Woods 2018 și sistemului nervos 
(cum ar fi scăderea nivelului de cortizol și alți hormoni ai stresului) (Yamaguchi și 
colab. 2006, Lee și colab. 2009, Lee și colab. 2011, Lee și colab. 2014, Tsunetsegu 
și colab. 2007, Tsunetsegu și colab. 2010, Park și colab. 2008, Jung și colab. 
2015, Yu și colab. 2017. Efectele psihologice pozitive care pot fi observate asupra 
sănătății mintale și a bunăstării emoționale includ reducerea stresului, depresiei, 
furiei, oboselii, confuziei, îmbunătățirea dispoziției, concentrării și memoriei, 
creșterea sentimentului de relaxare și ajutor în tratamentul tulburărilor alimentare 
(Yamaguchi et. 2006, Corazon și colab. 2010, Martens și colab. 2011, Mao și colab. 
2012, Song și colab. 2013, Craig și colab. 2016, Hansen și colab. 2017, Yu și colab. 
2017, Mathias și colab. 2018, Clifford 2018, Li 2019).

În câteva recenzii și meta-analize se evidențiază legăturile dintre experiența de aflare 
în natură și sănătatea și bunăstarea, inclusiv îmbunătățirea stărilor cognitive și / sau 
emoționale (Bowler și colab., 2010; Hartig, Mitchell, de Vries și Frumkin, 2014; 
McMahan & Estes, 2015). În cadrul acestei literaturi, potențialul de recuperare a 
sănătății datorat pădurilor a primit o atenție deosebită și există mai multe lucrări care 
arată valoarea lor pozitivă (Hansen, Jones și Tocchini, 2017; Lee și colab., 2017; 
Oh și colab., 2017). În afară de beneficiile psihologice ale naturii / vizitelor în spații 
verzi, descrise mai sus - există și dovezi ale relației dintre verdeața rezidențială și o 
bună sănătate mentală (Gascon și colab., 2015).
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Dar pana acum ne-am referit doar la păduri.  Dar să vorbim puțin și despre apă.  
Despre motivele științifice pentru care un duș se simte atât de răcoritor? Este 
același motiv pentru care oamenii se stâng lângă lacuri, râuri, oceane și cascade 
pentru vacanțe. Căderea apei din havuzuri, cascade și chiar dușul de dimineață, 
eliberează ioni negativi în atmosfera din jur. Iar acești ioni au un efect profund 
asupra bunăstării noastre fizice.

Când ne aflăm într-un mediu în care concentrația ionilor negativi este mai mare decât 
a ionilor pozitivi, acesta va avea un efect asupra corpului și minții. În aceste cazuri 
se atestă o creștere a fluxului sanguin și a conținutului de oxigen în celule; scade 
tensiunea arterială și se stabilizează respirația creând un efect calmant. Creșterea 
conținutului de oxigen din sânge este esențială pentru toate funcțiile metabolice 
care, la rândul lor, afectează starea de spirit.

Nu este un secret că caracteristicile apei oferă priveliști și sunete liniștitoare care 
ajută la relaxare și la diminuarea stresului în lumea aglomerată de astăzi. Efectele 
terapeutice ale apei din peisaje contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la 
îmbunătățirea sănătății fizice și mentale.

Indiferent dacă avem de-a face cu stres sau dorim să ne îmbunătățim starea generală 
de sănătate, trebuie să examinăm posibilitatea vizitării unui iaz, a unei cascade sau 
a unui havuz în timpul aflării în natură. Experții sunt de acord că asemenea vizite 
regulate pot fi extrem de terapeutice!
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„Pacienții din spital, care au o vedere asupra peisajelor naturale, se recuperează 
mai repede după operație și necesită mai puține medicamente pentru durere. În 
plus, ritmul cardiac, tensiunea arterială și alți indicatori revin la nivelurile normale 
mai repede atunci când oamenii privesc peisaje mai degrabă naturale, decât urbane, 
după o experiență stresantă”, se spune în raportul The Sustainable Sites Initiative. 
Standards and Guidelines: Preliminary Report (Inițiativa privind site-urile durabile. 
Standarde și linii directoare: raport preliminar), 1 noiembrie 2007.

„Pacienții noștri și familiile lor găsesc liniște și serenitate atunci când vizitează 
frumoasele noastre ape. Primim multe comentarii pozitive cu privire la adăugarea 
grădinilor de apă la instituția noastră medicală. Chiar și personalul și membrii 
consiliului de administrație consideră că apele sunt benefice pentru ameliorarea 
stresului și îmbunătățirea perspectivelor zilnice”, susține Nancy Vance, director 
executiv, Living Well Cancer Resource Center.  Ea continuă cu descrierea unei 
ramuri noi în design-ul locurilor de tratament și recuperare.

„Ca arhitecți peisagistici și experți în vindecarea proiectării grădinilor, specificăm 
caracteristicile apei în majoritatea proiectelor noastre. Sistemele lor naturale de 
iaz se încadrează perfect în soluțiile noastre de proiectare și oferă clienților noștri 
o soluție durabilă, care adaugă o distragere pozitivă de la mediul medical. De 
asemenea, proiectăm elemente de apă în locații neobișnuite, cum ar fi punțile de 
acoperiș. Ecranele de apă sculpturale de la Aquascape adaugă un echilibru frumos 
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esteticului de grădină vindecătoare. "

Am mai putea vorbi și despre efectele muncii fizice armonioase în un spațiu mic de 
grădină și despre cele ale cântecului de păsări și insecte și despre cele ale culorilor 
extraordinare ale naturii primăvara și toamna! Și despre multe alte efecte de întărire 
a sănătății, prevenire a bolilor, recuperare după boli grave. Dar nu acesta este scopul 
acestui articol.

Scopul principal aici este că există o resursă extraordinar de puternică pentru 
sănătatea umană, care este sub-utilizată de majoritatea oamenilor, și despre care dacă 
i-ai spune unui medic din Moldova, acesta ar zice că te ocupi cu auto-tratamentul, 
care este un lucru rău și care te poate duce la deces.  Scurt pe doi! La fel cred și 
majoritatea pacienților acestora, cărora li s-a inculcat ideea că după ce li s-a pus o 
diagnoză, nu mai pot face nimic, decât să respecte orbește ce l-ea spus medicul și să 
tot înghită pastile pe toată durata vieții. 

Nu optez pentru auto-tratament în cazuri de boli grave sau stări ce necesită 
intervenție de urgență.  Dar sunt foarte frustrată de cât de puțin se iau în considerație 
aceste resurse naturale și alternative de tratament, resurse studiate și dovedite de 
cercetători din toată lumea și la care oamenii din alte țări au acces implicit și care 
sunt recomandate de medicii din alte spații.    

Dar și noi, cei care nu suntem medici, și asupra cărora nu se pune presiunea de a 
prescrie cât mai multe medicamente artificiale, putem înțelege și utiliza pe larg 
aceste resurse pentru propria sănătate și cea a persoanelor dependente de noi. Chiar 
suntem datori de a o face acum, că ne simțim totalmente abandonați de sistemul 
medical, care se ocupă doar de o singură probleme – Covid-ul, ignorând suferințele 
celor, pe care i-au făcut dependenți de tratamente și medicamente convenționale. Iar 
aceasta nu costă nimic sau foarte puțin.  Doar puțin timp pentru a ieși în parc înainte 
de orarul de muncă.  Doar alocarea unei duminici în pădurea din împrejurimi sau 
ajutând niște prieteni cu lucrările de la vilă.  Chiar și o glastră cu o floare sau un 
mic copăcel la balcon sau pe pervazul din apartament face o diferență. Iar unii 
cercetători spun că 95% din afecțiunile cunoscute omului se pot evapora în câteva 
săptămâni prin exercițiu fizic și aflare frecventă în sânul naturii.

Material pregătit de 
Elena Bivol, Coordonator instruire,
AO BIOS
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 DIVERTISMENT

REPLICI		CELEBRE		CU		HAZ

***
La ce lucrez acum? Îmi pregătesc remarcile spontane." Winston Churchill (1874-
1965), prim-ministru englez.

***
"Este mult mai ușor sa te lupți pentru niște principii decât sa trăiești după ele."  
Alfred Adler (1870-1937), doctor si psiholog austriac.

***
"Ca sa vinzi un lucru, spune-i unei femei ca e un chilipir, iar unui bărbat - ca poate 
fi returnat."  Earl Wilson (1907-1987), jurnalist american.

***
Sunt trei cai ca sa te ruinezi: femei, jocuri de noroc si specialiști. Cu femeile e cel 
mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel mai rapid, iar cu specialiștii e cel mai sigur.  
Georges Pompidou, om politic francez.

***
"Vreau un bărbat care sa fie bun si înțelegător. Cer oare prea mult de la un 
milionar?"  Zsa Zsa Gabor (1917- ), actriță americana.

***
"Indiferent ce lucru fac, femeile trebuie sa-l facă de doua ori mai bine decât bărbații 
pentru a fi luate in seama. Din fericire, asta nu e greu deloc."
Charlotte Whittond (1896-1975), primar al orașului Ottawa.

***
"Secretul unei casnicii fericite continua sa rămână un secret."  Henry Youngman 
(1906-1998), violonist englez.

***
"Diferența intre ficțiune si realitate? Ficțiunea are sens."  Tom Clancy, scriitor 
american
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