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1. Cadrul juridic şi normativ pentru instituirea reţelelor ecologice
1.1. Legislaţia generală şi de mediu
Cadrul juridic pentru constituirea şi dezvoltării reţelei ecologice naţionale şi a reţelelor ecologice
locale este reprezentat de Constituţia Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte şi de alte acte legislative şi normative în domeniu, printre care:
Legea privind protecţia mediului înconjurător (1993), Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat (1998), Codul funciar (1991), Codul apelor (1993) Codul silvic (1996), Legea
privind zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă (1995), Legea regnului
animal (1995), Legea privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi neproductive
(2000), Codul civil (2002), Legea privind administraţia publică locală (2006) Legea privind
descentralizarea administrativă (2006), Legea cu privire la reţeaua ecologică (2007), etc.
Codul civil al Republicii Moldova (Nr. 1107 din 06.06.2002) determină statutul juridic al
participanţilor la circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptulu i de proprietate şi modul de
exercitare a acestuia, inclusiv raporturile de exploatare a resurselor naturale şi de protecţie a
mediului înconjurător (Art. 2).
Este dată definiţia bunurilor imobile, la care se referă şi terenurile, porţiunile de subsol,
obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini (art. 288). Bogăţiile de orice natură ale
subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei
economice şi ale platoului continental, căile de comun icaţie, precum şi alte bunuri stabilite de
lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice (art. 296, p.3). Bunurile domeniului public sunt
inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Dreptul de proprietate asupra acestor bunuri nu se
stinge prin neuz şi nu poate fi dobândit de terţi prin uzucapiune (art. 296, p.4).
Tot în Codul Civil este dată definiţia de proprietate, drepturile şi obligaţiile proprietarilor.
Chiar dacă dreptul de folosinţă include şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul, pr in lege
poate fi instituită obligaţia de folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor
publice. În acest caz, proprietarul poate fi obligat fie să folosească el însuşi bunul ori să -l dea în
folosinţă unor terţi în schimbul unei contrapresta ţii corespunzătoare. (art. 315, p.4), Totodată aici
este menţionat faptul că o persoană poate fi silită a ceda proprietatea sa pentru cauză de utilitate
publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire (art. 316, p. 2). Pentru lucrări de interes
general, autoritatea publică poate folosi solul oricărei proprietăţi imobiliare cu obligaţia de a
despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi
pentru alte daune imputabile ei (art. 316, p.3).
Articolul 395 explică noţiunea de uzufruct: uzufructul este dreptul unei persoane
(uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte
persoane (nudul proprietar) şi de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu
îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a -l
înstrăina. Obiect al uzufructului poate fi orice bun neconsumptibil care se află în circuit civil,
mobil sau imobil, corporal sau incorporal, inclusiv un patrimoniu sau o parte din el. (art.396, 3).
Uzufructul nu poate trece de la uzufructuar la o altă persoană prin acte juridice sau prin
succesiune (art. 398, 1).
Sunt câteva prevederi referitor la uzufructul asupra pădurilor destinate tăierii şi anume (art.
407):
(1) Dacă uzufructul cuprinde păduri destinate de proprietarul lor unor tăieri periodice,
uzufructuarul este dator să păstreze ordinea şi cantitatea tăierii, potrivit regulilor stabilite sau
potrivit uzanţelor locale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire pentru părţile
lăsate netăiate în timpul uzufructului.
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(2) Arborii care se scot din pepinieră fără degradarea acesteia nu fac parte din uzufruct
decât cu obligaţia uzufructuarului de a se conforma dispoziţiilor legale şi uzanţelor locale în ce ea
ce priveşte înlocuirea lor.
(3) Uzufructuarul poate, conformându -se dispoziţiilor legale şi uzanţei obişnuite a nudului
proprietar, să exploateze părţile de păduri înalte care au fost destinate tăierii regulate, fie că
aceste tăieri se fac periodic pe o întindere determinată, fie că se fac numai pentru un număr de
arbori aleşi pe toată suprafaţa terenului. În celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate tăia arborii
înalţi. Va putea însă întrebuinţa, la reparaţiile la care este obligat, arbori căzuţi acciden tal, chiar
să taie arborii trebuincioşi, cu îndatorirea însă de a demonstra, în prezenţa proprietarului, această
trebuinţă.
Articolul 428 dă definiţia de servitute. Servitute a este sarcina care grevează un imobil
(terenul aservit) pentru uzul sau utilitat ea imobilului unui alt proprietar (terenul dominant).
Utilitatea poate consta în sporirea confortului terenului dominant ori poate rezulta din destinaţia
lui economică.
Servitutea poate fi constituită prin destinaţia stabilită de proprietar, prin acte juri dice ori
prin uzucapiune. (art. 431, 1). Sarcina pe care o instituie servitutea asupra terenului aservit
constă în obligaţia proprietarului de a permite efectuarea anumitor acţiuni pe terenul său,
deasupra acestuia sau sub pământ. Servitutea poate consta ş i din obligaţia proprietarului de a se
abţine de la anumite acţiuni în favoarea proprietarului terenului dominant (art. 434, 1).
Proprietarul terenului aservit este obligat să se abţină de la orice act care limitează ori împiedică
exerciţiul servituţii. Astfel, nu va putea schimba starea locurilor ori strămuta exercitarea
servituţii în alt loc (art. 434, 4).
În conformitate cu Convenţia de la Aarhus, Art. 503 oferă accesul public la informaţia din
registrul bunurilor imobile. Orice persoană, fără a fi ţinut ă să justifice vreun interes, poate
cerceta, lua cunoştinţă de registrul bunurilor imobile, precum şi de documentele adiţionale, în
condiţiile legii.
Codul silvic (Nr. 887, 1996) defineşte responsabilităţile autorităţii silvice centrale, ale altor
autorităţi şi părţi interesate în procesele de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului
forestier şi stabileşte regulile de utilizare şi protecţie a resurselor forestiere. Acesta determină:
a) compoziţia fondului forestier;
b) competenţa organelor executiv e centrale;
c) competenţa autorităţilor publice locale inclusiv in domeniul controlului pădurilor;
d) responsabilităţile în raport cu vegetaţia de copaci şi arbuşti a pădurilor;
e) definiţia categoriilor de păduri.
Pădurile în Republica Moldova, folosite î n interes public, fac obiectul exclusiv al
proprietăţii publice. Conform legislaţiei, ele pot fi date în gestiune sau în folosinţă (art. 6).
Autoritatea silvică centrală este împuternicită legal să administreze fondul forestier (art.
12).
În raport cu rezervaţiile naturale şi alte arii protejate de stat amplasate în fondul silvic
(art. 12, p. 7) se indică că acest organ trebuie să activeze în coordonare cu autoritatea centrală de
mediu, inclusiv în (b) organizarea respectării stricte a regulamentelor cu pr ivire la rezervaţii şi
alte arii protejate; (c) asigurarea condiţiilor necesare de protecţie a biodiversităţii.
Conform art. 22 de competenţa organelor de stat pentru protecţia mediului înconjurător
ţine şi repartizarea pădurilor pe grupe şi categorii fun cţionale (d); protecţia şi folosirea unor
specii rare şi protejate de plante şi animale aflate pe cale de dispariţie de pe terenurile din fondul
forestier (e); respectarea regimului stabilit în ariile protejate ale terenurilor din fondul forestier
(f); stabilirea şi respectarea normelor de recoltare a animalelor şi păsărilor sălbatice (g).
De competenţa autoritarilor administraţiei publice locale ţine:
(a) exercitarea controlului asupra stării, folosirii, regenerării, pazei si protecţiei fondurilor
forestier si cinegetic;
(b) repartizarea terenurilor din fondul forestier;
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(d) organizarea ţinerii evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat;
(h) elaborarea, coordonarea şi organizarea, în comun cu organele silvice de stat, a
îndeplinirii programelor locale privind dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza şi
protecţia pădurilor (art. 9).
Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara fondului forestier se administrează de
către proprietarii acestor terenuri (art. 13 , secţiunea 2).
Legea privind administraţia publică locală (Nr. 436 din 28.12.2006). Conform acestei legi
autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională,
gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor
publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
(art. 3)
Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează,
aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, având dreptul
să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să stabilească cuantumul lor în condiţiile legii
(art.9). Printre competenţele de bază ale consiliilor locale legate de formarea şi funcţionarea
REN pot fi menţionate (art. 14):
b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului
(municipiului);
e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului
(comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;
o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii
administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului;
r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
Legea privind descentralizarea administrativă (Nr. 435 din 28.12.2006)
Prezenta lege stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării administrative pe
baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice (Art. 2). Conform
acestei legi, autorităţile publice locale posedă un patrimoniu propriu şi distinct, care include
bunuri mobile şi imobile, şi dispun liber de acesta în condiţiile legii şi care se delimitează şi se
separă clar de patrimoniul statului (art. 13).
În conformitate cu art. 4, pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi se stabilesc ,
printre altele, următoarele domenii proprii de activitate:
a) planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
g) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
Pentru autorităţile publice locale de nivelul al doilea se stabilesc , printre altele, următoarele
domenii proprii de activitate:
a) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
b) planificarea şi administr area lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor
obiective publice de interes raional
e) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia
pădurilor de interes raional;
Autorităţile publice locale de nivelurile întâi şi al doilea, în limitele legii, dispun de
libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes local care
nu este exclusă din competenţa lor şi nu este atribuită unei alte autorităţi (art. 4(3)).
Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului (Nr. 835 din 17.05.1997).
Conform acestei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în funcţie de sarcinile
puse, poartă răspundere pentru efectuarea lucrărilor de amen ajare a teritoriului. (art. 3). Planurile
locale de amenajare a teritoriului vizează, printre altele, delimitarea:
- zonelor protejate şi funcţionale;
- zonelor în care se preconizează executarea lucrărilor de utilitate publică;
6
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zonelor în care se instituie, în temeiul legislaţiei, dreptul de preemţiune al autorităţilor
administraţiei publice locale asupra bunurilor imobile;
- zonelor în care se prevede desfăşurarea operaţiunilor de amenajare a teritoriului. (art. 11
(4), a,g, h).
Consultarea populaţiei se fac e anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri
urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului, cu excepţia planului de amenajare a
teritoriului naţional şi a planurilor urbanistice de detaliu care nu afectează domeniul public. (art.
27).
În vederea realizării unor anumite operaţiuni de urbanism, autorităţile administraţiei
publice locale pot recurge la schimbul, concesionarea, cumpărarea de terenuri sau la
exproprierea de terenuri pentru necesităţi publice, potrivit legislaţiei (art. 45).
Conform acestei legi, zonele protejate reprezintă teritorii în care sunt situate obiecte sau
ansambluri de obiecte ce fac parte din patrimoniul naţional cultural sau natural, faţă de care se
aplică reglementări specifice în vederea menţinerii calităţii lor, păs trării echilibrului prin
intervenţii şi conservare (art. 58).
Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se poate institui regim de zonă
protejată şi în alte teritorii decât cele prevăzute mai sus, în scopul protejării, conservării şi
valorificării ansamblurilor de bunuri imobile sau a unor elemente ale acestora, apreciate de
autorităţile administraţiei publice locale ca fiind valoroase şi neincluse în Registrul
monumentelor ocrotite de stat, instituit prin lege (art. 59). Această prevedere poate fi atribuită şi
la obiectele valoroase ale REN.
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Nr. 1538 din 25.02.1998). Prezenta
lege stabileşte bazele juridice ale creării şi funcţionării fondului ariilor naturale protejate de stat,
principiile, mecanismul şi modul lui de conservare, precum şi atribuţiile autorităţilor publice
centrale şi locale, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale cetăţenilor în acest domeniu. Din
punct de vedere al instituirii reţelei ecologice, această lege det ermină:
a) teritoriile care pot fi recunoscute ca zone-nucleu ale unei reţele ecologice;
b) responsabilităţile manageriale în raport cu ariile naturale protejate de stat.
Regimul de administrare a fondului ariilor protejate reprezintă un ansamblu unitar de
măsuri de protecţie, ecologice şi tehnico -organizatorice care reglementează activitatea,
desfăşurată în cadrul fondului, de conservare, optimizare şi dezvoltare raţională durabilă a reţelei
de arii naturale protejate (Art. 18). Această prevedere permite a spune că legea dată susţine
instituirea reţelei ecologice.
În lege se afirmă că fondul ariilor protejate de stat include obiectele şi complexele
naturale cu valoare primordială incontestabilă pentru conservarea biodiversităţii şi habitatelor
naturale (art. 3). Analiza comparativă a informaţiei despre biodiversitate privind ariile naturale
protejate a demonstrat că există şi alte teritorii valoroase din punct de vedere al biodiversităţii
care nu pot fi considerate ca arii protejate, dar care pot fi proteja te în cadrul reţelei ecologice.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de luarea măsurilor de pază şi
protecţie, de refacere şi reconstrucţie ecologică în limitele obiectelor şi complexelor din fondul
ariilor protejate, precum şi decl ară drept arii naturale protejate anumite spaţii naturale din
teritoriu, care urmează să fie incluse în documentaţiile urbanistice şi de amenajare a acestuia (art.
15 b, c) .
În 2006 Legea dată a fost completată (Legea Nr. 354 din 24.11.2006) prin adăugare a
noţiunii de „zonă umedă de importanţă internaţională”. În conformitate cu art.82’, terenurile
acestora rămân la dispoziţia deţinătorilor, managementul lor realizându -se conform planurilor de
management şi Regulamentului -cadru al zonelor umede de importan ţă internaţională. Aceste
prevederi sunt importante, deoarece cele 3 zone Ramsar din Republica Moldova includ
numeroase obiecte ale reţelei ecologice.
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Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă
(Nr.440-XIII, 1995) determină responsabilităţile statului pentru starea acestor teritorii.
Printre altele, art. 2 specifică noţiunea de fâşie riverană ca teritoriu cu dimensiuni stabilite
din componenţa zonei de protecţie a apelor menit pentru crearea perdelelor forest iere sau
înierbare, unde (art. 4) activitatea economică este strict limitată .
Regimul activităţii economice din limitele fâşiei riverane corespunde în esenţă regimului
ANPS; art. 14 defineşte lista limitată a activităţilor permise şi clar interzice , cum ar fi: aratul
terenurilor, păşunatul şi organizarea taberelor de vara pentru oameni şi pentru vite. Un astfel de
regim este important pentru crearea sistemului de coridoare ecologice, iar caracteristicile
dimensiunilor fâşiilor riverane de protecţie sunt imp ortante din punct de vedere al creării reţelei
ecologice. Fâşiile riverane de protecţie pot include zone -nucleu, iar conform situaţiei actuale cea
mai mare parte a lor pot fi recunoscute ca zone de reconstrucţie ecologică.
Legea pentru ameliorarea prin îm pădurire a terenurilor degradate (Nr.1041-XIV, 2000).
Aceasta este o lege specială, sunt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate,
indiferent de tipul de proprietate şi posesiune, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire
(art. 1). Legea determină unele terenuri care pot fi recunoscute ca zone de reconstrucţie inclusiv
cele folosite pentru crearea coridoarelor ecologice şi realizarea măsurilor anti -eroziune;
Legea determină procedurile de atribuire la categoria de terenuri degradate, destinate
împăduririi. Conform art. 7 terenurile degradate sunt scoase, din circuitul economic şi sunt
înregistrate ca "terenuri destinate împăduririi". Astfel Legea introduce categoria specială de
terenuri ce lipseşte în Codul Funciar. Art. 8 arată că te renurile publice degradate pot fi transmise
organului central de mediu pentru silvicultură fără compensaţie, dacă proprietarul nu are sursele
necesare pentru ameliorare prin împădurire. Acest organ poate cumpăra de la persoane fizice în
vederea împăduririi (art. 10); plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul serviciului
silvic de stat.
Legea cu privire la reţeaua ecologică (Nr. 94 din 05.04.2007). Obiectul prezentei legi îl
constituie crearea unui cadru juridic pentru constituirea şi dezvoltarea reţelei ecologice naţionale,
ca parte integrantă a reţelei ecologice paneuropene, şi reţelelor ecologice locale, pentru stabilirea
unui regim de gestiune şi de protecţie a reţelei ecologice naţionale şi a reţelelor ecologice locale,
precum şi a competenţelor şi obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice în acest domeniu.
Reţeaua ecologică naţională se constituie în scopul conservării diversităţii naturale genetice a
tuturor speciilor de organisme vii incluse în ecosistemele şi complexele naturale, al asigurării
unor condiţii de viaţă productive şi al dezvoltării durabile a teritoriilor adiacente ei (art. 3).
Funcţiile reţelei ecologice naţionale sunt următoarele:
a) restabilirea şi conservarea peisajelor şi ecosistemelor;
b) conservarea diversităţii biologice şi genetice;
c) diminuarea proceselor de eroziune a solului;
d) conservarea, protecţia, restabilirea şi extinderea învelişului vegetal;
e) ameliorarea bazei furajere a animalelor;
f) sporirea valorii de recreaţie a teritoriului;
g) conservarea şi restabilirea obiectivelor acvatice, ameliorarea calităţii lor;
h) stabilizarea proceselor naturale în sectoarele aferente reţelei ecologice.
În conformitate cu art. 9 reţeaua ecologică naţională se constituie din zone -nucleu, zonetampon, coridoare ecologice şi zone de reconstrucţie ecologică. Elementele reţelei ecologice
naţionale se creează pe baza terenurilor naturale şi seminaturale ale căror caracteristici oferă
posibilitatea conservării unui număr maxim de populaţii de plante, de animale şi a tuturor
tipurilor de peisaje de pe teritoriul ţării (art. 10(2)).
În reţelele ecologice se includ terenuri cu diferite destinaţii (art. 16(1)). Terenurile incluse
în reţeaua ecologică naţională au un regim special de gestiune şi de protecţie, rămân în
proprietatea (posesiunea, folosinţa) deţinătorilor de terenuri şi sunt administrate de aceştia (art.
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16(3)). Includerea terenurilor în reţeaua ecologică naţională se efectuează cu acordul
deţinătorilor şi beneficiarilor acestora, care, ulterior, sunt obligaţi să respecte prevederile
legislaţiei privind regimul de gestiune şi de protecţie a reţelei (art. 16(4)). Asigurarea ştiinţifică,
tehnică, organizatorică şi financiară a constituirii reţelei ecologi ce naţionale şi a reţelelor
ecologice locale se realizează conform Programului naţional privind constituirea reţelei
ecologice naţionale (art. 13). Legea prevede elaborarea şi adoptarea acestui program în timp de 1
an de la publicare. În prezent programul a fost elaborat şi a trecut coordonarea în Guvern şi
urmează a fi transmis Parlamentului.
Pe lângă această lege mai există o serie de legi şi hotărâri care indirect conţin prevederi
referitoare la instituirea reţelei ecologice . Deoarece elementele viitoare i REN sunt în diferită
proprietate (de Stat, publică, privată), precum şi de diferită categorie (păduri, păşuni, terenuri
agricole, bazine acvatice) este necesar ă analiza reglementării folosirii terenurilor precum şi
responsabilităţilor deţinătorilor de terenuri din cadrul REN.

Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice
(Hotărârea Nr. 112 din 27.04.2001). Scopul principal al Strategiei conservării biodiversităţii este
conservarea, reabilitarea, reconstrucţia şi folosirea raţională a diversităţii biologice şi
peisagistice.
În Planul de acţiune este un capitol special ce ţine de crearea reţelei ecologice, care
include: perfecţionarea politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional, planificarea teritorială,
programele de conservare a biodiversităţii, acţiuni informaţional-educative, etc.
Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 (Nr. 304 din
17.03.2007). Scopul principal al Programului este asigurarea securităţii ecologice a statului prin
diminuarea riscurilor ecologice, prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii populaţiei, inclusiv în context transfrontalier, perfectarea bazei legislative şi sistemului
instituţional etc. Chiar dacă în acesta nu se conţin prevederi directe referitor la crearea reţelei
ecologice naţionale care ar putea contribui la soluţionarea problemelor din domeniul mediului,
totuşi în sarcinile prioritare ale autorităţilor administraţiei publice în asigurarea securităţii
ecologice sunt incluse şi realizarea obligaţiunilor internaţionale în domeniul protecţiei mediului,
precum şi implementarea treptată a prevederilor programului şi altor strategii şi planuri de
acţiuni naţionale, care direct sau indirect asigură securitatea ecologică a statului; Mai multe
acorduri internaţionale semnate de Republica Moldova şi planul de acţiuni în domeniul
conservării diversităţii biologice prevăd crearea reţelei ecologice naţionale. Adică indirect acest
program susţine crearea REN.
Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (Hotărârea Nr.
350 din 12.07.2001). Prevederile Strategiei sunt importante, deoarece multe obiecte ale reţelei
ecologice sunt forestiere. Printre sarcinile Strategiei, în legătură cu crearea reţelei ecologice pot
fi menţionate următoarele:
 crearea coridoarelor de interconexiune între masivele împădurite, care ar spori vitalitatea
trupurilor de pădure.
 ajustarea sistemului de arii protejate la cerinţele reprezentării întregului spectru al
ecosistemelor forestiere, constituirea unei reţele ecologice de păduri cu o protecţie mai
sigură şi păduri de interes deosebit pentru conservarea şi restabilirea ecosistemelor
forestiere reprezentative;
 evitarea distrugerii căilor de migrare a speciilor faunistice;
 împădurirea terenurilor degradate, a celor din zonele de protecţie a apelor, conform
prevederilor legislaţiei;
 transmiterea unor terenuri aflate în proprietate privată pentru întregirea reţelei forestiere
(prin despăgubiri din partea statului sau prin schimburile de terenuri).
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Regulamentul-cadru al zonelor umede de importanţă internaţională (Hotărârea Guvernului
Nr. 665 din 14.06.2007) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a acestora. Deţinăt orii
terenurilor zonelor Ramsar sunt obligaţi să asigure regimul stabilit de administrare a suprafeţelor
respective şi să le ia în considerare în programele de dezvoltare regională şi locală. Gestionarea
zonelor Ramsar se efectuează în baza zonării introdu se prin planul de management, aprobat de
către autoritatea centrală de mediu, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Sarcinile
administrării zonelor Ramsar includ: activităţi ce asigură protecţia şi restabilirea sectoarelor
valoroase şi protecţia plant elor şi animalelor, în special a speciilor periclitate şi vulnerabile, a
coloniilor de păsări şi a concentraţiilor de animale vulnerabile; crearea de condiţii pentru turism
şi agrement reglementat; promovarea educaţiei ecologice a populaţiei.

1.2. Legislaţia agricolă în contextul cooperării intersectoriale
Codul Funciar (Nr. 828-XII, 1991) în raport cu instituirea reţelei ecologice determină:
a) relaţiile şi drepturile de proprietate asupra terenului;
b) cadrul de bază pentru folosinţa terenurilor;
c) planificarea teritorială în condiţiile complicate de folosi mţă a terenurilor în Moldova care
poate necesita modificarea teritorială a hotarelor de folosi nţă a terenurilor;
d) procedurile de transferare sau retragere a terenurilor sau condiţiile de bază pentru
acordarea compensaţiilor;
e) procesul de realizare a planificării teritoriale care poate determina repunerea în drepturi
asupra teritoriului confiscat pe nedrept privind terenurile arbitrar implicat e în agricultura
rurală (de ex: privind terenurile alocate pentru plantaţii de protecţie);
f) indicaţii pentru proprietari în realizarea unor măsuri de protecţie a naturii;
Art.2 identifică următoarele categorii de terenuri: cu destinaţie agricolă; destina te ocrotirii
naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţi recreative, terenurile de valoare istorico -culturală, terenurile
zonelor suburbane şi ale zonelor verzi; ale fondului silvic; ale fondului apelor; ale fondului de
rezervă; etc.
În cazul creării REN poa te fi necesară modificarea destinaţiei terenurilor. Modificarea
destinaţiei terenurilor arabile este realizată prin permisiunea organelor administraţiei publice
locale (art. 9).
Codul Funciar conţine prevederi referitor la alocarea terenurilor pentru ocro tirea naturii
(pentru crearea reţelei ecologice). Acest lucru se poate face în mai multe moduri.
Art. 64 indică faptul că în fondul de rezervă se includ:
- terenurile neatribuite în proprietate, posesiune şi în folosinţă
- terenurile, asupra cărora drept ul de proprietate, posesiune şi beneficiere s -a stins în
conformitate cu Codul prezent .
Art. 12 stabileşte că în fondul de rezervă sunt include şi suprafeţele pentru păşunile
comunale.
Aceste terenuri pot fi folosite pentru crearea coridoarelor ecologice fără a modifica
relaţiile de proprietate şi posesi une. Comisiile locale funciare pot include nu mai mult de 5 % din
terenurile cu destinaţie agricolă pentru necesităţile dezvoltării sociale Cu toate acestea la fondul
de rezervă pot fi atribuite mai multe terenuri cu destinaţie agricolă decât acelea ce vor fi folosite
pentru necesităţile dezvoltării sociale. În fondul de rezervă trec terenurile afectate puternic de
eroziuni şi alunecări de terenuri.
Totodată Codul Funciar conţine prevederi de alocare a terenurilor pentru ocrotirea naturii
cu interferenţa în relaţiile de proprietate şi posesie. De competenţa consiliilor raionale şi
municipale ţine: repartizarea şi retragerea terenurilor; schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
(art. 9). De competenţa con siliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti ţine: atribuirea terenurilor şi
înstrăinarea lor fără schimbarea destinaţiei acestora (art. 10). Atribuirea in proprietate privată a
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cotelor de teren echivalent este realizată pe baza deciziei organelor locale ale administraţiei
publice, eliberându-se documentul care certifică dreptul la proprietate (art. 12).
Pentru instituirea reţelei ecologice poate fi necesară consolidarea terenurilor. Codul
Funciar prevede că mutarea loturilor agricole poate fi organizată în ordinea consolidării
terenurilor (art. 70/1) care este organizată în scopul optimizării amplasamentului terenurilor sau
în vederea combaterii eroziunii solului. Consolidarea terenurilor agricole se efectuează benevol
din iniţiativa proprietarilor de teren uri în baza proiectului de consolidare elaborat de o
organizaţie autorizată de Guvern şi aprobat de proprietarii de teren. Retragerea terenurilor
agricole de calitate superioară din circuitul agricol este interzisă (Art. 83); Retragerea terenurilor
agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice se face
numai în cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului.
Mutarea loturilor de teren pentru crearea coridoarelor ecologice poate fi considerată ca o
retragere din circulaţia agricolă cu sau fără schimbarea destinaţiei terenurilor agricole. Cu toate
acestea, art. 99 stipulează ordinea de reparare a pierderilor pricinuite de retragerea din circuitul
agricol şi silvic pentru darea în folosinţa provizorie a terenurilo r, în alte scopuri decât producţia
agricolă şi silvică, precum şi limitarea drepturilor deţinătorilor de terenuri. Compensarea
pierderilor sunt făcute pentru terenuri cu bonitate de peste 40 de puncte (art. 99).
Totodată terenurile ocupate fără autorizare (de exemplu destinate pentru perdelele de
pădure pentru protecţia câmpurilor în timpul planificării terenurilor) se întorc fără nicio
compensare pe baza deciziei organelor competente şi aducerea terenurilor în stare bună pentru
folosinţă, inclusiv demolare a construcţiilor se face pe seama persoanelor care le -au ocupat fără
autorizaţie (art. 101).
Conform art. 79 printre responsabilităţile posesorilor de terenuri este înfăptuirea măsurilor
de protecţie a solului contra eroziunii cauzate de apă şi de vânt, in clusiv crearea perdelelor
forestiere de protecţie si înierbare.
Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică ( Nr. 115 din 09.06.2005 )
reglementează raporturile sociale ce ţin de obţinerea de produse agroalimentare ecologice fără
utilizarea substanţelor chimice de sinteză, precum şi comercializarea produselor ecologice de
origine vegetală şi animală (Art. 1).
Printre principiile generale ale producţiei agroalimentare ecologice sunt următoarele:
a) realizarea unui agroecosistem echilibrat, du rabil şi diversificat care să asigure protejarea
resurselor naturale, sănătăţii şi vieţii consumatorilor;
b) neadmiterea aplicării oricăror tehnologii poluante, reglementarea restrictivă a utilizării
substanţelor chimice de sinteză şi a practicilor agrico le potenţial distructive;
d) realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor echilibrate, în cadrul cărora rolul
principal să îl deţină soiurile şi rasele cu un grad înalt de adaptare şi rezistenţă genetică sporită la
boli şi dăunători;
f) menţinerea continuă şi ameliorarea fertilităţii naturale a solului, precum şi integrarea
sistemului de cultivare a plantelor cu cel de creştere a animalelor;
g) realizarea mecanismelor de amplasare în spaţiu a agriculturii ecologice care asigură un
agroecosistem echilibrat şi durabil şi fac posibilă structurarea configuraţiei geografice astfel încât
să stimuleze procesele naturale de autopurificare şi revitalizare a solei, de reducere a concentrării
poluanţilor în sol şi de evitare a trecerii acestora din s ol în plante, în ape şi în atmosferă, ţinânduse sub control sursele de poluare; (art. 3).
Legea dată mai stipulează printre altele metodele şi principiile de bază ale producţiei
agroalimentare ecologice şi conversiunea producţiei, precum şi res ponsabilităţile acelor
producători ce vor să se ocupe de producţia agroalimentară ecologică. Acest tip de producere
poate fi implementat pe terenurile recunoscute ca elemente ale REN.
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Strategia naţională de dezvoltare durabilă a complexului agroindustria l al Republicii
Moldova (2008-2015) (Nr. 282 din 11.03.2008) reprezintă un document de coordonare
strategică a principalelor acţiuni politice, economice şi sociale privind dezvoltarea sectorului
agroindustrial.
Obiectivul general al prezentei Strategii co nstă în asigurarea creşterii durabile a sectorului
agroindustrial, precum şi o ameliorare consecventă a calităţii vieţii în mediul rural, prin sporirea
competitivităţii şi productivităţii sectorului.
Printre obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a le sectorului agroindustrial legate de
conservarea biodiversităţii şi constituirea reţelei ecologice pot fi menţionate următoarele:
2.2. Adaptarea standardelor la cele ale UE şi asigurarea inofensivităţii alimentare, în calitate
de direcţii primordiale prevăzându-se, printre altele, elaborarea strategiei fitosanitare privind
protecţia plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive,
în concordanţă cu legislaţia comunitară, şi implementarea acesteia;
2.5. Conservarea calităţii solului - mijlocul principal de producţie agricolă şi anume:
reconstruirea ecologică a solurilor degradate; prevenirea şi combaterea alunecărilor;
reconstruirea ecologică a vegetaţiei pajiştilor; extinderea suprafeţelor împădu rite şi a fâşiilor
forestiere de protecţie pentru crearea carcasei verzi protectoare de soluri; restabilirea şi
extinderea zonelor umede; promovarea agriculturii ecologice şi genetic nemodificate.

1.3. Stabilirea (explicarea) scopurilor şi sarcin ilor (inclusiv consecutivitatea
acţiunilor) privind instituirea reţelei ecologice
Scopurile generale şi sarcinile privind instituirea reţelei ecologice sunt stabilite în Legea cu
privire la reţeaua ecologică Nr. 94 din 04.05.2007 ( art. 3):
(1) Reţeaua ecologică naţională se constituie în scopul conservării diversităţii naturale genetice a
tuturor speciilor de organisme vii incluse în ecosistemele şi complexele naturale, al asigurării
unor condiţii de viaţă productive şi al dezvoltării durabile a teritoriilor adiacente ei.
(2) Funcţiile reţelei ecologice naţionale sunt următoarele:
a) restabilirea şi conservarea peisajelor şi ecosistemelor;
b) conservarea diversităţii biolog ice şi genetice;
c) diminuarea proceselor de eroziune a solului;
d) conservarea, protecţia, restabilirea şi extinderea învelişului vegetal;
e) ameliorarea bazei furajere a animalelor;
f) sporirea valorii de recreaţie a teritoriului;
g) conservarea şi restabilirea obiectivelor acvatice, ameliorarea calităţii lor;
h) stabilizarea proceselor naturale în sectoarele aferente reţelei ecologice.
Consecutivitatea instituirea reţelei ecologice include următoarele etape
Determinarea structurii teritoriale a sectorului planificat al reţelei ecologice, ţinând cont de
destinaţia terenurilor, folosind toate materialele cartografice disponibile:
- identificarea zonelor-nucleu
- realizarea planificării preliminare a coridoarelor
- realizarea pe cât e posibil a planificării zonelor tampon
- identificarea zonelor de reconstrucţie
- realizarea pe cât e posibil a zonării zonelor-nucleu
Realizarea pe cât e posibil a sistemului SIG pentru sectorul planificat al reţelei ecologice,
completând cu informaţie bazele informaţionale ale reţelei ecologice naţionale.
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Realizarea cercetărilor de câmp pentru obţiner ea datelor despre diversitatea biologică în
componenţa elementelor probabile a le reţelei ecologice, luare a deciziilor şi elaborarea
documentaţiei.
Aprobarea schemei sectorului planificat al reţelei ecologice cu obţinerea avizului ştiinţificotehnic, a evaluării ecologice a proiectelor sectoarelor (de creare a elementelor) r eţelei ecologice
în regim de expertiză, aprobării proiectului.
Coordonarea documentaţiei de folosinţă a terenurilor şi a proiectului
Determinarea apartenenţei administrative şi informarea organelor corespunzătoare despre
atribuţiile lor privind asigurar ea gestionării şi protecţiei elementelor în conformitate cu nivelul
acestora de importanţă.
Formarea fizică a sectorului reţelei ecologice:
- demarcarea hotarelor în natură a elementelor instituuite ale reţelei ecologice;
- plantarea coridoarelor fores tiere şi reconstrucţia ecosistemelor ierboase pe baza
cerinţelor, restricţiilor şi recomandărilor tehnologice existente.

1.4. Formarea cadrul normativ-juridic al RE
Planificarea şi mai ales instituirea în natură a reţelei ecologice, reprezintă o sarcină nouă pentru
majoritatea statelor europene. Iată de ce legislaţia abia este în dezvoltare (de exemplu în
Moldova – Legea cu privire la reţeaua ecologică, 2007), iar cadrul normativ-juridic pentru
această sarcină lipseşte. Ţările Uniunii Europene posedă o parte din documentele normative
corespunzătoare, elaborate în raport cu Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice
(79/409/EEC), Directiva privind conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice
(92/43/EEC) şi programul „Natura-2000”.
O altă dificultate reprezintă lacunele în legislaţia de protecţie a mediului, civil ă şi de urbanism şi
asigurarea normativă.
În legătură cu aceasta nu e xistă posibilitatea formării materialelor instructive pe baza
normativelor şi standardelor e xistente, cu excepţia instrucţi ilor privind crearea plantaţiilor de
protecţie. Dar şi aceste instrucţii trebuie ut ilizate ţinând cont de modificarea climei.
Aceste materiale trebuie examinate ca pe un document instructiv temporar, care va fi dezvoltat şi
completat în viitor, inclusiv pe baza noii experienţe.

2. Principii organizatorice de instituire a reţelei ecologice
1. Principiile de bază de proi ectare, creare, gestionare, administrare şi dezvoltare a reţelei
ecologice naţionale reglementate de art. 142(2) al Legii cu privire la reţeaua ecologică sunt:
a) delimitarea spaţială a teritoriilor naturale de sectoarele cu activitate economică intensă
pentru asigurarea stabilităţii reciproce şi durabilităţii diversităţii biologice şi peisagistice;
b) reprezentativitatea elementelor şi complexelor naturale;
c) stabilitatea ecologică a elementelor reţelei ecologice naţionale;
d) abordarea diferenţiată, care să asigure corespunderea atât a amplasării spaţiale a
terenurilor reţelei ecologice naţionale, cât şi a regimului lor de funcţionare cu specificul
natural şi cel social-economic al teritoriului;
e) armonizarea dezvoltării reţelei ecologice naţionale cu dezvo ltarea social-economică a
13

unităţilor administrativ-teritoriale;
f) compensarea ecologică (repartizarea terenurilor de schimb în cazul exproprierii sau
schimbul benevol) în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2.1. Noţiunea de reţea ecologică şi explicar ea acesteia
2. Legea cu privire la reţeaua ecologică (nr. 94 din 04.05.2007) include următoare le noţiuni:
reţeaua ecologică naţională (REN ) - reţea ecologică constituită la nivel naţional din teritorii
ale habitatelor, peisajelor şi elementelor lor, unite fizic şi funcţional, care au o deosebită
importanţă din punct de vedere ştiinţific şi estetic, al valorii şi conservării diversităţii biologice,
al menţinerii balanţei geosistemice;
reţeaua ecologică locală (REL) – reţea ecologică constitui tă la nivel local (raion, zonă
geografică etc.), care nu este inclusă integral în reţeaua ecologică naţională, ci doar anumite
elemente ale ei în cazul corespunderii criteriilor stabilite pentru reţeaua ecologică naţională; în
baza acestor criterii, anumit e elemente ale reţelei ecologice locale îşi pot schimba
funcţionalitatea;
3. Noţiunea reţelei ecologice naţionale necesită ca la instituirea acesteia să fie respectate
principalele condiţii, care ar asigura scopurile creării ei:
a) integritatea fizică
b) unitatea funcţională
c) stabilirea importanţei elementelor pentru îndeplinirea funcţiilor reţelei ecologice.
3. A. Integritatea fizică este asigurată de conectivitatea fizică, adică de continuitatea
reţelei ecologice pe baza coridoarelo r biologice (ecologice), care unesc alte elemente ale RE –
capitolul 2.2. Integritatea fizică asigură realizarea pe deplin a funcţiilor reţelei ecologice în raport
cu serviciile ecosistemice:
- menţinerea tuturor componentelor de bază ale biodiversităţii.
- menţinerea calităţilor agroecologice, inclusiv menţinerea organismelor de resurse, a
formării microclimei şi ocrotirii solurilor.
- stabilizarea stocului şi protecţia resurselor acvatice de poluare.
- contribuţia la stabilizarea geoecosistemelor (biocenozelor).
3. B. Integritatea funcţională a reţelei ecologice este asigurată de:
1. prezenţa concomitentă a tuturor celor patru tipuri de elemente (cap. 2.2) – zonenucleu, coridoare ecologice, zone -tampon şi de reconstrucţie, destinaţia cărora
diferă;
2. sistemul informaţional REN, care permite monitorizarea dezvoltării şi stării
acesteia.
3. unitatea gestionării care are loc datorită respectării obligaţiilor de către toţi
subiecţii conducerii în conformitate cu art. 5 -8 şi 17 al Legii nr. 94;
4. unitatea metodelor de evaluare şi planificare a elementelor principale – zonelenucleu şi coridoarele biologice.
3. C. Importanţa şi nivelul elementelor se stabileşte în baza unui sistem de criterii
(capitolul 6.1 al prezentei instrucţiuni), după cum este indicat direct pentru reţeaua ecologică
locală.
4. Cele trei caracteristici – integritatea fizică, unitatea funcţională şi stabilirea importanţei
elementelor pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite reţelei ecologice constituie conţinu tul
acesteia.
Ele demonstrează deosebirea totală dintre reţeaua ecologică şi „ Reţeaua Emerald”, care
reprezintă un şir de arii protejate, recunoscute de Convenţia de la Berna ca teritorii importante
pentru conservarea florei şi faunei sălbatice europene şi a habitatelor acestora.
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Aceste trei caracteristici în mare măsură fac deosebirea dintre reţeaua ecologică de
„Natura-2000”- un sistem de arii protejate, care se dezvoltă în Uniunea Europeană în
conformitate cu Directiva Consiliului său 92/43/EEC din 21 ma i 1992, după următorii indicatori:
- integritate fizică, deşi directiva dată prevede posibilitatea creării elementelor de
conexiune.
- stabilirea importanţei elementelor pentru îndeplinirea funcţiilor – delimitarea teritoriilor
pentru „Natura 2000” se face în baza unui sistem de semne; dar fără procedura de evaluare
relativă.
5. Ultima parte a noţiunii de reţea ecologică locală conţine o prevedere despre posibilitatea
schimbării semnificaţiei funcţionale a elementelor sale în baza criteriilor. Aceasta înseamnă că
astfel de elemente, identificate la momentul planificării la nivel local, pot primi un alt statut în
componenţa REN.
6. Noţiunea de reţea ecologică nu reflectă ideea gestionării în comun şi a interacţiunii dintre
sectoarele economiei şi societ ăţii pentru asigurarea realizării pe deplin a funcţiilor reţelei
ecologice. Această idee e ste reflectată în documentele europene ale PEBLDS (STRA REP(98)GRev.5; STRA-REP(2000)(2)) şi de conţinutul Legii nr.94.
7. Noţiunea de reţea ecologică face foarte clar deosebirea între aceasta şi noţiunea de carcasă
naturală (ecologică) – un sistem de sectoare naturale, interconexiunea cărora la nivel de
ecosistem creează premise pentru formarea unui echilibru ecologic natural în stare să se opună
influenţei antropologice (Concepţia reţelei ecologice a Republicii Moldova, 2001). Carcasa
naturală este o bază naturală păstrată pentru crearea reţelei ecologice.
2.2 Elementele reţelei ecologice: explicaţii şi instrucţiuni de bază
Noţiunile pentru elementele reţelei ecologice sunt date în conformitate cu Legea nr.94.
8. Zonă-nucleu – teritoriu cu o valoare deosebită pentru conservarea habitatelor, speciilor şi
peisajelor.
8.A. Importanţa şi nivelul acestor teritorii se stabileşte în baza unui sistem de criterii.
8.B. Sistemul de criterii elaborat în cadrul Concepţiei creării reţelei ecologice a Republicii
Moldova, 2001 (în continuare Concepţia reţelei ecologice – CRE). Versiunile perfecţionate vor fi
introduse sub formă de documente separate.
8.C. Obiectele Fondului ariilor naturale protejate de stat (FANPS) sunt incluse în
componenţa zonelor-nucleu în dependenţă de destinaţie şi gradul de corespundere criteriilor.
8.D. În componenţa zonelor-nucleu se includ şi acelea care nu sunt sau nu pot fi inclus e în
FANPS, dar e demonstrată conform criteriilor importanţa lor deosebită pentru păstrarea
biodiversităţii.
9. Coridorul ecologic este element liniar sau liniar difuz care asigură legăturile funcţionale şi
terestre între alte elemente ale reţelei ecologice, precum şi integritatea acesteia.
9. A. Sunt cunoscute următoarele tipuri fizionomice de coridoare:
- liniar - tip de bază - întins şi neîntrerupt (rupturile formate din cauza drumurilor şi a altor
elemente topografice consti tuie nu mai mult de 30 m fiecare) ce asigură integritatea fizică şi
realizarea pe deplin a funcţiilor: posibilitatea de migraţie pentru majoritatea grupurilor
biologice şi de vieţuire permanentă pentru multe dintre ele, mai ales a celor cu mobilitate
redusă;
- intermitent – tip de coridor care este alcătuit din sectoare insulare care asigură migrarea
organismelor mobile, care se orientează bine şi reprezintă habitat permanent pentru unele
dintre ele; nu asigură realizarea majorităţii funcţiilor;
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- peisajer - reprezintă un landşaft, alcătuit din biotopuri naturale şi seminaturale, care
asigură legături ecosistemice, inclusiv şi pentru anumite zone -nucleu.
9. B. În toate cazurile posibile la planificarea sectorului reţelei ecologice trebuie de inclus
în el fragmentele peisajere ale coridoarelor.
9. C. În toate cazurile posibile la planificarea sectorului reţelei ecologice trebuie de tins la
crearea coridoarelor liniare continue. Aceasta este o condiţie obligatorie pentru coridoarele de
importanţă internaţională şi naţională.
9. D. Coridoarele intermitente se planifică în cazuri excepţionale, dacă nu este posibilă
formarea unuia liniar pe o binecunoscută cale de migrare a păsărilor sau a mamiferelor.
10.
Zona-tampon îndeplineşte funcţia de protecţie a zonei -nucleu sau care are o importanţă
deosebită pentru menţinerea echilibrului geosistemic; în dependenţă de funcţionalitate, zona tampon poate fi: zonă-tampon de protecţie, zonă -tampon geosistemică.
10. A. Zonele de protecţie în jurul ariilor FANPS trebuie considerate drept zone -tampon,
dacă ele sunt reprezentate de:
- biotopuri naturale: pădure sau fâşii forestiere formate din specii aborigene; terenuri cu
fâneţe sau păşuni în stare bună – prima sau a doua etapă de digresie a păşunii; mlaştină sau
sector înmlăştinit, care nu este deteriorat din cauza păşunatului; bazin acvatic cu excepţia
celor de gradul III de poluare;
- biotopuri artificiale: plantaţii multianuale şi câmpuri de plante medicinale, plante
condimente şi plante eterooleaginoase, semănături multianuale de ierburi furajere.
10. B. Zonele-tampon, identificate în cadrul zonelor-nucleu, în conformitate cu principiile şi
practica de gestionare a ariilor naturale protejate, trebuie evaluate ca:
- zone-tampon de protecţie, care îndeplinesc funcţia de protecţie (cap. 42) a zonei -nucleu;
- zone periculoase pentru zonele -nucleu şi care necesită reconstrucţie ecologică (punctul 9
al capitolului dat şi cap. 4.2).
10. C. Dacă zona-tampon, care corespunde punctelor 8.A şi 8.A a instrucţiunii date lipseşte,
se interzice evidenţierea zonei -tampon de protecţie nemijlocit în cadrul zonei -nucleu. În acest
caz lipsa unei zone-tampon formale reprezintă indicatorul evaluării stării landşaftului.
10. D. Zonele-tampon de protecţie împotriva intervenţiilor antropogene dure (ZTIA) trebuie
să fie create de-a lungul perimetrului obiectelor care duc la poluarea mediului ambiant (chimică,
fizică, genetică). Astfel de zone sunt:
- zonele verzi din jurul oraşelor mari;
- perdele forestiere de protecţie în jurul centrelor industriale şi a unor întreprinderi speciale
care poluează aerul;
- perdele forestiere de protecţie în jurul întreprinderilor producătoare de produse genetic
modificate;
- perdele forestiere de protecţie de -a lungul căilor ferate şi a automagistralelor mari,
acestea putând servi şi drept coridoare biologice.
Lipsa acestor zone de protecţie este un indicator al evaluării stării landşaftului şi a realizării
politicilor de ocrotire a naturii.
10. E. Zonele-tampon geosistemice sunt biotopuri naturale şi seminaturale, care nu au primit
statut de zone-nucleu, ele îndeplinesc rolul de pr otecţie şi de compensare, în dependenţă de
mărimea şi starea lor, pentru localitatea, landşaftul şi/sau ţara în întregime, de aceea (cap. 6.1):
- nivelul de importanţă a lor se evaluează în dependenţă de clasa de mărime şi
- de calitatea biotopului în general , evaluat după indicatorii stării calităţilor de protecţie .
Zonă de reconstrucţie ecologică - arie supusă reconstrucţiei ecologice şi/sau peisajere
(împădurire, restabilire a învelişului vegetal, recultivare) în calitate de viitor eleme nt al reţelei
ecologice. Zonele de reconstrucţie ecologică se împart: după destinaţie în raport cu RE; (b) după
caracterul teritoriului iniţial în reconstrucţie; (c) după tipul de bază sau tipurile de reconstrucţie
indicate. Aceste subdiviziuni se contrapu n, dar nu se contrazic unele pe altele .
11.
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11. A. După destinaţie în raport cu RE, zonele de reconstrucţie pot fi destinate pentru:
i. îmbunătăţirea stării zonei-nucleu sau a unei părţi a acesteia;
ii. crearea zonelor-tampon de protecţie a zonelor-nucleu;
iii. crearea sau îmbunătăţirea stării coridorului biologic sau a unei părţi a lui, cu
scopul de a asigura integritatea sa şi îndeplinirea pe deplin a funcţiilor.
iv. restabilirea zonei-tampon geosistemice.
11. B. Din punct de vedere al caracterului teritoriilor destinate reconstrucţiei, zonele se
împart în:
1. fâşii riverane de protecţie a apelor, care necesită restabilirea calităţilor de protecţie;
2. terenuri arabile, destinate pentru plantare şi/sau semănături în limitele coridorului
biologic planificat sau a altui element al RE;
3. terenuri ierboase degradate (păşuni de etapele de digresie 3 -5);
4. bazine acvatice foarte degradate şi partea superioare a bazinelor acvatice care nu sunt
protejate de vegetaţia acvatică şi mlăştinoas ă sau de altă vegetaţie;
5. perdele forestiere de protecţie şi alte fâşii forestiere de specii străine;
6. elemente naturale şi seminaturale existente ale carcasei naturale, care necesită
îmbunătăţire parţială, pentru creşterea esenţială a nivelului de îndeplinire a funcţiilor
coridorului biologic;
7. ecosisteme de pădure şi altele, care sunt în pericol de degradare în rezultatul schimbării
climei şi a parametrilor debitului riveran;
8. păduri grav deteriorate în rezultatul catastrofelor naturale şi acţiunii antropologice;
9. păduri grav sărăcite din punct de vedere al compoziţiei şi structuri care şi -au pierdut
compoziţia naturală şi stabilitatea în rezultatul utilizării inadecvate a resurselor de pădure;
10. pădurile în care se introduc activ speciile stră ine;
11. terenuri pustiite, poluate, foarte grav erodate;
12. teritorii cu procese active de eroziune şi alunecări de teren;
13. terenuri soloneţuri;
14. teritoriile carierelor şi a celor de surpare industrială, care necesită recultivare.
11.C. Zonele de reconstrucţie ecologică după un tip principal sau tipuri destinate
reconstrucţiei:
a) îmbunătăţirea covorului vegetal - de pădure, de arbuşti, ierbos şi mixt, reconstrucţia
poienelor;
b) recultivarea şi crearea covorului vegetal;
c) reabilitarea sau îmbunătăţirea reg imului hidrologic al teritoriului şi/sau al bazinelor
cursurilor acvatice;
d) curăţarea şi renovarea fundului albiei şi malurilor bazinelor cursurilor acvatice
e) stabilizarea sectoarelor supuse proceselor active de eroziune şi alunecări de teren;
f) reconstrucţia complexă care include mai mult de un tip;
11.I. Tipul şi natura reconstrucţiei se indică în cadrul planificării reţelei ecologice şi a
programelor sectoriale ameliorative şi se stabilesc pe baza concluziei argumentate coordonate a
experţilor.
11.II. Se interzice stabilirea unui tip de reconstrucţie:
1. atunci când tipul dat contravine tipului de biotop natural care exista pe teritoriul dat,
sau
2. de obicei atunci când tipul dat înlocuieşte sau duce la înlocuirea ecosistemelor
iniţiale, sau
3. atunci când sunt folosite specii de plante străine şi agresive (Anexa 2).
2.3. Structura teritorială a REN
12. RE se descrie în mod schematic ca un şir de zone -nucleu împreună cu zone -tampon,
conectate prin coridoare care pot ataşa zone de reconstrucţie. În realitate structura reţelei
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ecologice trebuie formată din sectoare naturale şi seminaturale mari ale landşaftului (SNSL),
între care trebuie planificate coridoarele; zonele -nucleu trebuie evidenţiate în limitele acestor
sectoare de landşaft, precum şi printre cele mai valoroase sectoare ale naturii sălbatice – refugii,
care s-au păstrat într-un landşaft extrem de transformat. Zonele -tampon sunt formate de acele
sectoare SNSL şi refugii, care conform sistemului de criterii nu corespund zonelor -nucleu.
Zonele-tampon de protecţie împotriva intervenţiilor antropogene dure (ZTIA) trebuie planificate
în primul rând în cadrul planificării urbane şi a căilor de comunicare în baza expertizei ecologice
(EE) şi evaluării impactului asupra mediului (EIAM). În condiţiile de landşaft şi cele social economice ale Moldovei, zonele de reconstrucţie ecologică ar trebuie să fie în primul rând legate
de coridoarele ecologice sau de obligaţiunile agenţilor economici stabilite în planuri le de afaceri
şi în autorizaţiile acordate pentru activitate, care sunt eliberate în rezultate EE şi EIAM.
13. Hărţile reţelei ecologice . Harta conceptuală a reţelei eco logice naţionale (Chişinău, 2002 ),
scara 1:500000 este cea de bază pentru planificarea REN şi REL. Hărţile sectoarelor REN şi
REL mari se constituie în baza elementelor de suprafaţă la scara hărţii şi semnelor convenţionale
pentru alte elemente. Hărţile fragmentelor locale ale REN şi REL se formează în baza hărţilor de
folosinţă a terenurilor. Hărţile sectoarelor REN ale raioanelor administrative ale Moldovei şi
REL mari în limitele acestora s e îndeplinesc la scara, care permite percepţia integrală, cu cea mai
detaliată informaţie posibilă; se recomandă scara 1:50000
14. Hărţile indicative ale REN. Harta indicativă a RE conţine materiale care indică condiţiile,
amplasarea elementelor de bază, asigurarea acestora cu date şi alţi indicatori care servesc la
evaluarea stării planificării şi formării precum şi de gestionare a instituirii RE. Hărţile indicative
ale REN ale Moldovei sunt executate la scara 1:2 50 000 şi, dacă este necesar 1: 50 000; numărul
lor este determinat de existenţa şi conţinutul informaţiei care asigură o percepţie completă a
componentelor mediului ale elementelor RE . Publicarea hărţilor indicative se face cu
generalizarea şi schimbarea scării, care sunt acceptabile din punct de vedere al reprezentării
informaţiei cartografice.
2. 4. Structura de organizare a elementelor (zonarea zonelor-nucleu şi construcţia internă a
coridoarelor), subordonarea RE naţionale şi a segmentelor locale ale RE (ierarhia).
Organizarea internă a nucleelor.
15. Organizarea internă (zonarea) a zonelor -nucleu depinde totalmente de patru factori:
1) gradul de eterogenitate a teritoriului care este determinată de:
a. natura biotopurilor
b. nivelul de conservare (transformare) a diverselor ei componente;
c. capacitatea de conservare a stabilităţii pe termen lung şi
d. necesitatea unor intervenţii pentru o mai bună conservare a valorilor diversităţii
biologice;
2) obiectivele specifice de gestionare, mai ales în cazul în care teritoriul este inclus în
obiectele FANPS şi trebuie să corespundă clasificării IUCN după cum este stipulat de legislaţie.
3) obiectele sub protecţie (specii, ecosisteme, obiecte ale patrimoniului natural şi istoric);
4) capacitatea deţinătorului de teren de a gestiona eficient zonele-nucleu în scopurile
stabilite de lege.
Corespunderea zonării şi gestionării pe de o parte, şi a factorilor de organizare internă a
zonelor-nucleu pe de altă parte, constituie un indicator al efic ienţii politicii în domeniul
conservării biodiversităţii. Sarcina proiectantului reţelei ecologice constă în realizarea acestei
concordanţe în cadrul zonării (capit. 4.2) şi planificării gestiunii.
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16. ANP mari pot corespunde unei zone -nucleu, în cazul în care ace stea sunt atât de omogene
după stare, încât cele mai valoroase fragmente ale lor nu sunt izolate sau nu constituie o parte
mică. De exemplu, conform situaţiei actuale, din trei rezervaţii ştiinţifice mari ale Moldovei, atât
de omogene pot fi considerate „Plaiul Fagului”, şi, probabil, „Pădurea Domnească”. Teritoriul
rezervaţiei ştiinţifice „Codrii” trebuie supusă unei noi evaluări obiective. Ariile protejate pot
include câteva zone-nucleu (de exemplu zonele Ramsar din Republica Moldova includ de la
două la şase nuclee).
Organizarea internă a coridoarelor
17. Având trei tipuri fizionomice, coridoarele biologice (capit. 2.2 p. 9) pot să difere
considerabil după structura fragmentelor ace stora, care sunt determinate, în primul rând, de
arhitectonica vegetaţiei, şi nivelul de transformare antropogenă .
17. A. Proiectarea coridoarelor noi sau în reconstrucţie poate prevedea 5 forme de
fragmente de coridoare în proces de creare:
 forestiere – variante proiectate special concepute din arbori -arbuşti sau arbuşti şi
fâşii de pădure tipice, care corespund după compoziţie destinaţiei lor;
 erbacee – de păşune şi de fâneţe după caracterul folosinţei şi de stepă/luncă/mixte
după caracterul vegetaţiei de bază;
 combinate – ierboase cu incluziuni de vegetaţie de arbori şi arbuşti;
 agroecologice – constând din arbori şi arbuşti special selectaţi (Anexa 2), care
posedă capacităţi de a menţine o parte din funcţiile coridorului şi de a da recolte
de pomuşoare şi fructe care ar satisface interesele economice ale deţinătorilor de
terenuri.
 de luncă – care includ cursurile de apă cu o stare satisfăcăto are a fâşiei riverane de
protecţie, cel puţin pe o parte asigurată cu plantaţie de arbori şi arbuşti sau cu
pădure.
15. Organizarea coridoarelor trebuie să asigure:

habitatul multor grupe de animale, mai ales al păsărilor, a multor nevertebrate care
includ entomofagii, polenizatorii şi saprofagii de sol;

căile de migrare a multor specii de animale şi plante, iar în cazul când e vorba de
coridoarele de luncă de asemenea şi a peştilor şi a altor organisme acvatice;

puncte de orientare pentru migr area păsărilor, albinelor etc.;

în acelaşi timp coridorul este un factor în modelarea fluxurilor de aeroplancton
(numeroase insecte zburătoare pasive şi semipasive, păianjeni şi căpuşe) şi un
obstacol pentru unele grupuri de dăunători zburători.
17. B. Pentru asigurarea migrării animalelor vertebrate mari este important ca acest coridor
să facă posibilă mişcarea ascunsă, de aceea coridoarele mixte au priorit ate faţă de cele ierboase.
18. În limitele fragmentelor liniare mari ale coridoarelor c u lăţimea de 100m şi mai mult poate fi
evidenţiată o magistrală – partea centrală a coridorului unde componenţa vegetaţiei şi structura
biotopurilor incluse în ea asigură atât posibilitatea de migrare a animalelor şi plantelor , cât şi
prezenţa lor regulată aici sau un habitat permanent al lor. Cealaltă parte a coridorului are rolul
unei zone-tampon de protecţie. Zonarea zonelor -nucleu care sunt incluse în coridor, se va
determina separat.
Subordonarea REL şi REN (soluţionarea problemelor de ierarhie)
19. Orice reţea ecologică locală va fi considerată parte a reţelei ecologice naţionale. În acelaşi
timp Legea nr.94 face o distincţie între noţiunile de REL şi REN şi stipulează în art. 8 (a) că
autorităţile administraţiei publice locale constituie reţele ecologice locale din contul terenurilor
proprietate publică a unităţilor administrativ -teritoriale şi al terenurilor proprietate privată, cu
acordul deţinătorilor şi beneficiarilor acestora . REN va consta din sectoare administrativ –
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teritoriale şi părţi planificate şi create în limitele diferitor unităţi administrative. Sectoarele REN
pot fi create în cadrul obiectelor speciale, de exemplu, în limitele ANP de proporţii mari cum ar
fi Zonele Ramsar şi parcurile naţionale.
20. Orice abordare de identificar e a obiectelor de importanţă de nomenclatură diferită cu
planificarea la diverse niveluri de organizare a RE duce la apariţia problemei relaţiei între
aceleaşi categorii care au fost identificate la diferite niveluri. Este imposibil ca în momentul
identificării importanţei zonelor -nucleu la nivel naţional sau la alt nivel înalt să fie evidenţiate
toate zonele-nucleu de nivel local. Aceast a este o problemă de domeniul asigurării cu informaţie
şi este bine cunoscută elaboratorilor de hărţi l a scară diferită.
21. Atunci când este planificată RE la nivel local trebuie evidenţiate teritorii asemănătoare cu
zonele-nucleu binecunoscute ale REN de nivel local (priviţi criteriile), identificate în baza
clasificării nucleelor pe trepte începând cu c el mai înalt nivel.
22. În acelaşi timp, planificând reţeaua ecologică la nivel naţional, trebuie luat în calcul faptul că
păstrarea patrimoniului natural -istoric şi gestionarea lui la nivel local (de raion) necesită
evidenţierea nucleelor anume la acest nivel, adiţional la zonele -nucleu ale REN. De aceea în
sistemul de criterii sunt introduşi indicatori ai zonelor –nucleu ale REL.
23. Este uşor de imaginat că într -un raion în mare măsură transformat nivelul parametrilor
biologici în presupusele zone -nucleu ale REL poate fi mult mai mic decât într -un raion relativ
bine păstrat. Conform situaţiei ecologice reale într -o astfel de zonă săracă numărul elementelor
REN poate fi redus sau ele pot lipsi cu desăvârşire. Cu toate acestea, ţinând cont de faptul că es te
foarte important de a păstra puţinele resursele locale şi de conţinutul informaţional al concepţiei
RE şi gestionarea ei, în REL zonele -nucleu sunt necesare; alte argumente suplimentare pot
apărea în legătură cu economia turismului, psihologia activităţ ii publice pentru păstrarea
patrimoniului istoric-natural la nivel local. Prin urmare atunci când este planificată REL se
permite identificarea şi luarea sub protecţie a unor nuclee, care nu corespund parametrilor
sistemului de criterii. În componenţa REN ele vor avea alt statut (cap. 2.1).
Organizarea internă a zonelor -tampon şi a zonelor de reconstrucţie
24. Structura zonelor-tampon şi a zonelor de reconstrucţie care nu sunt incluse în coridoarele
biologice, este determinată în funcţie de situaţia ini ţială şi caracterul reconstrucţiei. De exemplu
o zonă-tampon geosistemică de proporţii mari poate include şi zone -nucleu.
2.5. Categoriile principale de folosinţă a terenurilor şi sistemele teritoriale de
folosinţă specială a terenurilor incluse în RE
25. Baza reţelei ecologice o constituie elementele de peisaj cu ecosisteme naturale şi
seminaturale. În componenţa RE se includ terenurile şi sectoarele acoperite de apă, care
corespund unor sau altor criter ii:
 din Fondul Forestier, inclusiv celor alocate pentru protecţi a şi utilizarea genofondului;
 păşunile, fâneţele şi sectoarele neroditoare;
 din fondul acvatic;
 teritoriile FANPS;
 teritoriile din tipurile care încă nu sunt fixate în legislaţia naţională de protecţie a naturii,
dar identificate în cadrul programelor internaţionale, precum:
- teritorii-cheie ornitologice (TCO)
- teritorii-cheie botanice (TCB)
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teritorii din tipurile care trebuie incluse în legislaţie – habitatele care corespund
directivelor Consiliului Europei:
- cele de protecţie a habitatelor, a florei şi faunei sălbatice;
- cele de păstrare a teritoriilor agricole de valoare naturală înaltă;

26. În RE sunt de asemenea incluse sectoarele de recreare şi mai ales cele înd epărtate în
special de localităţile mari. Adesea acestea pot servi drept coridoare ecologice şi tampoane
geosistemice, de multe ori sunt şi zone atribuite reconstrucţiei ecologice.
2.6. Ordinea de planificare şi de creare a reţelei ecologice
27. În acest capitol este descrisă consecutivitatea acţiunilor. Art. 15(1) a Legii nr. 94
stipulează că proiectarea elementelor reţelei ecologice naţionale şi ale reţelelor ecologice
locale se efectuează la comandă, conform caietelor de sarcini aprobate de către orga nul de
stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător sau de
autorităţile administraţiei publice locale. Această comandă indiferent de sursa de finanţare
poate fi:
- o sarcină specială stabilită de unul dintre organel e competente;
- componente ale proiectelor realizate în coordonare cu una dintre aceste autorităţi
competente; inclusiv
- elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate
28. Temei pentru planificarea şi crearea reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale /
regionale serveşte Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii
biologice, adoptate prin Hotărârea Parlamentului nr. 112 - XV din 27 aprilie 2001 şi Programul
naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale care urmează a fi adoptat de Guvern.
Aceste acte legislative conţin indicaţii generale privind paşii de ordin organizatoric privind
crearea reţelei ecologice şi teritoriilor, care urmează a fi incluse în reţeaua ecologică, din punct
de vedere ştiinţific şi al regimului de proprietate asupra terenurilor, precum şi necesităţile de
asigurare juridică şi financiară a lucrărilor.
29. Activitatea de planificare şi creare a reţelei ecologice naţionale sunt dirija te de către organul
de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în
coordonare [comun] cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
30. Planificarea activităţilor de creare a reţelei ecologice naţionale se efectuează în baza
Programului naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale. Hărţile şi hărţile -indicative
ale reţelei ecologice naţionale elaborate la scara 1:2 50 000 vor fi folosite de către organele
respective, indicând date şi elemente ale reţelei elaborate şi aprobate de către organul de stat
abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător.
30.A. Proiectarea elementelor reţelei ecologice naţionale şi ale reţelelor ecologice locale
din contul mijloacelor de stat se efectuează la comanda de stat, conform caietelor de sarcini
aprobate de către organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului
înconjurător sau de autorităţile administraţiei publice locale.
30. B. Proiectarea elemente lor reţelei ecologice naţionale şi ale reţelelor ecologice locale
din contul altor surse (granturi, donaţii, finanţare privată) se efectuează în conformitate cu
conţinutul proiectelor susţinute de donator şi coordonate cu organul de stat abilitat cu gesti unea
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător sau de autorităţile administraţiei publice
locale
31. Activităţile de planificare şi creare a reţelei ecologice locale / regionale vor fi susţinute
[dirijate] de către organul administraţiei publice locale de nivelul doi (în cazul creării reţelei
ecologice în cadrul unei unităţi –administrativ-teritoriale - raion) sau de un organ comun creat
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special (în cazul creării reţelei ecologice care va include teritoriile a două sau mai multe unităţi –
administrativ-teritoriale – raioane, UTA „Găgăuzia”).
32. Planificarea activităţii poate fi organizată conform unui plan de acţiuni, aprobat prin decizia
organului / organelor administraţiei publice locale de nivelul doi şi coordonat cu organul de stat
abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
33. Până la aprobarea planurilor de acţiuni indicate la pct. 30 şi 32, va fi organizată consultarea
publicului şi desfăşurarea unor companii de conştientizare a populaţiei privind oportunitatea,
costurile şi beneficiul creării reţelelor ecologice.
34. Proiectarea, constituirea, gestiunea şi dezvoltarea reţelei ecologice naţionale şi reţe lelor
ecologice locale se finanţează de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, din fonduri speciale,
din donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din străinătate, din credite bancare şi de la
alte surse financiare legale.
35. Acolo unde este posibil, se vor stabili înlesniri sau măsuri de stimulare a conservării
elementelor funcţionale ale reţelelor ecologice, asigur ării integrităţii şi respectării regimului de
protecţie a acestora.
Ordinea planificării : 1 – evidenţierea zonelor-nucleu
36. În prima etapă de planificare trebuie evidenţiate:
 cele mai mari fâşii forestiere;
 biotopurile ierboase (lunci şi păşuni, mai ales situate pe cele mai abrupte pante şi în
general cu relief dificil);
 de asemenea biotopurile cu o vegetaţie cu caracter eterogen.
În astfel de locuri se efectuează evaluarea posibilelor zone -nucleu;
37. Evidenţierea prealabilă a zonelor -nucleu posibile se efectuează cu ajutorul hărţilor
topografice accesibile, a hărţilor (schemelor) de folosinţă a terenurilor şi a hărţilor
amenajamentului silvic. Trebuie să se acorde atenţie :
 sectoarelor înmlăştinite;
 râpelor mari, hârtoapelor şi sectoarelor afectate de alunecări de teren;
 terenurilor cu pante abrupte unde nu este vegetaţie.
Informaţii suplimentare pot fi furnizate de către imaginile cosmice accesibile.
38. Este necesară o cercetare de câmp a posibilelor zone -nucleu, efectuată de experţii în botanică
şi zoologie. În procesul unei astfel de cercetare trebuie concentrată atenţia asupra evaluării rapide
în cazul când toate sectoarele sunt clasificate după cum urmează :
1) evident bogate din punct de vedere biologic şi care necesită o anumită cercetare;
2) evident sărace din punct de vedere biologic, unde nu este motivată o cercetare;
3) intermediare din punct de vedere al calităţii, în care evaluarea s -ar baza pe o cercetare
detaliată.
39. Este de dorit indicarea punctelor (nu mai puţin de 3), care formează perimetrul sectoarelor,
folosind un dispozitiv pentru poziţionare geografică (GPS). Aceste date pot fi foarte necesar e
mai târziu în cadrul cartografierii.
40. La identificarea zonelor -nucleu REL trebuie acordată atenţie părerilor (propunerilor)
locuitorilor despre sectoarele ce trebuie protejate.
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41. Evaluarea este realizată cu ajutorul sistemelor de criterii ale REN şi REL, care printre altele
demonstrează care indicatori ai biodiversităţii trebuie obţinuţi şi evaluaţi. Ace st lucru permite
evidenţierea zonelor–nucleu şi a zonelor-tampon geosistemice.
42. Evaluarea se efectuează de asemenea în baza datelor disponibile, dar informaţiile mai vechi
de 10-15 ani necesită verificare, deoarece ele pot fi învechite din punct de vedere al situaţiei
animalelor sau chiar al vegetaţiei, mai ales dacă ne referim la speciile rare.
Ordinea planificării: 2 – planificarea preliminară a coridoarelor
43. Planificarea preliminară a coridoarelor se bazează pe evaluarea posibilită ţilor de asigurare a
integrităţii teritoriale a coridoarelor, pentru a face conexiune între zonele -nucleu, utilizând
elementele carcasei naturale şi evidenţiind zonele prevăzute pentru reconstrucţie. Aceste
elemente includ :
- sectoare de pădure, în speci al liniare şi cele adiacente râurilor sau care sunt amplasate pe
înălţimi şi pe pantele abrupte ale teraselor;
- fâşiile riverane de protecţie (care au preponderent funcţia de protecţi e a naturii):
 terenurile agricole abandonat e;
 suprafeţele cultivate şi parţial privatizate în contradicţie cu legislaţia în vigoare;
 terenurile în proprietate publică folosite pentru păşunat, în contradicţie cu legislaţia în
vigoare, care ar trebui transformate în lunci -fâneţe sau în perdele forest iere de protecţie.
- în afara fâşiilor riverane de protecţie:
 păşunile care de obicei necesită o îmbunătăţire a covorului vegetal, pentru a restabili
structura ecosistemelor, productivitatea lor şi rezistenţa lor faţă de daunele provocate de
păşunat;
 terenurile agricole cu umiditate excesivă (şi de multe ori saline), pe care ar fi mai
convenabilă restabilirea luncilor decât o cultivare care nu ar aduce nici un rezultat;
 râpele şi sectoarele cu alunecare de pământ stabilizate, sistemele de râpe, hârtoape şi
acele sectoare cu alunecări de teren care necesită măsuri de stabilizare;
 alte sectoare incomode cu relief complicat şi de multe ori cu ape de suprafaţă.
44. În condiţiile Moldovei toate aceste elemente nu permit planificarea coridoarelor neîntrerupte,
totuşi ele trebuie trasate astfel încât întreruperile să fie minimale. Aceste întreruperi presupun
posibila creare a coridoarelor pe alte terenuri (vezi punct ele 48,49, 52, 53).
45. Planificarea preliminară a coridoarelor de bază se efectuează în momentul elaborării REN.
Harta REN (Cazanţeva şi alţii, 2002) elaborată la scara de 1: 500 000 pe baza datelor hărţilor de
scara 1:200 000 este a) un instrument analitic -informaţional pentru crearea ei, arătân d direcţia
acţiunilor necesare; b) o bază pentru elaborări ulterioare ale RE în Moldova.
46. Dezvoltarea REN la nivelul sectoarelor ei de proporţii mari sau raionarea teritorial – zonală a
tării, sau a raionului, efectuată la scara de 1: 100 000 la fel face parte din planificarea
preliminară.
Ordinea planificării: 3 – planificarea intermediară a coridoarelor
47. Planificarea coridoarelor la scara de 1: 50 000 poate fi realizată în baza datelor geografice şi
a datelor de folosinţă a terenurilor. Se efectuează odată cu elaborarea REL, inclusiv pentru
raioane sau pentru o unitate de protecţie a naturii de proporţii mari (Zonă Ramsar, parc naţional,
rezervaţie a biosferei cu dimensiuni mai mari de 10000 ha).
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48. Planificarea la această scar ă permite includerea în componenţa coridoarelor a fâşiilor
forestiere de protecţie existente sau planificate. Uneori relieful natural şi specificul folosinţei
terenurilor creează condiţii deosebit de favorabile pentru unele fragmente de coridoare, pe baza
sistemului de vâlcele utilizate pentru păşunat. În acest caz este recomandată îmbunătăţirea
sectoarelor ierboase din adâncul vâlcelelor şi crearea fâşiilor forestiere sau de arbuşti între vâlcea
şi terenurile arabile.
49. Cea mai dificilă situaţie apare atunci când folosirea actuală a terenului şi relieful împiedică
planificarea sectoarelor de conexiune directă. Vechiul obicei al oamenilor de a -şi face locul de
trai pe lângă râu şi de a desfăşura activităţi economice în jurul satului întrerupe liniile nat urale
ale reţelei. În acest caz ar trebui găsită o cale de ocolire, care ar permite de a uni zonele –nucleu
sau zonele mari, care în majoritatea cazurilor unui landşaft artificial sunt locuri naturale şi
seminaturale cu o valoare mică din punct de vedere al biodiversităţii. Cea mai bună opţiune este
utilizarea cumpenelor de apă înguste şi a versanţilor abrupţi, care corespund criteriilor concepţiei
REN pentru zonele de reconstrucţie, bazate pe degradarea solurilor.
50. În cazurile când aceste terenuri sun t proprietate publică, propunerea de a le utiliza pentru
fâşiile forestiere vine din partea şi cu acordul administraţiei publice locale. Uneori astfel de
terenuri sunt proprietate privată, iar proprietarul doreşte să schimbe sectorul său sărac cu unul
din rezerva fondului local de terenuri. Dar în multe unităţi administrative aceste fonduri locale
sunt foarte mici şi aceasta constituie o problemă mare pentru planificarea sistemului de folosinţă
a terenurilor şi ameliorare a situaţiei ecologice în contextul biodiversităţii.
51. Următoarea etapă de planificare a coridoarelor se bazează pe o cercetare a câmpurilor,
aceasta având două obiective principale:
- de a cerceta cele mai dificile sectoare din punct de vedere al int egrităţii lor şi de a găsi soluţii
posibile;
- de a evalua necesitatea evidenţierii teritoriului supus reconstrucţiei, inclusiv pe locul
fragmentelor care nu au calităţile suficiente pentru funcţia de coridor, de exemplu fâşiile
forestiere de salcâm.
52. Coridoarele de nivel local asigură integritatea teritorială şi funcţională a reţelei ecologice
locale, unind zonele-nucleu, tampon şi cele supuse reconstrucţiei.
52.A. Pentru crearea şi desemnarea coridoarelor locale, teritoriile supuse reconstru cţiei sunt
excluse din circulaţia agricolă sau pentru ele sunt aplicate regimuri de reconstrucţie în cadrul
sistemului creat de folosinţă a terenurilor.
52.B. Pentru crearea coridoarelor locale se utilizează fâşiile riverane a obiectelor a cvatice şi
zonele de protecţie a apelor. În componenţa coridoarelor locale sunt incluse plantaţiile de
protecţie existente sau cele prevăzute de sistemul de folosinţă a terenurilor.
52.C. Lăţimea minimă a unui coridor poate fi determinată reieşind din numărul de rânduri de
arbuşti, care nu poate fi mai mic de 4. De obicei, aceasta este determinată de componenţa şi
structura fâşiilor forestiere şi de arbuşti (cap. 4.4), care au funcţia de protecţie a câmpiilor şi a
apelor.
53. Coridoarele de nivel naţ ional străbat aproape toată ţara pe una din direcţiile posibile şi
asigură integritatea teritorială şi funcţională a reţelelor ecologice de nivel local. Coridoarele
naţionale includ zone-nucleu şi zone tampon.
53.A. Pentru asigurarea integrităţ ii coridoarelor de acest tip se efectuează în primul rând
excluderea din circuitul economic a teritoriilor supuse reconstrucţiei, la fel ca şi plantarea de fâşii
forestiere (dacă ele sunt prevăzute pentru ameliorare ecologică) sau introducerea unui regim d e
reabilitare pentru ecosistemele ierboase.
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53.B. Sistemele de plantaţii de protecţie, parcurile dendrologice, care fac parte din
componenţa Fondului ariilor naturale protejate de Stat, precum şi fâşiile riverane de protecţie a
apelor râurilor mici şi după posibilitate zonele lor de protecţie se vor include în structura
coridoarelor naţionale.
53.C. Lăţimea coridorului de nivel naţional pe lungimea sa de bază (fără zonele -nucleu şi
tampoanele de protecţie care fac parte din acest coridor) trebuie să aibă de regulă nu mai puţin de
50 m.
54. Coridoarele de nivel internaţional includ zone-nucleu şi străbat toată ţara pe una din
direcţiile posibile, asigurând integritatea teritorială şi funcţională a reţelei ecologice naţionale şi
Pan-europene.
54.A. Lăţimea globală a coridorului internaţional care străbate Moldova pe artera principală
trebuie să aibă nu mai puţin de 500m, incluzând o magistrală cu lăţimea de cca. 200m şi o zonă tampon. Dacă în componenţa coridorului intră şi frontiera de stat, lăţimea lui pe teritoriului
Moldovei va fi de 250 m dintre care magistrala va ocupa 100m, fără a include lăţimea cursurilor
de apă, dacă ele fac parte din coridor. În cazul cursului de apă meandric hotarul intern al
teritoriului trebuie considerat li nia care străbate meandrul.
54.B. Dacă magistrala este mai lată decât fâşiile riverane de protecţie ea poate include şi
terenuri agricole sau terenuri ale localităţilor. Pentru astfel de cazuri se instituie o regulă cu
caracter obligator de planificare teritorială la nivel local. Scopul ei:
1) să nu permită construcţii noi în limitele fâşiei riverane de protecţie a apelor;
2) cu timpul să elimine din componenţa sa construcţiile de locuit şi cele economice,
grădinile, etc., ceea ce se va aproba în planul de dezvoltare a localităţilor;
3) să fie restabilite funcţiile de protecţie a acestei fâşii, ceea ce va duce la o micşorare
esenţială a poluării organice a cursurilor şi a bazinelor acvatice;
4) să îmbunătăţească importanţa ac esteia în contextul RE.
54.C. În cazurile în care coridorul este întrerupt de o localitate destul de mare, de o
întreprindere şi terenurile ei aferente, integritatea lui funcţională va fi asigurată de un fragment
de coridor ocolitor. În cazul unui caracter complex de folosinţă a terenurilor, când e imposibil de
a asigura lăţimea necesară a acestui fragment, funcţiile sale trebuie susţinute de un sistem de
elemente de coridor (fâşii forestiere cu o compoziţie şi structură corespunzătoare, păşuni şi
fineţuri, terenuri afectate de procese geomorfologice) . În cazul dat aceste elemente asigură
lăţimea globală maximal posibilă a coridorului, dar fiecare dintre ele trebuie să aibă o lăţime nu
mai mică de 30 m pe artera pri ncipală.
54.D. În caz de trasare a unei magistrale pe terenurile agricole, acestea vor fi utilizate
conform unui regim special, care include scutiri fiscale şi taxe suplimentare, sau aceste terenuri
se vor răscumpăra.
54.E. Pentru asigurarea integrităţii unor astfel de coridoare în primul rând se vor exclude
din circuitul economic teritoriile supuse reconstrucţiei, de asemenea se vor realiza şi plantaţiile
forestiere (dacă ele sunt prevăzute pentru ameliorare ecologică) sau instaurarea unui re gim de
reabilitare a ecosistemelor ierboase.
Ordinea planificării: 4 – planificarea finală a coridoarelor
55. Planificarea finală a coridoarelor se desfăşoară împreună cu administraţia locală şi are
scopul de a lua decizii:
- despre posibilul schimb de terenuri agricole în limitele coridorului pe terenurile
fondului de rezervă;
- despre posibila mutare a coridorului în aşa mod, încât să fie posibilă utilizarea
schimbului benevol al terenurilor;
- despre posibila soluţie în forma unui agrocoridor.
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56. Toate aceste posibilităţi necesită, de regulă, implicarea părţilor interesate, pentru a coordona
alocarea terenurilor, măsurile de compensare, dacă sunt necesare, precum şi interacţiunea cu
administraţia locală. Deţinătorii ş i beneficiarii de terenuri în proprietate privată, incluse în
reţelele ecologice, care efectuează lucrări de menţinere a funcţionalităţii elementelor acestora pot
fi compensaţi de la sursele indicate la pct. 34, în funcţie de valoarea lucrărilor efec tuate conform
Programului naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale .
57. Materialele acestei planificări se introduc în hărţile de scară mare de folosinţă a terenurilor.
Procedurile sunt descrise în capitolele 5.1 şi 5.2.
Ordinea planificării: 5 – planificarea zonelor-tampon
58. Zonele-tampon geosistemice, evidenţiate pe baza criteriilor, nu sunt supuse unei planificări
speciale; ele sunt înregistrate în calitate de elemente RE. Planificarea lor se poate face în limitele
utilizării obişnuite (de păşune, de pădure, recreative).
59. Planificarea ZTIA se efectuează în conformitate cu normativele sectoriale, atunci când ele
lipsesc (de exemplu fâşiile de protecţie din jurul întreprinderilor de producere a produ selor
genetic modificate), ZTIA corespunzătoare se elaborează în baza proiectelor speciale.
60. Zonele-tampon de protecţie a zonelor -nucleu se vor identifica în conformitate cu regulile
stabilite de punctele 8.A , 8.B., 8.C, la distanţe max im posibile de la marginea interioară, în baza
materialelor de folosinţă a terenurilor agricole şi amenajamente silvice.
61. Alinierea după importanţă a zonelor-tampon geosistemice se bazează pe evaluarea
contribuţiei acestora în echilibrul geosistemic al ţării.
61.A. Gradul zonei-tampon este atribuit conform următoarelor clase:
mai mare de1000 ha – naţional,
300-999 ha – teritorial-zonal,
50-299 ha – local.
61.B. Teritoriile, care nu au primit statutul de zonă nucleu cu dimensiunile de 25 -49 ha, pe
care cresc sau au habitat permanent specii înscrise în Cartea Roşie a Moldovei sau în Lista
operaţională trebuie atribuite la zone-tampon locale.
61.C. În procesul realizării planificării, gradul zonelor -tampon geosistemice poate fi
specificat în conformitate cu tipurile lor fizionomico -funcţionale, în baza inventarierii acestor
teritorii.
61.D. Teritoriile FANPS, care după evaluare nu au fost inclu se printre zonele-nucleu ale RE
vor intra în grupul zonelor -tampon geosistemice în conformitate cu clasel e lor dimensionale, cu
mărirea unei unităţi dacă în acest sistem vieţuiesc specii incluse în Lista Operaţională sau Cartea
Roşie.
Ordinea planificării: 6 – planificarea zonelor de reconstrucţie amplasate în afara coridoarelor
62. În RE pot fi incluse oricare zone de reconstrucţie, unde ar trebui să se desfăşoare înverzirea
sau îmbunătăţirea regimului hidrologic conform tipului natural, sau înlocuirea vegetaţiei, sau
stabilizarea formelor de relief.
63. Pe zonele de reconstrucţie RE nu se permite schimbarea ecosistemelor, care sunt în
contrazicere cu tipul natural.
64. Tipul şi caracterul reconstrucţiei se va stabili în conformitate cu punctul 9 al instrucţiunii
date şi se va coordona cu deţinătorii de terenuri.
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Ordinea instituirii RE: 7 – asigurarea cartografică
65. Asigurarea cartografică a creării reţelei ecologice este îndreptată spre vizualizarea demarcării
spaţiale a zonelor naturale şi a teritoriilor cu activitate economică intensivă. Scopul unei astfel de
demarcări este de a asigura diversitatea biologică şi de landşaft c u funcţii de stabilitate şi
durabilitate reciprocă, identificarea fizică şi funcţională a teritoriilor -habitat, a landşafturilor şi
elementelor lor, care reprezintă o valoare deosebită din punct de vedere ştiinţific şi estetic,
evidenţierea şi clasificarea elementelor reţelei de diferit nivel.
Pentru realizarea acestor funcţii în componenţa bazei cartografice se pot include următoarele
hărţi:
 topografică
 diviziunii administrativ-teritoriale
 orografică
 reţelei hidrografice
 elementelor de relief
 resurselor minerale
 climaterică
 solurilor
 de folosinţă a terenurilor
 de amenajări silvice
 de landşaft
 zonelor naturale
 ariilor protejate de stat
 obiectelor patrimoniului cultural
 obiectelor de poluare a mediului ambiant
 vegetaţiei
 arealului de răspândire a animalelor
 reţelei ecologice
65.A. Harta topografică. Baza asigurării cartografice trebuie să fie hărţile topografice de
scară diferită – pentru REN – 1:100 000 şi 1:200 000 (de care Republica dispune la momentul
actual) sau 1:250 000 (care se pregătesc pentru tipar), pentru reţeaua ecologică locală 1:25 000 şi
1:50 000. Toate celelalte hărţi care intră în set, trebuie să fie compatibile cu hărţile topografice,
adică să fie create într-o proiecţie şi un sistem de coordonate unic.
65.B. Harta diviziunii administrativ -teritoriale. Asigură eficienţa activităţii organelor de
conducere. Este necesară pentru fixarea elementelor reţelei ecologice la unităţile teritorial administrative – pentru reţeaua naţională cu raioanele adm inistrative şi cu unităţile teritoriale,
pentru cea locală – cu comunele.
65.C. Harta ortografică. Defineşte diferenţierea de înălţime a teritoriilor şi în legătură cu
acesta diferenţierea învelişului solului, manifestarea proceselor geologice, a flo rei şi a faunei.
Hărţile şi planurile topografice servesc în acest caz ca sursă de informaţie.
65.D. Harta reţelei hidrografice . Include râurile, bazinele naturale şi artificiale şi
izvoarele. Serveşte ca bază pentru evidenţierea coridoarelor ecologic e de nivel ierarhic înalt, a
zonelor-nucleu şi de tampon, care sunt legate de locurile cu concentrare mare a păsărilor
migratoare şi a celor acvatice, ecosistemelor legate de apă. Hărţile şi planurile topografice ,
precum şi datele de zondare dist anţată vor servi drept izvor de informare.
65.E. Harta elementelor de relief . Include elementele de bază ale reliefului (suprafeţele
cumpenelor de apă, pantele de geneză diferită, albiile râurilor şi adâncurile vâlcelelor, diferite
forme de manifestare a proceselor destructive naturale (hârtoape, alunecări de teren, râpe mari,
terenuri puternic erodate)). Este necesară pentru identificarea zonelor a fi supuse reconstrucţiei,
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tipului predominant de floră, stabilirea elementelor coridoarelor ecologice . Sursa de informaţie –
rezultatele cercetărilor geomorfologice.
65.F. Harta resurselor minerale . Include date despre amplasarea resurselor minerale,
extragerea cărora presupune o metodă deschisă, de asemenea şi carierele, inclusiv şi cele
abandonate. Este necesară pentru amplasarea elementelor reţelei în afara zonelor de extragere
sau pentru utilizarea în calitate de arii de reconstrucţie. Sursa de informaţie – datele despre
explorările geologice.
65.G. Harta climaterică. Este necesară pentru eva luarea resurselor climaterice
(temperatură şi umiditate) în caz de amplasare a elementelor reţelei ecologice naţionale. Sursa de
informaţie – rezultatele monitoringului mediului ambiant.
65.H Harta solurilor. Conţine informaţii despre soluri –tipurile de sol şi arealul de
răspândire. Este necesară pentru alegerea tipului de floră la crearea coridoarelor şi valorificarea
teritoriilor reconstruite. Sursa de informare – rezultatele cercetării solurilor.
65.I. Harta folosinţei terenurilor. Una din hărţile de bază. Include date cu privire la
principalele tipuri de exploat are a terenurilor şi despre deţinători. Informaţia este necesară pentru
stabilirea volumului de lucru în procesul construirii coridoarelor şi evaluării zonelor-nucleu şi
tampon, precum şi a costului acestora. Sursa de informaţie – datele lucrărilor cadastrale.
65.J. Harta de amenajări silvice . Harta de bază în procesul determinării nivelului zonelor nucleu şi de tampon. Conţine indicatori calitativi şi cantitativi ai stării pădurilor. Sursa de
informaţie – datele lucrărilor de amenajare a pădurilor.
65.L. Harta landşafturilor. Oferă o imagine asupra diversităţii de landşaft şi este necesară
pentru evaluarea asigurării reţelei ecologice cu ele mente, sursa de bază a datelor despre nivelul
conservării diversităţii peisajere. Această informaţie este necesară pentru reţelele de orice nivel.
Sursa de informare – rezultatele cercetărilor landşafturilor.
65.M. Harta raionării naturale . Una din hărţile de bază ale reţelei ecologice naţionale.
Este necesară pentru evaluarea asigurării cu elemente a reţelei ecologice a zonelor naturale –
unităţile de bază taxonomice de evaluare a conservării diversităţii naturale.
65.N. Harta ariilor protejate de stat. Această hartă permite de a evalua asigurarea actuală
cu teritorii naturale de importanţă naturală înaltă a diferitor unităţi taxonomice de monitoring.
Sursa de informare – Legea cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat.
65.O. Harta obiectelor patrimoniului cultural . Conţine informaţii despre distribuţia
sectoarelor în limitele cărora există obiecte ale patrimoniului cultural, în primul rând este vorba
despre monumentele de arhitectură şi cele arheologice. Prezenţa monumentelor care de
asemenea sunt protejate de stat permite de a ridica nivelul ierarhic al elementelor reţelei
ecologice.
65.P. Harta obiectelor poluante a mediului ambiant . Existenţa acestei hărţi permite de a
evalua probabilitatea micşorării calităţii reţelei ecologice în proces de creare şi ca urmare
reducerea diversităţii biologice şi peisajere.
65.Q. Harta vegetaţiei. Una din hărţile de bază care permite evidenţierea tipurilor de bază a
vegetaţiei, ce determină diversitatea lumii vegetale şi elaborarea măsurilor pentru ocrotirea lor.
65.R. Harta arealelor de răspândire a faunei . Una din hărţile de bază care permite
evidenţierea speciilor de bază ale faunei, ce determină diversitatea faunei şi elaborarea măsurilor
pentru ocrotirea ei.
65.S. Harta reţelei ecologice. Hartă integrală, care prezintă amplasarea elementelor
identificate ale reţelei ecologice, tipul, nivelul, statutul lor.
66. În funcţie de caracterul materialului cartografic, elementele reţelei pot fi reprezentate sub
forma unor hărţi schematice (imagini schematice cu proporţii nerespectate).
67. Asigurarea SIG a reţelei ecologice naţionale – structura şi componenţa straturilor de bază.
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Baza sistemului informaţional geografic este un set de hărţi di gitale de bază constând din
primitive grafice – punct, polilinie, poligon. Cerinţele faţă de harta digitală SIG sunt date în
Anexa 1.
Setul cuprinde următoarele seturi de hărţi digitale:
67.a) ale reţelei hidrografice (straturile: reţeaua de râuri, canalele, bazinele acvatice naturale şi
artificiale) – Tabelele 1-3 în Anexa 1;
67.b) hotarelor obiectelor (nucleelor şi coridoarelor) – se reprezintă sub formă de polilinii şi
poligoane, pentru primirea caracteristicilor cantitative;
67.c) localităţilor – Tabel 4 în Anexa 1;
67.d) divizării administrative – Tabela 5 în Anexa 1;
67.e) hotarelor administative de stat – Tabel 6 în Anexa 1;
67.f) elementelor de relief includ următoarele straturi: elementel e de bază ale reliefului (Tabel
7), procesele (Tabel 8 în Anexa 1) şi gipsometria, care este reprezentată fie sub formă de polilinii
cu valori de izolinii, fie sub formă de model digital al înălţimilor ;
67.g) drumurilor auto– Tabel 9;
67.h) folosinţei terenurilor unde sunt arătate tipurile de bază ale utilizării terenurilor:
terenurile arabile, livezile, viile, păşunile, pădurile – Tabel 10;
67.i) ariilor naturale protejate de stat – Tabel 11.
Ordinea instituirii reţelei ecologice: 8 – succesiunea procedurilor şi acţiunilor.
68. Concepţia REN (Andreev şi alţii, 2001) reprezintă elaborarea nivelului 1 şi baza pentru
proiectarea ulterioară a reţelelor ecologice. Ela borările, duse până la finalizarea planificării
intermediară a coridoarelor, se consideră elaborări de nivelul 2 şi servesc ca bază pentru
proiectările de nivelul 3. Elaborările de nivelul 3 se aprobă în conformitate cu Legea nr.94 şi au
următoarele caracteristici:
a) nivelul zonelor-nucleu este determinat în conformitate cu criteriile de evaluare (şi
punctele 24 şi 25 ale instrucţiei date) şi este coordonat cu organul central de
protecţie a mediului;
b) în conformitate cu articolul 16(4) al Legii n r.94 a fost realizat coordonarea cu
deţinătorii şi beneficiarii de terenuri, incluse în reţeaua ecologică;
c) hărţile RE şi hărţile schematice ale elementelor sunt aprobate de organul central
de protecţie a mediului în conformitate cu Art. 5 (f) al Legii nr.94;
d) există autorizaţia organului Expertizei Ecologice de Stat referitor la sarcina
tehnică a reconstrucţiei ecologice sau sarcina tehnică este aprobată ca parte a
planului de management a teritoriului unde reconstrucţia trebuie efectuată.
69. Înregistrarea despre includerea terenurilor în reţeaua naţională şi cele locale, consemnate în
registrul bunurilor imobiliare conform Art. 16(5) a legii nr.94 trebuie să fie efectuată de organele
competente în baza aprobării proiectului de nivelul 3.
70. Proiectul RE aprobat (elaborarea de nivelul 3) reprezintă baza pentru efectuarea lucrărilor de
reconstrucţie ecologică care asigură formarea integrităţii ei.
71. Finalizarea acestor lucrări este un indicator al creării proiectului reţelei ecologice.
2.7. Gestiunea reţelelor ecologice
72. Legea nr.94 (cu privire la reţeaua ecologică ) stabileşte principiile de bază ale gestiunii
reţelelor ecologice ale Moldovei.
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73. Gestiunea reţelelor ecologice se efe ctuează de către organele care s-au ocupat de dirijarea
instituirii acestora.
74. Gestiunea reţelelor ecologice include monitoringul şi controlul activităţilor îndreptate la
conservarea, protecţia şi dezvoltarea reţelelor ecologice.
2.8. Dispoziţii instituţionale şi organizatorice pentru gestiunea RE şi a sectoarelor
administrativ-teritoriale şi de alte tipuri, drepturile şi responsabilităţile
organelor care asigură gestiunea RE
75. Gestiunea reţelelor ecologice se efectuează conform Regulamentului reţelei ecologice
naţionale, Regulamentului - cadru al reţelelor ecologice locale şi planurilor de management
special elaborate pentru fiecare categorie de reţea ecologică.
76. Scopul gestiunii reţelelor ecologice reprezintă:
 asigurarea conexiunii reţelei ecol ogice naţionale cu reţelele ecologice naţionale ale ţărilor
limitrofe (România şi Ucraina), şi integrarea acesteia în componenţa Reţelei Ecologice
Pan-Europene,
 asigurarea conexiunii zonelor - nucleu prin coridoare ecologice cu cel puţin încă două
zone-nucleu,
 crearea teritoriilor ce ar asigura integritatea sectoarelor de pădure,
 conferirea unor noi categorii funcţionale zonelor restaurate ecologic,
 dezvoltarea infrastructurii şi meşteşugăritului, turismului ecologic şi rural , îmbunătăţirea
infrastructurii turistice.
77. Gestiunea reţelelor ecologice include, de asemenea, planificarea şi alocarea anuală a
resurselor financiare de la bugetul de stat, bu getele unităţilor administrativ – teritoriale, fondurile
speciale, inclusiv fondurile ecologice de toate nivelurile, şi din fondurile atrase de la investitori
din ţară şi de peste hotare.
78 În procesul de creare, administrare şi gestionare a re ţelelor ecologice organul de stat abilitat
cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător are următoarele
competenţe:
a) prezintă Guvernului spre aprobare proiectul Regulamentului reţelei ecologice naţionale
şi al hărţii ei;
b) coordonează activităţile ce ţin de constituirea, dezvoltarea reţelei ecologice naţionale şi
de conexiunea ei cu reţelele ecologice ale statelor vecine în scopul încadrării în Reţeaua
Ecologică Pan-europeană;
c) atrage proiecte de investiţii şi granturi pent ru activităţile de constituire şi dezvoltare a
reţelei ecologice naţionale;
d) colaborează cu instituţii regionale din alte ţări în probleme ce ţin de constituirea şi
dezvoltarea reţelelelor ecologice naţionale;
e) asigură informarea şi sensibilizarea p ublicului privind problemele constituirii şi
dezvoltării reţelei ecologice naţionale;
f) aprobă Regulamentul-cadru al reţelelor ecologice locale care include materiale
cartografice;
g) coordonează activităţile de constituire şi dezvoltare a reţelelor ecologice locale;
h) asigură asistenţa metodologică şi tehnică pentru autorităţile administraţiei publice
locale în scopul constituirii reţelelor ecologice locale;
i) organizează şi monitorizează activităţile de constituire şi dezvoltare a reţelei ecologice
naţionale şi a reţelelor ecologice locale;
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j) asigură monitoringul asupra stării ecologice a elementelor reţelei ecologice pe baza
sistemului informaţional în proces de creare.
79. Controlul asupra respectării regimului de reconstrucţie, precum şi utiliz ării resurselor
naturale în limitele elementelor reţelei ecologice se realizează de către Inspectoratul Ecologic de
Stat şi a diviziunilor teritoria le ale acestuia (vezi punctul 83) din momentul elaborării proiectului
reţelei ecologice.
80. Competenţele altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale.
80.A. Organul de stat pentru transporturi şi gospodăria drumurilor contribuie la
constituirea reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale prin prezentarea
documentaţiei necesare şi asigurarea integrităţii, protecţiei şi extinderii perdelelor forestiere de -a
lungul căilor de comunicaţie în calitate de coridoare ecologice.
80.B. Organul de stat pentru agricultură şi industria alimentară contribuie la constituirea
reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale prin asigurarea conlucrării cu agenţii
economici din sectorul agricol, inclusiv cu instituţiile în a căror comp etenţă intră activităţile de
gospodărire a apelor.
80.C. Organul de stat pentru industrie şi infrastructură contribuie la constituirea reţelelor
ecologice locale prin prezentarea documentaţiei necesare asigurării integrităţii, protecţiei şi
extinderii perdelelor forestiere de-a lungul reţelelor energetice în calitate de coridoare ecologice.
80.D. Autoritatea administrativă centrală pentru silvicultură:
a) contribuie la constituirea reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale prin
punere la dispoziţia realizatorilor acestora a amenajamentelor silvice care ţin de fondul forestier
naţional;
b) contribuie la împădurirea terenurilor degradate, la regenerarea arboretelor care sunt
degradate, din cadrul reţelelor ecologice sau care urmează a fi incluse în acestea, la restabilirea
zonelor destinate restaurării, în scopul includerii lor în reţeaua ecologică naţională sau locală în
calitate de elemente şi al defragmentării acestor elemente.
80.E. Autoritatea administrativă centrală pentru relaţii funciare şi cadastru contribuie la
constituirea reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale prin prezentarea informaţiei
necesare din cadastrul funciar şi participă la proiectarea reţelei ecologice prin includerea
evidenţii cadastrale.
80.F. Autorităţile administraţiei publice locale:
a) acordă asistenţa necesară instituţiilor naţionale şi internaţionale în vederea evaluării şi
determinării categoriilor elementelor reţelei ecologice naţionale şi ale reţelelor ecologice locale;
b) constituie reţele ecologice locale din contul terenurilor proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale şi al terenurilor proprietate privată, cu acordul deţinătorilor şi
beneficiarilor acestora;
2.9. Asigurarea protecţiei elementelor RE în conformitate cu nivelul acestora
81. Asigurarea corespunderii regimului de protecţie al elementelor RE nivelului de importanţă al
acestora va fi efectuată prin intermediul :
 monitoringului şi controlului asupra re spectării prevederilor Legii cu privire la reţeaua
ecologică, recomandărilor metodice şi organizaţionale formulate la momentul atribuirii
categoriei corespunzătoare elementului RE, precum şi
 în conformitate cu cerinţele expuse în regulamentele şi planurile de management ale RE,
 inclusiv expuse în punctul 82.
82. Activităţile interzise în zonele -nucleu şi în coridoarele ecologice
82.A. (2.9.2.1) În perimetrul zonei -nucleu se interzic:
a) aratul pământului, cu excepţia utilizării lui în scopul reconstrucţiei ecologice;
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b) construcţia clădirilor şi instalaţiilor, obiectivelor de infrastructură sau temporare, cu
excepţia celor necesare funcţionării şi protecţiei zonei;
c) utilizarea substanţelor chimice, cu excepţia situaţiilor excepţionale naturale sau
tehnogene;
d) exploatarea zăcămintelor d e substanţe minerale utile;
e) alte activităţi care conduc la deteriorarea sau degradarea obiectelor naturii şi a
elementelor reţelei.
82.B. (2.9.2.2) În perimetrul coridoarelor ecologice se interzic:
a) construcţia clădirilor, obiectivelor de i nfrastructură, traseelor de comunicaţie, alte activităţi
care împiedică sau limitează migraţia naturală a animalelor;
b) atribuirea perimetrelor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile,
dacă acestea ocupă mai mult de jumătat e din lăţimea coridorului ecologic.
83. Controlul asupra respectării cerinţelor şi recomandărilor stabilit e în documentele indicate în
punctele 81 şi 82 va fi realizat de către organele de stat de control şi autorităţile publice locale în
conformitate cu atribuţiile acestora.
3. Formarea suportului informaţional pentru REN
3.1. Descrierea structurii şi principalelor cerinţe în raport cu baza de date necesară
pentru monitoringul diversităţii biologice în legătură cu REN
84. REN ca sistem informaţional reprezintă o parte componentă a sistemului informaţional al
ţării, destinată pentru protecţia naturii acesteia, folosinţa durabilă a resurselor naturale şi
asigurarea securităţii ecologice. REN conţine şi/sau foloseşte datele ce aparţin Cadastrelor
naţionale: (1) funciar, (2) Fondului ariilor protejate de stat, (3) lumii animale, (4) lumii vegetale,
inclusiv amenajamentele silvice, (4) resurselor acvatice, (5) resurselor geologice, precum şi
sistemele informaţionale existente sau care trebuie elaborate care stau la baza acestora. Ea
foloseşte la fel şi datele sistemului informaţional al Serviciului hidrometeorologic.
85. Conţinutul informaţional al REN este primar în raport cu sistemul monitoringului diversităţii
biologice şi cadastrul FANPS, ce include toa te teritoriile acestuia indiferent de apartenenţa la
FANPS. Formatul informaţiei pentru REN trebuie să fie maximal posibil compatibil cu sistemele
internaţionale corespunzătoare (BRIM CORYNE biotops, etc).
86. Informaţia primară pentru REN se divizează conform următoarele capitole: A. Zonelenucleu. B. Coridoarele şi zonele de reconstrucţie. C. Zonele tampon.
87. Informaţia se organizează conform următoarelor module:
1. Informaţia de bază – denumirea, statutul, coordonatele geografice, suprafaţa, schema, raionul
REN şi regiunea biogeografică, apartenenţa administrativă şi proprietatea, principalii indicatori
climaterici, principalii indicatori numerici după modulele 2 -4.
2. Informaţia despre landşafturi – datele de bază privind construcţia geologică, carac teristica
morfometrică, caracteristica solurilor, principalele procese şi manifestările lor (alunecări şi
eroziuni), specificul caracteristic al landşaftului, monumentele geologice, paleontologice şi
arheologice şi statutul acestora, tipurile de ecosisteme .
3. Informaţia privind diversitatea biologică se subdivizează în 2 blocuri.
a. Blocul „Bogăţia de specii” – principalul bloc ce include speciile şi subspeciile
conform nomenclaturii depline valide cu datele cu destinaţie specială. Informaţia blocului este
acumulativă după conţinutul de bază. Lista se organizează în ordine taxonomică după 3 nivele:
clasă, ordin sau subordin, familie, în cadrul familiei – în ordine alfabetică. Datele cu destinaţie
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specială se indică în cazul când sunt deter minate: (1) data primei şi ulterioare înregistrări, (2)
statutul special de protecţie a speciei în ţară, ţările vecine şi ţările macroregiunii, în Europa şi în
lume, (3) statutul gospodăresc, (4) caracterul prezenţei, (5) posibilitatea identificării corecte a
speciei de către un obsevator de rând, (6) codul taxon ului în sistemul informaţional.
b. Blocul „Ecosisteme şi diversitate ”- bloc obligatoriu ce conţine date în măsura în care
este posibilă obţinerea acestora. Informaţia blocului este dinamică după conţinutul de bază a
acestuia:
(1) bonitatea plantaţiilor silvice cu data estimării, indicarea vârstei şi stării;
(2) lista comunităţilor/asociaţiilor vegetale cu data identificării şi indicarea habitatului;
(3) datele despre numărul de specii şi pop ulaţii cu indicarea datei evaluării;
(4) datele selecţiilor floristice şi faunistice: indicarea apartenenţei taxonomice până la
nivelul de familie, indicarea ghildiei sau rolului ecosistemic, lista speciilor în codificare de autor
(nu se descifrează) sau generală cu evaluarea numărului, data selecţiei.
(5) datele depre biomasă şi datele echivalente;
(6) indexurile, ce descriu diversitatea şi bogăţia de specii, alţi indicatori legaţi de
sistemele de criterii sau estimarea resurselor biologice;
(7) datele despre deteriorările considerabile ale ecosistemelor şi cauzele acestora.
c. Blocul “Ecosistemele şi diversitatea” include informaţia (sub formă de metafişiere)
despre măsurile de restabilire, starea primară şi cele ulterioare ale teritoriului sau a fragmentelor
acestuia, cu indicarea proprietarilor sau deţinătorilor, sursele şi sumele finanţării acestor lucrări,
dacă o astfel de finanţare se realizează; în raport cu coridoarele biologice şi zonele -tampon, ce
parţial constau din arii de reconstrucţie, - datele despre ponderea teritorială a ultimelor.
88. În blocul informaţiei privind diversitatea biologică , pentru asigurarea monitoringului
zonelor-nucleu de pădure din materialele amenajamentelor silvice (descrierele taxonomice) se
pot utliza următoarele date:
 apartenenţa administrativă şi amplasarea (întreprinder ea silvică, ocolul silvic, numărul
parelei, numărul subparcelei);
 suprafaţa sectorului;
 subgrupul şi categoria de protecţie;
 compoziţia actuală a pădurii (ponderea procentuală a s peciilor ce formează plantaţia);
 compoziţia planificată a pădurii;
 vârsta şi starea arboretului;
 clasa de bonitate (productivitate);
 volumul lemnului pe picior;
 însămânţarea naturală existentă (compoziţia şi cantitatea aproximativă);
 subarboretul (compoziţia, acoperirea aproximativă a teritoriului);
 modul de regenerare a pădurii (semincieră, culturi de pădure, prin lăstari);
 tipul condiţiilor de dezvoltare a pădurii;
 tipul solului;
 litiera;
 tipul vegetaţiei;
 înălţimea deasupra nivelului mării;
 expoziţia şi unghiul de înclinaţie a pantei;
 sursele de poluare;
 procesele geomorfologice;
 deteriorări/factori nefavorabili şi sursele acestora;
 lucrările realizate;
 lucrările planificate.
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3.2. Recomandările pentru realizarea suportului informaţional pentru instituirea şi
funcţionarea REN (cerinţele compatibilităţii)
а) instrumentele informaţionale existente în ţară – reguli de compatibilitate
89. Printre principalele instrumente informaţionale existente în ţară, utilizabile pentru crearea şi
funcţionarea REN, monitorizarea diversităţii bilogice, se evidenţiază , în primul rând, materialele
amenajamentului silvic, evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat. Aceste
materiale sunt expuse în sistemul informaţional REN, în măsura importanţei pentru aprecierea
diversităţii landşaftice şi bi ologice, precum şi monitoringului acestora.
89. Amenajamentul silvic include:
a) delimitarea hotarelor şi organizarea internă a teritoriilor întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor, în gestiunea cărora se află terenuri din fondul forestier;
b) executarea de lucrări topografico -geodezice şi de cartografiere specială a pădurilor;
c) inventarierea fondului forestier prin determinarea compoziţiei şi vîrstei arboreturilor,
stării lor, caracteristicilor calitative şi cantitative ale resurselor silvice;
d) stabilirea terenurilor din fondul forestier, care necesită efectuarea tăierilor de îngrijire,
de igienă, de reconstrucţie, a măsurilor de regenerare, împădurire, ameliorare, pază şi
protecţie apădurilor şi a altor măsuri, precum şi determinarea or dinii şi modalităţilor
de executare a lor;
e) argumentarea divizării pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, prezentarea de
propuneri privind schimbarea grupelor sau categoriilor funcţionale ale pădurilor;
f) determinarea posibilităţii de recoltare a ma sei lemnoase prin tăieri de produse principale,
a volumului tăierilor de reconstrucţie, de conservare, de îngrijire, de igienă şi a altor
tipuri de folosinţe silvice;
g) stabilirea volumului de măsuri destinate regenerării pădurilor, protecţiei pădurilor
împotriva incendiilor, dăunătorilor şi bolilor, precum şi a volumelor altor măsuri silvice;
h) cercetări şi explorări biologice ale pădurilor;
i) controlul asupra executării proiectelor elaborate în cadrul amenajamentului silvic,
precum şi a altor măsuri de am enajare a pădurilor.
90. Amenajarea pădurilor se efectuează de către serviciul de stat de amenajament silvic,
conform unui sistem unic, o dată la 10 ani. În baza amenajamentului silvic se apreciază în
ansamblu folosirea terenurilor din fondul forestier şi folosinţele silvice pe perioada anterioară şi
se elaborează principiile de bază cu privire la organizarea administrării gospodăriei silvice pe
perioada următoare.
91. Materialele amenajamentului silvic sunt aprobate de organele silvice de stat sau, cu acordul
acestora, de alte organe de stat şi sunt obligatorii pentru gestionarii de terenuri din fondul
forestier şi pentru beneficiarii silvici. Materialele amenajamentului silvic includ:
a) proiectul de organizare a gospodăririi silvice;
b) descrierea parcelară;
c) materiale cartografice (harta generală a unităţii de producţie (ocol silvic); harta
arboretelor; harta solurilor; harta tipurilor de staţiune; harta lucrărilor propuse).
92. Materialele cartografice din cadrul amenajamentului silvic sun t corelate cu Cadastrul funciar,
deoarece sunt coordonate cu serviciile cadastrale teritoriale.
93. Ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat are drept scop
organizarea folosirii raţionale a fondului forestier, regener ării, pazei şi protecţiei eficiente a
pădurilor, exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative ale pădurilor,
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asigurarea autorităţilor administraţiei publice locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor
şi cetăţenilor interesaţi cu informaţii despre fondul forestier.
94. Cadastrul silvic de stat conţine un sistem de informaţii despre regimul juridic al fondului
forestier, clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, aprecierea lor sub raport
economic, altă informaţie necesară pentru gospodărirea fondului forestier şi evaluarea
rezultatelor activităţii economice în fondul forestier.
95. Ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat se efectuează de
către organele silvice de stat pe baza amenajamentelor silvice, inventarierilor şi cercetărilor
fondului forestier, conform unui sistem unic.
96. Evidenţa de stat a fondului funciar este realizat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. De
competenţa Agenţiei mai ţin următoarele: elaborarea bazelor geodezice a hărţilor şi a scării de
bază a materialelor topografice; controlul asupra folosirii şi creării produselor cartografice
tematice; prelucrarea datelor teledetecţiei pentru lucrări topografice detaliate.
97. Înregistrarea terenurilor de destinaţie de protecţie a naturii şi a altor clase de terenuri este
efectuată în cadastrul funciar al Agenţiei de stat relaţii funciare şi cadastru.
98. Caracteristica principalelor tipuri de biotopuri se coordonează cu clasificarea CORINE
Biotops aprobată în UE. Coordonarea elementelor REN şi CORINE Biotops se realiz ează prin
intermediul sistemului de coduri. Această coordonare reprezintă una din sarcinile de dezvoltare a
sistemului informaţional al REN.
99. Clasificarea principalelor tipuri de ecosisteme rare şi aflate în pericol în Europa, aprob ată în
UE, este implementată în baza Directive i privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi
florei sălbatice ((Habitat Directive 92/43/EEC) ). Identificarea şi evidenţa teritoriilor ocupate de
ecosisteme de importanţă pan -europeană reprezintă una din sarcinile de dezvoltare a sistemului
informaţional al REN.
99.A. Sistemul informaţional REN trebuie să includă materialele de legătură cu Cadastrul
ariilor protejate.
99.B. Sistemul informaţional REN va trebui să includă materiale de legătură cu Cadastrul
lumii animale şi vegetale.

4. Planificarea şi evaluarea teritoriilor REN
4.1. Zonele-nucleu de nivelul REN şi REL (indicaţii privind planificarea şi obţiner ea
materialelor pentru evaluare)
100. Evidenţiere şi evaluarea importanţei zonelor -nucleu se realizează conform sistemului de
criterii care reprezintă o completare necesară la aceste materiale instructive.
101. Evaluarea zonei-nucleu constă din: 1) obţinerea ş i (sau) sistematizarea datelor privind
componentele cheie ale biodiversităţii; 2) proceduri de apreciere a valorii biologice a teritoriului
conform parametrilor separaţi incluşi în sistemul de criterii (Andreev şi alţii, 2001, c. 6.1 ) şi 3)
proceduri de unificare a evaluărilor obţinute conform parametrilor separaţi (capitolul 6 a acestor
materiale instructive).
102. Datele principale despre componentele -cheie ale biodiversităţii includ evaluări ale
numărului total de specii, numărului speciilor periclitate (conform listei aprobate în actele
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legislative, precum şi din lista operaţională) a plantelo r superioare, insectelor (speciile periclitate
şi taxoni separaţi), amfibieni şi reptile, mamifere, păsări.
103. Sunt folosite şi datele privind numărul global de păsări (pentru zonele umede), numărul
speciilor migratoare incluse în listele Convenţiei de la Berna, privind prezenţa speciilor cu un
număr extrem de limitat de populaţii, prezenţa speciilor-indicatori ale pădurilor bătrâne.
104. Date importante sunt şi materialele selecţiei, în baza cărora se calculează indecşii bogăţiei
relative de specii. Acest tip de evaluare este cel mai aplicabil (dar nu exclusiv) pentru insecte şi
alte taxoane de resurse nevertebrate. Spre deosebire de datele despre numărul de specii, aceşti
indecşi întotdeauna dau o estimare a situaţiei actuale şi nu au o componentă de acumulare.
Selecţiile se efectuează în perioada de existenţă a asociaţiilor formate a taxoanelor de resurse sau
a altor grupuri corespunzătoare, ce constituie ghildiile.
105. Se interzice categoric extrapolarea oricăror astfel de date pentru orice teritorii, deoarece ea
distruge natura statistică şi valoarea datelor reale, face imposibilă monitorizarea şi luarea în
legătură cu aceasta a deciziilor de gestiune şi a măsurilor speciale.
106. Hotarele zonelor-nucleu sunt determinate în baza:
a. caracteristicilor de folosinţă a terenurilor, ce permit delimitarea teritoriului natural
(seminatural) dat de terenurile vecine;
b. caracteristicilor amenajării silvice, ce permit delimitarea teritoriului cu o valoare biologică
înaltă de alte terenuri silvice înconjurătoare mai puţin valoroase după:
i) compoziţia naturală, ce corespunde sau este aproape de naturală,
ii) caracteristicile de vârstă – de regulă, sunt mai valoroase pădurile de o vârstă mai
înaintată, în special dacă aceasta întrece vârsta maturităţii de producere;
iii) provenienţa pădurii – de obicei cele mai valoroase păduri sunt de provenienţă
semincieră şi nu vegetativă (există şi excepţii), pădurile naturale şi nu plantaţiile1 (există şi
păduri artificiale valoroase, care după compoziţie şi structură corespund celor naturale);
iv) caracterul plantaţiilor silvice, clasificate de FAO ca „ deteriorate” [de activitatea
omului] “seminaturale” şi “plantaţii de pădure” – de regulă, valoarea plantaţiilor se reduce în
ordinea indicată;
c. specificului răspândirii comunităţilor valoroase şi a speciilor protejate de plante şi animale;
precum şi
d. ţinând cont de cerinţele integrităţii fizice şi ecologice a teritoriului a nalizat.
107. Amplasarea spaţială a zonei -nucleu în reţeaua ecologică este determinată exclusiv de
condiţiile create în landşaftul regional. Viziunea că orice zonă-nucleu are o zonă tampon în jurul
ei, se află în componenţa coridorului şi nu poate fi la o margine a RE, iar oricare coridor este
conectat direct cu o zonă-nucleu este ideală.
108. La planificarea RE trebuie de tins la o astfel de situaţie pe cât e posibil. Conexiunea fizică
generală a RE, identificarea şi evaluarea zonelor -nucleu, conexiunea lor cu RE în orice
configuraţie şi de regulă zonarea reprezintă principalele cerinţe.

1

Plantaţie – terenuri silvice, constituite în baza plantării sau sădirii în procesul de împădurire sau reconstrucţie, ce
constau din introducenţi sau arborete intensiv gestionate de specii autohtone, care corespun d următoarelor criterii:
plantarea unuia sau a două specii, vârsta asemănătoare, amplasare permanentă (noţiunea FAO).
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4.2. Zonarea zonelor-nucleu
109. Zonarea zonelor-nulceu, de regulă, reprezintă baza pentru realizarea regimului de protecţie
şi de gesiune a lor.
110. O zonare tipică include:
A. Zonă de protecţie strictă, regimul căreia este supus exclusiv scopurilor de protecţie a
diversităţii biologice;
B. Zonă tampon (de bază) cu o gospodărire economică şi interferenţă limitată, cu scopul
îmbunătăţirii condiţiilor pentru componen tele diversităţii biologice, de obicei cu acces limitat al
persoanelor străine; şi
C. Zona tampon cu activitate economică şi recreaţie reglementată;
D. În cadrul teritoriilor biologic integre poate există o zonă economică, unde proprietarul sau
deţinătorul nu este limitat în activitate ecnomic, c u excepţia celei ce poate avea un impact
negativ considerabil asupra ecosistemului ariei -nucleu.
111. Zona de protecţie strictă (A) – include teeritorii:
a) deosebit de importante pentru conservarea diversităţii bio logice şi peisajere,
b) inclusiv complexele naturale etalon,
c) locuri de concentrare a diversităţii de specii şi bogăţiei de specii, şi a speciilor şi comunităţilor
rare.
111.A. În componenţa zonei sunt incluse sectoare care sunt puţin modificate în urma
activităţii omului sau sunt îndepărtate şi greu accesibile; datorită acestui fapt ele sunt capabile la
auto-dezvoltare şi sunt potrivite pentru asigurarea unei protecţii sigure.
111.B. Criteriile evidenţierii:
- caracterul tipic şi raritatea obiectului natural;
- vârsta înaintată a arboretului ;
- prezenţa multor specii protejate (Lista Roşie Internaţională IUCN 2, Listele europene,
Cartea Roşie a Moldovei, iar în zonele transfrontaliere şi Cărţile Roşii ale Ucrainei şi României);
- prezenţa permanentă a acumulării de păsări ale complexului acvatic -palustru
- posibilitatea reală de a respecta regimul de protecţie propus.
111.C. Pentru teritoriile silvice pot fi remarcate două subzone:
A-1 de rezervaţie – de obicei acestea sunt
 păduri bătrâne cu structură naturală,
 ecosisteme palustre şi locuri stâncoase ce nu necesită o intervenţie de menţinere,
 locuri de acumulare masivă regulată a păsărilor pe râuri, bazine acvatice şi pe
malurile acestora,
 locuri cu colonii de specii protejate de păsări, lilieci,
 fragmente ale cursurilor de apă, deosebit de valoroase din punct de vedere
hidrobiologic;
A-2 de reconstrucţie preventivă , unde sunt necesare:
 măsuri şi gestionare îndreptată spre îmunătăţirea ecosistemelor pentru a fi
transmise în zona A-1,
 înlăturarea speciilor străine şi
 înlăturarea sau neutralizarea urmelor activităţii omului, ce nu au valoare istorică
şi culturală:
111.D. În zona „A” nu se recomandă introducerea sectoarelor de vegetaţie de stepă şi de
luncă, deoarece acestea, de regulă, necesită o gestiun e de menţinere din cauza că în prezent
2

Lista Roşie Internaţională – IUCN-2006; Listele Europene – Lista speciilor strict protejate a Convenţiei de la
Berna BC, Lista speciilor Convenţiei de la Bonn BM, Cartea Roşie a Moldovei – CRM, Cartea Roşie a Ucraine i –
CRU.
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lipses factorii naturali de regulare (influenţa speciilor ce au dispărut, a incendiilor inadmisibile în
prezent sau stoparea inundaţiilor regulate cu regim natural).
112. Zona tamon principală „B” poate include:
 teritorii cu păduri mai tinere ce şi -au păstrat tipicitatea şi aspectul,
 plantaţiile de pădure ce corespund după compoziţie şi structură pădurilor naturale;
 rezervaţiile genetice de pădure;
 ecosistemele ierboase deosebit de valoroase cu vegetaţie de stepă şi luncă;
 ecosistemele palustre care necesită intervenţia pentru preîntâmăinarea degradării şi
catastrofelor.
112.A. Criteriile de evidenţiere a zonei tampon principale:
- caracterul tipic şi raritatea obiectului natural;
- prezenţa multor specii protejate (Lista Roşie Internaţională IUCN, Listele europene,
Cartea Roşie a Moldovei, iar în zonele transfrontaliere şi Cărţile Roşii ale Ucrainei şi României);
- posibilitatea reală de respectare a regimului de protecţie propus.
112.B. Zona presupune o dezvoltare naturală a ecosistemului sau o intervenţie
/modificare în compoziţia şi structura arboretului cu scopul de menţinere şi /sau de aport
la restabilirea pădurilor naturale, precum şi folosinţa durabilă a resurselor silvice şi
ierboase în conformitate cu planu l de management.
112.C. Pentru zona „B” pot fi remarcate subzonele funcţionale:
- de auto-restabilire, unde intervenţia în dezvol tarea ecosistemului este reglementat ă de
planul de management şi normativele folosinţei durabile;
- cu aportul la restabilirea (reconstrucţia) ecologică prin:
 crearea condiţiilor pentru intensificarea rolului speciilor de bază ce formează
pădurea şi speciile de ajutor;
 înlăturarea speciilor secundare şi transferul treptat al pădurilor derivate în naturale
după compoziţie şi structură;
 înlăturarea speciilor străine;
 reconstrucţia lizierelor;
 restabilirea poienilor de pădure;
 reţinerea schimbului tipului ecosistemului (preîntîmpinarea creşterii speciilor de
arbori şi arbuşti şi acumulării resturilor vegetale);
 măsuri privind restabilirea regimului hidrologic favorabil.
113. Zona tampon „C” cu activitate economică reglementată (şi posibil recreaţie) poate include:
- terenuri silvice, de stepă, de luncă, ce nu au fost inclu se în zona A şi B, precum şi bazine
acvatice separate, pentru c are în planul de management sunt stabilite direcţii de folosire sau sunt
introduse anumite restricţii
- anumite teritorii ce corespund după regim zonei B, cu excepţia restricţiilor privind prezenţa
vizitatorilor şi turiştilot.
113.A. Restricţiile prvind activitatea economică în zona tampon „C” legate de prevenirea
impactului negativ asupra componentelor biodiversităţii.
113.B. Zona „C” este destinată pentru activitatea economică durabilă, introdusă pe baza
planurilor organelor de gospodărire silvică şi administraţiei locale conform schemei stabilite de
ele, aprobate de organul central de protecţie a mediului.
114. Orice zonă poate fi clasterizată (nu continuă), ceea ce este determi nat de condiţiile create,
dar segmentarea trebuie redusă la minim posi bilă.
115. Nu sunt supuse zonării zonele-nucleu completamente omogene, orice parte a căror posedă
aproximativ aceleaşi funcţii în comparaţie cu alte părţi, menţinând specii şi ecosisteme rare.
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4.3. Principiile de desemnare a coridoarelor şi zonelor de reconstrucţie
116. Principiile de desemnare a teritoriilor supuse reconstrucţiei ecologice şi pentru crearea
coridoarelor biologice sunt legate de condiţiil e create în urma valorificării economice intensive a
terenurilor. Aceste principii includ:
a) folosirea maximală a obiectelor naturale şi cvasi -naturale existente, stabilite de
legislaţie (fâşii de protecţie a apelor, zone tampon, etc.);
b) reducerea impactului nefavorabil a l proceselor destructive de geneză atât naturală,
cât şi antropogenă, asupra stării eco sistemelor;
c) toleranţa în raport cu formele de folosinţă a terenurilor ecologic şi economic
justificate;
d) evidenţa posibilităţii de reconstrucţie şi dezvoltare a ecosistemelor naturale.
117. Principiile de bază sunt:
e) reconstrucţia maximală a obiectelor natu rale şi cvasi-naturale existente, stabilite
de legislaţie (fâşii de protecţie a apelor, zone tampon, etc.) , care
i) trebuie să posede funcţii de protecţie a naturii (fâşii de protecţie a apelor,
zone tampon etc.);
ii) nu realizează aceste funcţii pe deplin din ca uza stării nesatisfăcătoare;
f) reducerea impactului nefavorabil al proceselor destructive de geneză atât naturală,
cât şi antropogenă, asupra stării ecosistemelor;
g) toleranţa în raport cu formele de folosinţă a terenurilor ecologic şi economic
justificate;
h) evidenţa posibilităţii de reconstrucţie şi dezvoltare a ecosistemelor naturale.
i) principiul argumentării ştiinţifice .
4.4. Metodele de creare a coridoarelor sau extinderea şi conectarea elementelor
separate ale RE
118. Diferite aspecte care ţin de planificarea coridoarelor sunt expuse în capitolele precedente.
Sub aspectul creării coridoarelor, în cazul dat, se presupune constituirea fizică a acestuia prin
plantări sau semănături. Din aceste considerente, aspe ctele expuse se referă la coridoarele
separate şi nu se referă la coridoarele de landşaft.
119. Crearea coridoarelor constă în unirea în natură a elementelor existente a le reţelei ecologice,
adică constituirea legăturii dintre elementele carcasei natural e (vezi p. 43) prin plantări şi
semănături în coridoare. Această unire poate fi asigurată prin alte elemente – perdele forestiere
existente, pajişti, terenuri neproductive sau prin intermediul plantărilor şi semănăturilor în
coridoare.
120. Plantările şi semănăturile în coridoare se împart în următoarele categorii:
 perdele forestiere;
 plantaţii de arbori şi arbuşti fructiferi cu compoziţii speciale;
 perdele de stepă, create prin metoda de agrostepă sau alte metode de formare a
ecosistemelor erbacee care im itează tipurile naturale;
 coridoare combinate (mixte), care includ perdele şi sectoare de arbori şi arbuşti;
 plantaţii şi semănături de plante medicinale;
 semănături de plante multianuale cultivate şi amestecuri din ele.
121. Deoarece coridoarele fragment ate nu sunt funcţionale pe deplin, în cadrul acestora este
necesar de creat la maxim componente interconexate ecologic şi fizic.
39

4.5. Exigenţe faţă de plantaţiile realizate în coridoare
4.5.1. Exigenţe faţă de schema de amplasare şi structura arboretelor
122. Coridoarele trebuie să constituie o reţea unică, care uneşte terenuri goale, păduri, pâlcuri cu „oaze
bicenotice”. Acestea trebuiesc formate din specii cu coronament închis şi semiînchis, cu un grad înalt de
densitate a coronomantului şi cu prezenţa unor porţiuni deschise între benzile din cadrul coridorului, cu
prezenţa obligatorie a subarboretului din arbuşti, ceea ce crează condiţii nefavorabile pentru multiple specii
de dăunători şi condiţii favorabile pentru vertrebratele folositoare.
123. La selectarea speciilor de planatat trebuie de luat în consideraţie, că păsările insectivore preferă arbuştii
denşi cu ramuri abundente. Este obligatorie crearea unor benzi din ierburi, care sunt necesare
entomophaglor, polenizatorilor, precum şi păsărilor, cu m ar fi ciocârliile, presurile, reptilelor şi amfibienilor.
Plantarea pe margini a arbuştilor, în special a plantaţiilor insulare, nu trebuie să se limiteze la un singur rând,
fiind preferabilă ieşirea unor arbuşti în afara rândurilor, altfel, odată cu for marea arboretului se va constitui
un „perete” umbros, care conduce la excluderea plantelor anthophylite. Arbuştii respectivi vor împedica
lichidarea benzilor din ierburi prin formarea drumurilor, vor ameliora calităţile de adăpost a coridorului.
124. Pentru asigurarea acumulării polenizatorilor anthophylite şi a entomofagilor, coridoarele trebuie să aibă
breşe/goluri cu lăţimi, care să asigure dezvoltarea plantelor care înfloresc. La crearea artificială a benzilor
erbacee trebuie de luat în consideraţie că semănatul mozaic al ierburilor amestecate omogen promovează
diversitatea de specii de nevertebrate, învelişul compact compus din graminee este nedorit.
125. În cadrul coridorului trebuie să se formeze un strat consistent de litieră, care este necesar f aunei
folositoare din sol, precum şi vertebratelor entomofage. În cazul imposibilităţii creării coridorului forestier
conform construcţiei descrise (de exemplu în cadrul unei livezi), în loc de plantări în aliniamente, sunt
preferabile garduri vii constituite din câteva rânduri de arbuşti, cu margini de ierburi.
126. Oazele bicenotice de tipul pâlcurilor trebuiesc constituite din arborete dense, care se alternează cu
poieni, ceea ce va asigura în acelaşi timp condiţii bune pentru vertebratele utile, antho phylite, accentuând
efectul de lizieră.
127. Perdelele forestiere amplasate în aproprierea livezilor se amplasează la distanţa de ciraca 1200 m una
de la alta, iar parcelele livezilor dintre ele, cu lăţimea de 300 m, maxim 400 m, se separă prin garduri vi i.
Distanţa dintre aceastea trebuie să fie aproximativ egală cu două mărimi a distanţei de zbor de penetrare din
ambele părţi a păsărilor şi polenizatorilor.

4.5.2. Exigenţele faţă de compoziţia arboretelor pentru asigurarea menţinerii faunei
folositoare
128. În compoziţia coridoarelor trebuie să se includă specii, care sunt utilizate în calitate de gazde adiţionale
de către entomofagii dăunătorilor de culturi, în special ai livezilor – stejar, plop negru, salcie, tei, arin alb,
urzica.
129. „Conveierul din flori” pentru anthophylite este necesar din primăvara timpurie până în septembrie -octombrie
inclusiv, ceea ce poate fi asiguart doar prin înflorirea în complex a speciilor de arbori şi plante. De diversitatea ierburilor
depinde prezenţa entomofagilor şi polenizatorilor din diferite grupuri taxonomice. „Conveierul” din coridoarele
amplasate în apropierea livezilor trebuie să se întrerupă în perioada înfloririi speciilor de sâmburoase din cadrul acestora.
Din ierburi, cele mai preţioase sunt speciile apiaaceae (morcov sălbatic, chimen, fenicul, coriandrul), care atrag speciile
ichneu, braconide, telenomine, viespile, muştele Tajin şi syrphidele; familia cruciferelor (muştar, rapiţă, scvamăriţa
ruderală etc.) – braconidele şi albinele; fabaceae (lucernă, trifoi, precum caragana) – braconidele, telekominele,
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mikrogasteridele, albinele, unele viespi, syrphidele; poaceae – evritomidele; compositae şi rosaceae – albinele, chalcidele;
dragaica – tajinele, syrphidele, viespile-sfetside etc. Unele dintre aceste plante, condimente şi eterouleioase, au şi o valoare
comercială.
130. Pentru pregătirea cuiburilor de către unele specii de albine este nevoie de plante cu miez gol şi moale.
Cele mai multe dintre aceste plante, precum şi jugastrul, alunul, cornul, căti na albă, lemnul câinesc, socul,
salvia, pelinul, miruţa, albăstriţa, salvie, opaiţa şi lumnărica sunt colonizate de afide, care nu afectează
culturile, nu secretizează roua-miere, necesară furnicilor, altor insecte folositoare şi microflorei din sol.
131. Roada/fructele arborilor şi arbuştilor enumăraţi, precum şi a dîrmoxului şi murelor atrage păsări,
îmbunătăţeşte baza de hrană a jderului de piatră, veveriţei, vulpei, ariciului, viezurelui. Îmbunătăţirea bazei
de hrană pentru albini solicită introducerea în arborete a teiului şi soforei. Pentru ademenirea în perdele
forestiere a speciilor de vertebrate mici folositoare (păsari, jderi, nevăstuici, arici, şerpi etc.) este necesară
adunarea în grămezi a pietrelor mari, nuileşelor/crăcilor, paielor vechi, in stalarea graurniţelor şi a altor
cuiburi şi adăposturi artificiale.
4.5.3. Alegerea asortimentului de specii
132. În conformitate cu punctul 1 7 din cadrul prezentelor Instrucţiuni, proiectarea fragmentelor
noi sau reconstruite poate prevedea 5 tipuri de f ragmente de coridoare: f orestiere, erbacee,
combinate, agroecologice şi de luncă.
133. Asortimentul de specii pentru p lantaţiile din coridoare se selectază luând în consideraţie
zona agroforestieră, condiţiile staţionale şi suportabilitatea fitocenotică a speciilor – având în
vedere relaţiile care s-au creat între plante din cadrul fitocenozei respectiv e în plan evolutiv.
134. În procesul selectării asortimentului de speci i de arbori şi arbuşti pentru p lantare în cadrul
coridoarelor se acordă prioritate s peciilor native cu creştere rapidă, de productivitate înaltă şi
biologic stabile.
135. Experienţa acumulată confirmă că stejarul este specia principală pentru plantaţiile de
protecţie în zona de stepă/silvo -stepă. Nici o altă specie nu se poate compara cu stejarul după
stabilitate şi longivitate cu stejarul în cadrul arboretelor de protecţie în zona de stepă/silvo -stepă.
Din aceste considerente, în toate instrucţiunile şi recomandările oficiale referitor la proiectarea şi
crearea arboretelor de protecţie z onale, în calitate de specie de bază este recomandat stejarul
asociat cu speciile corespunzătoare de ajutor.
136. Pentru crearea plantaţiilor în coridoare, în compoziţia acestora este necesară introducerea şi
a altor specii de arbori şi arbuşti pentru atr agerea faunei folositoare. Din cadrul acestora fac
parte, în primul rând, speciile de arbori şi arbuşti polenizate de insecte, înflorirea cărora
formează un fel de conveier în timp, care este completat prin înflorirea speciilor ierbacee pe
margini, ceea ce permite de a acorda arboretelor create rolul de oaze biocenotice şi coridoare
biologice (căi de mişcare-migrare a animalelor).
137. Pentru atragerea şi sporirea efectivului de diferite grupuri ecologice, oazele biocenotice
trebuie să includă un număr max im posibil de specii de arbori şi arbuşti.
138. În locurile, în care este imposibilă crearea coridoarelor cu structura deplină (de exempu un
sector mai îngust, sau st âncos, sau cu substraturi grele de lut), după posibilitate, sunt create
peredele forestiere din arbuşti.
139. Conform recomandărilor în vigoare, din compoziţia coridoarelor forestiere amplasate
limitrof livezilor, este necesar de a exclude porumbarul şi păducelul, din cauza reproducerii pe ei
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a dăunătorilor defoliatori şi xilofagi ( Fluture alb cu coada aurie, Omida păroasă a stejarului etc.),
boli de ruginire a frunzelor, formarea de focare de răspândire a viruşilor de pomi fructiferi. Nu
pot fi incluse în plantaţii forestiere speciile de dracilă şi cruşin, care servesc ca difuzori ai
ciupercilor din clasa ruginilor, care infectează culturile de graminee.
140. Pentru plantarea coridoarelor amplasate în condiţii xerofite (condiţii staţionale xerofite,
cernozeomuri spălate slab şi mediu) principalul asortiment de specii va include:
 specia de bază – stejar;
 specii de ajutor – ulm, păr, paltin de câmp, jugastru, tei argintiu, arţar tătăresc;
 arbuşti – păducel, corn, vişin mahaleb, porumbar, măceş, scumpie.
141. Pentru plantarea coridoarelor amplasate în condiţii de luncă şi funduri de văi (condiţi i
staţionale reavăne şi umede) asortimentul de specii de arbori şi arbuşti trebuie să corespundă
următoarelor condiţii:
 capacitate de consolidare a fâşiilor riverane;
 diminuarea scurgerilor de suprafaţă şi infiltrarea apei în sol;
 rezistenţă la inundaţii;
 protecţia bazinelor acvatice de transpiraţia excesivă în perioada aridă a anului;
 diminuarea gradului de înnămolire a bazinelor acvatice prin colmatarea scurgerilor
de suprafaţă;
 capacitate de supravieţuire pe soluri sărăturate.
142. Asortimentul de bază de arbori şi arbuşti pentru coridoarele amplasate în condiţii de luncă şi
funduri de văi include:
 specia de bază – stejar, plop alb, plop negru;
 specii de ajutor – ulm, velniş, salcie albă, frasin, paltin de câmp, jugastru, tei
argintiu, tei pucios, păr, m ăr pădureţ;
 arbuşti – arţar tătăresc, soc negru, alun, răchită, călin, dârmox, porumbar, lemn
câinesc, vişin păsăresc.
143. În scopul menţinerii parţiale a funcţiilor de coridoare, pe terenurile în pantă, pe hotarele
livezilor şi plantaţiilor de viţă de v ie, precum şi pentru obţinerea roadei de fructe şi pomuşoare,
satisfacerea intereselor economice a proprietarilor de terenuri, asortimentul de specii va fi
compus prioritar din specii fructifere (cireş, vişin mahaleb, vişin păsăresc, cais, corcoduş, nuc,
călin, corn, irga, măceş, coacăză aurie, alun/funduc etc.). Acest asortiment este aplicabil şi în
procesul creării reţelei de coridoare pe terenuri private pe hotarele dintre proprietari (Vezi şi cap.
4.5.5).
144. Asortimentul suplimentar include speciile de introducenţi (exoţi), care s -au recomandat prin
creştere rapidă şi stabilitate, inclusiv sub aspectul anticipării schimbărilor climaterice prognozate
(stejar roşu, sofora, mesteacănul, pinul negru/de Crimeia, nucul negru, nucul comun etc.). Exoţii
vor fi introduşi prioritar în cazul condiţiilor pedomorfologice dificile (sărături, soloneţuri,
eroziuni puternice, ravene, ogaşe etc.).
145. Până la proiectarea şi crearea plantărilor în coridoare este necesară efectuarea
prospecţiunilor pedologice, care perm it stabilirea a ptitudinii solurilor pentru împădurire şi a
metodelor de realizare a lucrărilor.
146. Gradul de salinitate se stabileşte la întocmirea proiectelor de împădurire. Indicii exteriori ai
săraturilor sânt: acumularea vizibilă a şirurilor pe supr afaţă, viscozitatea sporită a solului în stare
umedă, dezvoltarea slabă a păturii vii, abundenţa speciilor indicatoare de săruri: lobodă, pelin,
obsigă, koelaria, salsola. Indicii morfologici de salinizare a solului sânt: acumularea vizibilă a
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sărurilor sub formă de dungi şi coleraţiuni (crăpăturile din stratul superior) densitatea ridicată a
orizontului de tranziţie, înţesarea specifică a solului cu rădăcini.
147. La crearea plantaţiilor forestiere pe săraturi este necesar de acordat o atenţie deosebită
agrotehnicii lucrărilor. Pregătirea solului trebuie să asigure reducerea maximă a alcalinităţii,
îmbunătăţirea structurii acestuia şi acumularea maximă a umidităţii. Pe solurile cu gradul de
salinitate slab şi mediu (adâncimea straturilor de carbonate până la 50 cm) rezultate pozitive se
obţin prin aratul pentru plantare adânc cu răsturnarea deplină a stratului superior. Pe solurile cu
un grad de salinitate mai sporit (soloneţuri) este necesar aratul adânc, fără răsturnarea stratului
superior. În continuare, pentru o amestecare mai bună a orizonturilor din sol, se efectuează aratul
la adâncimea de 25-30 cm sau discuirea cu boroane grele.
148. Alegerea asortimentului destinat plantării pe sărături se realizează din contul speciilor de
arbori şi arbuşti rezistente la săruri, luând în consideraţie cantităţile admisibile şi toxice de săruri,
precum şi adâncimea de amplasare a acestora. Cele mai rezistente specii pe astfel de soluri sunt
(în ordinea rezistenei la salinizare): cătin a roşie rămuroasă, cătina roşie, sălcioara, ulmul de
câmp, frasinul verde, caprifoi tătăresc, coacăz argintiu, sînger, stejar pedunculat, păr, arţar
tătăresc, vânj, plop alb.
149. Unul din principalele exigenţe pentru coridoare este crearea arboretelor cu coronam ent
dens, cu prezenţa obligatorie a subarboretului compus din arbuşti, cu un strat bogat de litieră, cu
prezenţa locurilor deschise (poienelor), banzelor ierbacee. Lizierele trebuie să fie compuse din
minim două rânduri, iar rândul extern trebuie să fie nu numai sub formă de linie dreaptă, dar şi
sub formă de zigzaguri, care preîntimpină lichidarea benzilor erbacee prin drumuri. Este
importantă, de asemeni respectarea condiţiei ca distanţa dintre diferite plantaţii de protecţie
trebuie să fie aproximativ egală cu două mărimi ale di stanţei de zbor de penetrare din ambele părţi a
păsărilor şi polenizatorilor.
150. Coridoarele forestiere trebuie să fie dense, cu subarboret, litieră consistentă, lizieră
neuniformă şi margini nearate.
151. Pentru toate tipurile de coridoare este necesa r ca minim 3-5% din suprafaţă să fie plantate
cu arbuşti ca porumbarul, păducelul, măceşul, socul negru şi cornul. Aceste sectoare vor fi
amplaste limitrof breşelor/golurilor naturale (râpi, drumuri, sărături etc.) şi vor servi ca locuri de
concentrare a faunei sălbatice (inclusiv locuri de reproducere).
152. În scopul creării, conservării şi dezvoltării locurilor de repaus/adăpost a le păsărilor şi
animalelor este necesar ca porţiunile exterioare (partea îndepărtată) ale perdelelor forestiere din
cadrul zonelor şi fâşiilor de protecţie a râurilor şi bazinelor acvatice să fie plantate cu arbuşti care
limitează accesul populaţiei şi animalelor domestice (porumbar, măceş, păducel etc.), servind în
acelaş timp şi ca sursă de hrană pentru fauna sălbatică.
153. În contextul conservării biodiversităţii, zonele umede nu vor fi plantate. În procesul
îngrijirii/menţinerii coridoarelor, în arborete se vor forma breşe (poieni), care sun t necesare
pentru conservarea şi restabilirea biodiversităţii.
154. Bazele formării fitocenozelor forestiere cu structurile corespunzătoare se pun la etapa
iniţială prin alegerea asortimentului de arbori şi a tipului de amestec, iar în continuare – prin
realizarea lucrărilor (tăierilor) de îngrijire şi conducere corespunzătoare .
155. Dintre tipurile de amestec cunoscute, sarcinilor de creare a fitocenozelor forestiere din
specii autohtone corespunde tipul mixt (în cadrul rândului sau a benzii o specie se alternează cu
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alta peste anumite intervale în grupuri de câte 5 -7 exemplare), tipul combinat (rândurile pure cu
specia de bază se alternează cu rânduri amestecate din specii secundare sau invers) şi în rânduri
(specia de bază se alternează cu un rând din altă specie sau din arbuşti – pentru specii de bază
repedecrescătoare).

4.5.4. Plantarea şi îngrijirea culturilor silvice
156. Împădurirea terenurilor degradate demarează cu lucrările de pregătire, care includ:
organizarea teritoriului, amenajarea construcţiilor hidrotehnice antierozionale, nivelarea
suprafeţei solului, astuparea rave nelor, râpilor şi surpăturilor, construirea barajelor, a digurilor de
retenţie antierozionale de pe fundul albiilor, netezirea pereţilor abrupţi apăruţi în urma
alunecărilor de teren, săparea şanţurilor pentru scurgerea apei, înlăturarea pietrelor etc. Toate
acestea vor asigura concentrarea/unificarea suprafeţei sectoarelor compuse din suprafeţe mici
dispersate, generând ridicarea nivelului agrotehnic şi de mecanizare a lucrărilor, folosirea c ât mai
raţională a terenurilor supuse împăduririi.
157. În contextul prevenirii şi diminuării proceselor erozionale, inclusiv a surpării malurilor, se
va diminua la maxim posibil desţelenirea solului, în special, în cadrul fâşiilor riverane ale
râurilor şi bazinelor acvatice. Plantarea culturilor silvice în porţiunea d e 5-10 m de la oglinda
apei se va realiza exclusiv manual (spada Kolesov, hârleţ etc.). Pregătirea prealabilă a solului în
aceste porţiuni poate să constituie eliminarea manuală a învelişului ierbos în benzi de 0,5 -0,7 m,
la o distanţă dintre benzi de 1,5 m. Ulterior, îngrijirea culturilor silvice până la închiderea stării
de masiv se realiza doar în aceste benzi.
158. În cadrul fâşiilor riverane ale râurilor şi bazinelor acvatice se recomandă ca pregătirea
mecanizată a solului să realizeze doar parţial ( în benzi, fâşii, vetre etc.) în partea îndepărtată a
perdelelor forestiere, la cel puţin 10 m de la oglinda apei, luându -se în consideraţie condiţiile
pedomorfologice ale terenurilor, precum şi înclinaţia acestora, starea malurilor etc. Aceleaşi
rigorii se vor respecta în cazul plantării mecanizate a culturilor silvice.
159. Culturile silvice în zonele şi fâşiile de protecţie a râurilor şi bazinelor acvatice sunt realizate
prin plantarea puieţilor (de talie mijlocie şi mare) şi butaşilor. Materialul sădito r trebuie să
corespundă standardelor în vigoare, să nu fie uscat, înainte de plantare rădăcinile puieţilor se
înmoaie în mod obligatoriu într -un amestec special de sol cu apă (mocirlă).
160. La plantarea puieţilor este necesar să se respecte următoarele cerinţe: pe parcursul
transportării şi plantării rădăcinile puieţilor trebuie să fie umede, primăvara adâncimea de
îngropare a coletelor puieţilor diferă în dependenţă de sol de la 1 până la 6 cm, la plantarea de
toamnă adâncimea de îngropare a coletului s e măreşte cu 1-2 cm.
161. În cazul folosirii pentru plantare a puieţilor de foioase trecuţi de vârsta optimă, se
efectuează retezarea tulpinii şi a rădăcinii până la dimensiunile prevăzute de standard. La
plantare se exclude îghesuirea sau îndoirea rădăci nilor.
162. Plopii se plantează în butaşi cu lungimea de 30 cm şi diametrul 0,8 -1,5 cm, pregătiţi din
partea de jos sau de mijloc a lăstarilor de un an sau cu puieţi de un an. Butaşii se plantează
vertical la nivelul solului şi se astupă cu un strat de 1 -2 cm de pământ. Cel mai bun material
săditor la plantarea sălciei sunt sadele.
163. Culturilor silvice trebuie să li se asigure o îngrijire minuţioasă, aceasta constând în afânarea
solului şi distrugerea buruienilor. Numărul de îngrijiri şi termenele de e fectuare a acestora
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depinde de compoziţia culturilor silvice, de suprafaţa împădurită, calitatea pregătirii solului,
condiţiile climaterice etc.
163.A. Buruienile sunt eliminate imediat după apariţie. Prima lucrare agrotehnică se
efectuează imediat după p lantare şi constă în boronirea integrală a terenului. Următoarele
îngrijiri se fac în măsura apariţiei buruienilor şi a bătătoririi solului. Adâncimea de afânare a
acestuia este de 8 – 13 cm. Toamna se efectuează aratul sau discuirea solului între rânduri la
adâncimea de 16-18 cm. Majoritatea îngrijirilor se efectuează în prima jumătate a perioadei de
vegetaţie, îngrijirea manuală în rânduri şi îngrijirea mecanizată între rânduri se efectuează până
la închiderea stării de masiv.
163.B. Îngrijirea culturilor plantate pe terenuri, unde este imposibilă aplicarea
mecanismelor se reduce la afânarea solului în jurul puieţilor şi cosirea manuală a buruienilor.
163.C. Recepţia tehnică a culturilor silvice se realizează în conformitate cu normele
tehnice în vigoare, având drept scop stabilirea corectitudinii delimitării terenului şi modul în care
a fost aplicat proiectul de împădurire privind alegerea speciilor de bază şi a celor de ajutor,
densitatea culturilor, volumul şi calitatea lucrărilor efectuate, agrotehnica aplicată. Recepţia
tehnică se efectuează nu mai târziu de 10 zile după finalizarea lucrărilor de plantare. Până la
începerea recepţiei se stabileşte numărul sectoarelor, suprafaţa, volumul lucrărilor efectuate, se
efectuează confruntarea cu datele din cont abilitate etc.
163.D. Completarea culturilor silvice se realizează anual până la atingerea indicilor
necesari pentru transferarea în starea de masiv. Necesitatea completărilor este determinată în
rezultatul inventarierilor anuale ale culturilor silvice. Î n dependenţă de vârsta şi înălţimea
culturilor este determinată şi metoda completării, tipul de material săditor etc.
163.E. Culturile cu reuşita uniformă a speciilor de 85% nu se completează, iar culturile cu
reuşita de până la 25% sunt trecute la pierderi. Restul suprafeţelor se completează păstrându -se
schema iniţială de amestec şi amplasare în spaţiu a speciilor. Completările se realizează pe soluri
bine pregătite şi în termenii optimi pentru plantare.
4.5.5. Schemele speciale pentru coridoarele de pe terenurile în proprietate privată
164. Se aplică în cazul când coridorul trebuie să fie trasat pe terenurile aflate în proprietate
privată şi primăria nu are posibilitate de a efectua un schimb echitabil de teren sau alte acţiuni
prevăzute de Codul funciar şi Codul civil. Se recomandă folosirea sectorului:
A) pentru crearea plantaţiilor de pomuşoare în variantele:
- măr pentru producţie ecologic curată cu coacăzi şi /sau zmeură şi muri de soi în rânduri,
înierbarea între rânduri (posibil peste un rând) , cu excepţia sectoarelor afânate din jurul puieţilor
plantaţi;
- în dependenţă de condiţiile de umezire a solului, cornul (de preferinţă de soi) sau alunul
cu coacăzi şi/sau zmeură şi muri de soi în rânduri. ] ]
B) pentru orice tip de plantaţii pentru produ cerea:
- materiei prime medicale sau eter ouleioase;
- plante condimente (mătăciune, cimbru, busuioc, chimen, fenic).
C) pentru plantarea lucernei cu plantarea în rânduri late şi cu reglementarea numărului de
polinezatori şi dăunători cu folosirea unei sche me speciale de succesiune a cosirilor (se
amplasează pe sectoare îndepărtate de producerea producţiei ecologic curate şi bazine acvatice )
Acestea reprezintă recomandări preliminare care trebuie extinse în dependenţă de
condiţiile locale.
4.6. Reconstrucţia ecosistemelor ierboase (indicaţii sumare după metoda de agrostepă)
165. Pregătirea solului. Cerinţa principală la prelucrarea solului este distrugerea totală, pe cît e
posibilă, a buruienilor, în scopul e xcluderii la etapele iniţiale a influenţei concurenţiale din partea
speciilor buruienoase, printre care un pericol mare îl reprezintă speciile cu soboli multianuale. În
conformitate cu numărul plantelor buruienoase de pe teren, se planifică acţiunile de prelucrare a
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solului pentru ca semănatul să fie efectuat la timp, care e preferabil să aibă loc peste7-10 zile
după arat. Dacă situaţia permite, atunci aratul poate fi efectuat după căderea ploilor la sfîrşitul
verii sau pe arătura de toamnă.
165.A. În cazul pericolului real de eroziune şi a pietrişului, etapa de pregătire a solului
se poate constitui din boronitul f âşiilor succesive sau discuit, aleg ând pentru discuri unghiul
necesar de atac.
165.B. Ierburile sălbatice nu sunt pretenţioase faţă de fertilitatea solului şi nu necesită
folosirea îngrăşămintelor.
166. Colectarea seminţelor în comunităţile de stepă . Colectarea poate fi făcută manual,
dar mai raţional se consideră colectarea mecanizată a amestecului de însăm ânţat. Colectarea
e de preferat să se facă pe diferite sectoare de stepă de păiuş -negară-amestec de ierburi, unde
domină diferite specii de negară.
166.A. Maturizarea seminţelor are loc în diferite perioade. De aceea cositul plantelor
sălbatice de stepă de pe fiecare sector donator se face de două-trei ori pe sezon, apoi porţiile
pregătite se unesc într-un singur amestec. Pentru colectarea seminţelor, sectorul donator se
divizează în 2-3 părţi egale (conform numărului de colectări), unde are loc apoi colectarea pe
etape.
166.B. Cea mai importantă este prima etapă a colectării seminţelor, care se face în perioada
de maturizare a seminţelor principalelor graminee – diferitor specii de negară şi păiuş. În
Moldova aceasta de obicei este 10 -15 iunie. Întreruperea dintre etapele de colectare constituie
20-30 de zile, pentru a se maturiza seminţele a ltor specii de plante. De aceea cel de -al doilea
cosit trebuie să aibă loc aproximativ între 5 -10 iulie. Termenii colectării se pot deplasa în funcţie
de condiţiile naturale ale anului cu 5-10 zile mai devreme sau mai tîrziu. Al treilea cosit se poate
face la sfîrşitul lui iulie dacă stepa nu a ars şi seminţele nu s -au scuturat.
166.C. Pentru colectarea seminţelor trebuie alese acele sectoare unde în compoziţia ierburilor
sunt mai multe leguminoase. Acestea sunt: lucerna romaică şi lupulină, diferite specii de trifoi,
măzărica şi măzărica şoarecelui, sparcetă de -nisip şi coronila variată, coşaciul, sulcina, orăştica.
166.D. La cositul ierbii pentru colectarea seminţelor trebuie de evitat desişurile mari de
plante buruienoase (albăstriţa măturică, pănuşiţa, o bsiga scvaroasă şi cea japoneză, lipiciul,
spinul şi susaiul, etc.)
166.E. Iarba cosită se lasă să se ofilească în timpul zilei,iar seara se adună şi se transportă
pentru a evita scuturarea seminţelor de pe iarba prea uscată, precum şi încingerea în timpul
transportării. Iarba trebuie acoperită cu o tendă uşoară pentru a nu pierde o parte din ea în timpul
transportării.
167. Uscarea şi păstrarea materialului semincier . Masa mare de amestec pentru semănat
proaspăt colectat nu se lasă în formă de grămadă sau în remorca mijlocului de transport mai
mult de 3-4 ore, deoarece iarba se va încălzi. De aceea ea se transportă într-un şopron pregătit
sau într-o încăpere bine aerisită pentru uscarea de mai departe . Podeaua încăperii trebuie să fie
netedă pentru a putea colecta şi păstra seminţele scuturate. Este de dorit cît mai repede după
transportare la locul destinaţiei de a împrăştia iarba. Aici amestecul este răscolit, întors şi acesta
se usucă timp de 3-4 zile (la colectarea în prima etapă), pînă nu dispare peric olul încingerii.
167.A. Partidele ulterioare ale amestecului vor fi mai uscate şi pentru uscarea deplină (în
iulie-august) în zilele însorite (la temperatura de 25 -30 de grade) va fi nevoie de 1-2 zile fără
acoperiş şi 2-3 zile sub acoperiş. În zilele posomorîte perioada de uscare se va mări pînă la o
săptămînă.
167.B. Amestecurile de iarbă, obţinute la colectarea mecanizată cu mărunţirea ierbii din
cauza masei vegetative mari trebuie uscate în aer liber sau sub acoperiş pînă la 10 zile.
167.C. După uscare partida de amestec este depozitată în grămadă în formă de con la care se
adaugă partidele uscate ulterioare. După uscarea partidelor de amestecuri de 2 -3 termene, acestea
sunt unite.
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167.D. La amestecul întregului material colectat, acesta poate fitrecutpr in maşina de tocat
paie pentru a uşura operaţiile de mai departe. Amestecul obţinut se păstrează în saci sau în
grămezi în încăperi.
168. Semănatul amestecului de ierburi . Amestecul pentru semănat poate fi semănat îndată
după pregătirea solului la sfîrşitul lui august sau începutul lui septembrie sau se seamănă la
prima ocazie primăvara după dezgheţarea solului . Pentru raioanele uscate cel mai favorabil
termen de semănare este primăvara devreme (sfîrşitul lui februarie-martie). În cazul unei vremi
umede la sfîrşitul verii-începutul toamnei, semănatul se poate efectua la începutul lui
septembrie, cu o lună jumate – două luni pînă la îngheţuri . În cazul condiţiilor favorabile,
semănatul este posibil în orice perioadă, dar totuşi termenul optim de semănare est e primăvara
devreme.
168.A. La semănarea masei mărunţite cu frunze şi tulpini cu seminţe, norma ce trebuie
semănată se determină din raportul dintre suprafaţa sectorului de pe care a fost colectat
amestecul de ierburi şi suprafaţa ce trebuie semănată. Rapo rtul masei amestecului trebuie să
corespundă raportului suprafeţelor 1:5 , adică amestecul colectat de pe 1 hectar se seamănă pe o
suprafaţă de 5 hectare.
168.B. După semănarea amestecului de ierburi (în orice mod) se efectuează boronitul, iar
apoi de două ori se face tăvălugirea pe diagonală cu tăvălugurile inelate de tipul „ ЭККШ”. În
locul tăvălugirii se admite accesul pe teritoriul semănat a unei turme de oi (pînă la 700 -800 oi) o
dată - de două ori.
169.Îngrijirea şi folosirea agrostepei . Sectorul semănat este protejat de păşunat pe o durată de
2 ani. În anul semănatului, sectorul dat aminteşte o pîrloagă, din cauza dezvoltării masive a
buruienilor din seminţele adunate în sol. Acesta nu este un semn de insucces, dar este necesară
cosirea totală a covoru lui ierbos la sfîrşitul lui aprilie -mai atunci cînd principalele specii
buruienoase ating înălţimea de 20 -30 cm, dar numaidecît pînă la înflorirea acestora. Cositul se
face pînă la înălţimea de 5-7 cm şi în nici un caz mai jos! După dezvoltarea buruienilor în iunieiulie, acestea iarăşi sunt cosite pînă la momentul înfloririi, iarba cosită trebuie îndepărtată de pe
sector, altfel sub ea încep să se încingă plantele tinere de stepă.
170. În anul al treilea sectorul poate fi folosit în calitate de păşune sau pentru obţinerea
amestecurilor de seminţe pentru semănare. Dacă sectorul este lăsat pentru obţinerea seminţelor,
el este divizat în patru părţi egale şi în fiecare an trei părţi se cosesc, iar o parte, în fiecare an alta,
se lasă neatinsă. Sectoarele agro stepei tipice, create după modelul stepelor sălbatice de ţelină,
după destinaţia agricolă în mare parte se folosesc în calitate de păşuni, avînd ca bază normativul:
1 vacă sau 1 cal, sau 4 oi la hectar.
171. Pentru reconstrucţia ecosistemelor ierboase pot fi aplicate şi alte tehnologii ce includ, de
exemplu, semănatul ierburilor furajere şi de regulă sistemul de cosit, ce asigură însămânţarea
ierburilor sălbatice şi cultivate.

4.7. Zonele de reconstrucţie (principiile de desemnare)
172. Caracteristicile fizionomice (geomorfologice, litologice, hidrologice, social-economice) ale
elementelor peisagiste, care se propun pentru desemnare:
(1) suprafeţe suborizontale cu nivelul ridicat al apelor subterane, inclusiv luncile
inundabile ale râurilor şi bazele pantelor cu complexe de păduri si lunci;
(2) porţiunile supraumezite ale luncilor râurilor şi fundurile vâlcelelor mari, ieşirile la
suprafaţă a apelor subterane ;
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(3) cumpenele apelor, inclusiv crestele dealurilor cu raspâ ndirea formelor erozionale
şi celor carstice ale reliefului;
(4) cumpenele apelor clar eviden ţiate, care sunt destinate împăduririi pentru
îmbunătăţirea distribuirii scurgerii de ap ă şi mărirea calităţii terenurilor agricole
locale;
(5) suprafeţele pantelor, deteriorate de procesele contemp orane de alunecari de teren
si de eroziune;
(6) pantele cu ieşirea la suprafaţă a rocilor cristaline, var, mergel, creta etc.;
(7) pantele cu procese străvechi de alunec ări de teren cu manifestări contemporane
ale procesului dat;
(8) suprafeţele pantelor de geneză deluvială cu manifestare intensivă a eroziunii
lineare, cu soluri mediu şi puternic erodate ;
(9) teritorii
a. cu forme antropogene de relief, create în urma efectuării măsurilor
agromeliorative şi activităţii de extragere a mineralelor şi
b. ce posedă concomitent semne de degradare – roci dezgolite, surpare, eroziune
intensivă, sărătură, lipsa sau starea nesatisfăcătoare a v egetaţiei
(10) forme de relief, care au valoare estetica, istoric ă si culturală dar se află într-o
stare de degradare;
(11) teritoriile, care includ lacuri naturale şi / sau obiecte hidrologice care au
importanţă istorică şi culturală, care nu posedă plantaţii de protecţie adecvate .
173. În RE, în scopul conservării suprafeţelor terenuril or roditoare, se recomandă includerea pe
lângă a ariilor protejate, şi a masivelor forestiere, zonelor de protecţie a r âurilor şi bazinelor
acvatice, la fel şi a luncilor râurilor şi vâlcelelor sau porţiunilor acestora, în cadrul cărora sunt
amplasate terenuri cu productivitate redusă şi te renuri deteriorate din cauza alunecărilor. Aceste
forme de relief pot fi folosite în calitate de verigi între ele mentele reţelei sau între aceasta şi
fâşiile forestiere existente de protecţie a câmpurilor şi anti -eroziune.
173.A. Terenurile cu productivit ate redusă sunt prezentate prin terenuri deteriorate de
procese de alunecări şi eroziune, precum şi teritorii cu soluri înmlăştinite, salinizate şi slab
dezvoltate.
173.B. Pantele deteriorate de procese străvechi şi actuale de alunecări ale luncilor râuri lor
şi vâlcelelor se caracterizează prin tr-un strat pestriţ de sol ce constă din contururi mici, cu areale
dese de soluri spălate şi umezite cu diverse graduri de deformare, ce alternează cu ieşirile rocilor
din straturile inferioare; printr -un microrelief complex, ce face dificilă aplicarea maşinilor
agricole pentru prelucrarea acestora şi cu un pericol înalt de alune cări de terenuri. Din aceste
cauze terenurile afectate de alunecări sunt puţin sau în general nepotrivite pentru a fi folosite în
circuitul agricol.
173.C. Alunecările străvechi sunt ampla sate pe larg în părţile mai înalte ale republicii şi
se deosebesc prin o mare adâncime a tăierii (energiei) reliefului şi lungimii pantelor. Peretele de
rupere a alunecărilor este amplasat în p artea superioară a pantei şi este foarte abrupt , având o
lungime mare şi are un potenţial considerabil de alunecare. În RE trebuie incluse, în primul rând,
acele pante cu alunecări străvechi, partea superioară a cărora nu este acoperită cu vegetaţie
forestieră. Peretele alunecării, partea de bază a alunecării şi fâşia de pe muchie este necesar de a
fi împădurite în scopul ridicării stabilităţii şi îmbunătăţirii situaţiei ecologice a acestora.
174. Ţinînd cont că în regiunile ridicate, luncile râurilor şi vâlcele sunt deseori asimetrice, fâşia
coridorului RE trebuie mutat ă spre panta abrupta cu procese vechi de alunecări, combinând
conturul opus al acesteia cu hotarele zonei de protecţie a râului sau bazinului acvatic din partea
pantei mai line. Această pantă acooperită cu soluri mai puţin degradate, rămâne în circuitul
agricol, fiind mai stabilă în raport cu alunecările de teren şi mai comod ă pentru prelucrarea
mecanică.
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175. Terenurile distruse de procesele actuale de alunecări de pe pante line (de până la 10-12
grade) şi amplasate printre terenuri agricole valoroase, nu trebuie fără necesitate incluse în
coridoarele RE. Experienţa demonstrează că aceste alunecări pot fi stabilizate fără cheltuieli
materiale şi financiare mari, iar fertilitatea solurilor poate fi rest abilită (în special în cazul
existenţei pe aproape a rezervei de soluri spălate), iar terenurile pot fi întoarse în circuitul agricol
intensiv cu restabilirea integrităţii câmpului corespunzător. Astfel de terenuri sunt incluse în RE
în calitate de zone de reconstrucţie ecologică pentru a fi întoarse în circuitul agricol.
176. Râpele reprezintă o formă dezvoltată de manifestare a eroziunii lineare active. Pe locul
acesteia se distruge solul complet, astfel se deteriorează integritatea stratului de sol. Râpele de o
adâncime şi lungime mare sunt amplasate preponderent acolo, unde pantele sunt construite din
depuneri care pot fi uşor surpate de nisip şi lut. Astfel de râpi distrug solurile nu numai pe
pantele vâlcelelor şi luncil e râurilor, dar deseori şi pe terenurile adiacente ale cumpenelor apelor.
La suprafaţa solurilor detereorate de râpi trebuie adăugată şi suprafaţa terenurilor de pe lângă şi
din interiorul râpelor, deosebit de incomode pentru folosire şi de obicei tot sunt excluse din
circuitul agricol. Iată de ce terenurile amplasate pe pantele cu mai mult de 10 grade, întretăiate
de râpi pentru fiecare 100 şi mai puţin metri, vârfurile cărora pătrund adânc în spaţiul cumpenei
apelor, la fel se recomandă să fie incluse în RE cu împădurirea ulterioară a acestora.
176.A. Eroziunea de suprafaţă se dezvoltă pe pantele cu un unghi mai mare de un grad şi
se caracterizează prin eroziune linieară a solului de grad diferit. Solurile mediu şi puternic
spălate ce şi-au pierdut de până la 40-60 % din fertilitatea de la început, se întâlne sc
preponderent pe pantele rectilinii abrupte şi pe pantele proemenente ale vâlcelelor şi luncilor
râurilor, deseori în asociaţie cu formele liniare ale eroziunii – râpele. Astfel de sisteme complexe
de râpi şi vâlcele, ce se deose besc şi printr-o întindere mare şi prin existenţa în ele a ieşirilor
apelor subterane este raţional să fie incluse în RE de nivel diferit, inclusiv şi pentru conexiunea
lor cu fâşiile de protecţie a câmpurilor.
176.B. Luncile şi vâlcelele cu pante abrupte cu grohotiş, acoperit preponderent cu brazde
de iarbă, cu dese descoperiri ale rocilor rezistente de bază şi acumulări ale materialului surpat, la
fel este necesar de a fi incluse în RE în calitate de teritorii cu stabilitate redusă şi cu condiţii
ecologiec specifice.
176.C. Unele vâlcele şi râpi sau sectoare ale pantelor acestora sunt recunoscute în calitate
de monumente geologice şi paleontologice şi sunt luate sub protecţia statului. Acestor forme de
relief sau părţilor componente ale acestora trebuie să li se dea preferinţă la alegerea elementelor
pentru RE.
176D. Luncile şi vâlcelele cu areale de soluri salinizate (solonceacuri, soloneturi) şi
supraumezite (sectoare înmlăştinite) se caracterizează prin condiţii naturale specifice şi de aceea
ele tot trebuie să fie prioritare la selectarea părţilor componente pentru RE.
177. Caracteristici geologo-genetice:
(9) suprafeţele pantelor de geneză de surpare;
(10) pantele vechi cu alunecarile de teren care manifest ă aceste procese în prezent;
(11) suprafeţele pantelor de geneză deluviala cu manifestare intensiv ă de eroziune lineara sau cu
solurile spalate;
(12) formele antropogene de relief, create în urma efectuării măsurilor agromeliorative şi
activităţii de extragere a mineralelor.
178. Caracterele de bonitate a solurilor:
(13) sectoarele în solurile caror continutul humusului constituie mai putin de 70% de nivelul
initial;
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(14) sectoarele, în limitele caror orizontul A şi parţial cel AB este spălat, sau orizonturile A şi B
sunt spălate complet;
(15) teritoriile in limitele caror suprafa ţa salinizării secundare depăşeşte 20%;
(16) teritoriile, în limitele căror suprafaţa solurilor complet spălate depăşeşte 20%.

5. Procedurile planificării teritoriale în cadrul instituirii reţelei ecologice
5.1. Procedurile de aprobare a materialelor pentru instituirea reţelelor ecologice de diferite
niveluri
179. Instituţiile administraţiei publice trebuie să includă schemele elaborate ale reţelelor
ecologice în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, în planurile locale de amenajare a
teritoriului, în programele şi planurile de dezvoltare regională şi în strategiile de dezvoltare
social-economică a ţării, în baza coordonării obţinute din partea Academiei de Ştiinţe a
Moldovai şi aprobării shemei de către or ganul de stat de mediu. Organele puterii publice trebuie
să înregistreze aceste scheme elaborate în organele de stat responsabile de relaţii funciare şi
cadastru.
5.1.1. Ordinea acţiunilor de coordonare şi determinare a apartenenţei sectoarelor ca
elemente ale RE la crearea acesteia
180. Coordonarea activităţilor ce ţin de constituirea, dezvoltarea reţelei ecologice naţionale şi de
conexiunea ei cu reţelele ecologice ale statelor vecine în scopul încadrării în reţeaua ecologică
paneuropeană, asigurarea a sistenţei metodologice şi tehnice pentru autorităţile administraţiei
publice locale în scopul constituirii de reţele ecologice locale se efectuează de către organul de
stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în comun cu
Academia de Ştiinţe a Moldovei .
181. Pentru determinarea apartenenţei sectoarelor ca elemente ale RE este necesar de a lua
măsuri privind:
 proiectarea, instituirea şi dezvoltarea reţelei ecologice naţionale, coordonarea ei cu
reţelele ecologice ale ţărilor vecine cu scopul încadrării lor în Reţeaua Ecologică
Paneuropeană;
 proiectarea, instituirea şi dezvoltarea reţelelor ecologice locale;
 includerea REN şi a alt or RE în registrul bunurilor imobiliare conform procedurii
stabilite de legislaţia în vigoare.
182. Coordonarea acestor acţiuni se realizează de către organul de stat abilitat cu gestiunea
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător în comun cu Academia de Ştiinţe a
Moldovei, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale (Art. 5, Legea Nr. 94).
183. La constituirea reţelei ecologice naţionale şi reţelelor ecologice locale şi la susţinerea
funcţionării acesteia, contribuie şi autoritatea centrală pentru silvicultură , organele de stat pentru
transporturi, pentru agricultură şi industria alimentară , pentru industrie şi infrastructură , pentru
relaţii funciare şi cadastru , autorităţile publice locale (art. 6,7 Legea Nr. 94).
184. În reţeaua ecologică se includ t eritoriile cu diversă destinaţie, ce se deosebesc după
elementele funcţionale ale acestora. Statutul şi nivelul elementelor reţelei se stabileşte conform
criteriilor elaborate în cadrul Concepţiei de creare a REN (2001) şi precizate în cadrul
planificării REN, aprobate în regim stabilit.
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185. Proiectarea elementelor reţelei ecologice naţionale şi a celor locale se realizează în baza
deciziilor corespunzătoare ale organelor autorităţilor centrale şi locale sau în baza proiectelor ce
au obţinut finanţare din partea donatorilor interni sau externi. În primul caz caietele de sarcini
pentru proiectare sunt aprobate de către organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi
cu protecţia mediului înconjurător sau de autorităţile administraţiei publice locale , în dependenţă
de nivelul şi scara de dezvoltare a RE. În al doilea car proiectarea este realizată cu susţinerea
organului central de mediu.
186. Terenurile incluse în reţeaua ecologică naţională au un regim special d e gestiune şi de
protecţie, rămân în proprietatea (posesiunea, folosinţa) deţinătorilor de terenuri şi sunt
administrate de aceştia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
187. Includerea terenurilor în reţeaua ecologică naţională se efectuează cu acordul deţinătorilor şi
beneficiarilor acestora, care, ulterior, su nt obligaţi să respecte pre vederile legislaţiei privind
regimul de gestiune şi de protecţie a reţelei. În alt caz autorităţile locale asigură retragerea
acestor terenuri într-un termen de trei luni de la finisarea sezonului de creştere a producţiei
agricole, oferind proprietarilor a lte terenuri în baza unui schimb echivalent sau asigurând
răscumpărarea în cazul existenţei surselor pentru aceasta (de exemplu în cadrul unui proiect
corespunzător). În cazul lipsei acordului se aplică acţiuni în baza servitutei.
188. Înregistrarea privind includerea terenurilor în reţeaua ecologică naţională şi în reţelele
ecologice locale constituie parte componentă a cadastrului funciar şi se consemnează în registrul
bunurilor imobiliare în regim stabilit.
5.1.2. Ordinea de aprobare a scheme i REN şi REL
189. Materialele pentru aprobarea schemelor (la etapa iniţială) / hărţilor (la etapa finală a creării
reţelei ecologice) – cu excepţia hărţii reţelei ecologice naţionale, coordonate cu Academia de
Ştiinţe a Moldovei, se aprobă de către organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi
cu protecţia mediului înconjurător.
190. Materialele privind crearea reţelei ecologice naţionale şi harta acesteia se aprobă de Guvern
la propunerea organul de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului
înconjurător, coordonată cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
191. Aprobarea documentaţiei privind REN şi sectoarele acesteia în diferite unităţi teritorialadministrative se realizează după cum este indicat în tabel.
Tabel
№ Tipul proiectului
1
Elementele reţelei
ecologice de
importanţă
internaţională
2
Elementele reţelei
ecologice de
importanţă naţională
3
Sectoarele locale ale
reţelei ecologice
(regionale, raionale şi
locale)

Este propus de
Instituţiile centrale
interesate

Este aprobat de
Parlament

Remarcă
Este propus de
Guvern

Instituţiile centrale
interesate

Parlament

Este propus de
Guvern

Serviciile regionale
ale instituţiilor
centrale interesate

Consiliile
organelor
administrative de
nivel unu şi doi

Este prezentat de
autorităţile
executive locale
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192. Organele autorităţilor publice res ponsabe de elaborarea planurilor de dezvoltare teritoriale
de nivel corespunzător sunt obligate să prezinte instituţiei responsabile pentru instituirea REN
materialele de dezvoltare regională şi/sau amenajare a teritoriului.
193. Organele administraţiei publice abilitate să aprobe documentaţia RE, urmează ca în termen
de 30 de zile să examineze şi să transmită rezultatele examinării şi documentaţia instanţelor
organelor administraţiei publice cointeresate, precum şi instituţiei responsabile de instituirea RE.
Organul administraţiei public central urmează ca în termen de 60 de zile după aprobare să aducă
la cunoştinţă consiliilor raionale şi municipale principalele prevederi ale proiect ului REN.
194. Documentaţia de proiect aprobată privind RE se aduce la cunoştinţă populaţiei.
5.1.3. Materialele pentru promovarea şi aprobarea proiectului RE
195. Materialele necesare pentru promovarea şi a probarea proiectului creării reţ elei ecologice
trebuie să cuprindă:
a) studiul de fundamentare ştiinţifică;
b) schema / harta topografică, cu limitele reţelei ecologice;
c) statutul juridic al terenurilor, cu precizarea proprietarilor acestora;
d) avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (vezi p. 221);
e) decizia autorităţilor administraţiei publice locale;
f) proiectul tehnic executat se coordonează cu instituţiile interesate şi este supus avizului
ştiinţifico-tehnci şi expertizei ecologice.
196. Lista materialelor ce urmează a fi prezentate pentr u aprobarea proiectului REN sau a RE
locale:
- decizia privind elaborarea proiectului REN sau a RE locale, eliberată de către organul
administraţiei publice centrale sau locale, dacă proiectarea are loc la comandă;
- sarcina tehnică pentru proiectare, apro bată de organul de stat abilitat cu gestiunea
resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (sectorului RE de importanţă
internaţională şi naţională) sau de organul administraţiei pubice locale (sectoarele locale
ale RE) dacă proiectarea se rea lizează la comandă:
- partea analitică a proiectului şi schemele RE cu datele privind statutul şi nivelul
elementelor reţelei, stabilite în baza criteriilor Concepţiei REN (Andreev şi alţii, 2001) şi
metodicii de evaluare;
- coordonarea cu organizaţiile interesate, conform regimului stabilit de legislaţie, inclusiv
coordonarea cu organele de stat de gestiune a resursel or naturale şi protecţia mediului
înconjurător sau cu organele administraţiei publice.
197. Materialele proiectului legat de REN trec coord onarea la instituţiile Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (punctul 221).
198. Analiza corespunderii deciziilor luate pe proiectele REN sau a RE locale cu materialele
aprobate de amenajare a teritoriului este realizată de către organele responsabile de urbani sm şi
amenajarea teritoriului (vezi p. 210).
199. Materialele proiectului RE coordonate cu organizaţiile interesate şi care au trecut expertiza
în regimul stabilit, sunt transmise organelor corespunzătoare ale administraţiei publice.
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5.1.4. Expertiza ecologică a proiectelor sectoarelor RE
200. În general, expertiza ecologică a proiectelor este stabilită în Legea Nr. 851/1996 şi
Instrucţiunea aprobată prin ordinul Ministrului. În cazul proiectelor RE, sunt supuse expertizei :
- compoziţia plantaţiilor în proces de creare, inclusiv:
1) pentru asigurarea diversităţii de specii, ce asigură o longevitate a plantaţiei, resurse
trofice şi adăposturi pentru animale
2) pentru preîntâmpinarea plant ării introducenţilor agresivi, cu excepţia plantaţiilor anti eroziune şi celor împotriva alunecărilor de teren
3) cu toate acestea se interzice categoric plantarea arţarului american şi ailantul ui, iar
salcâmul alb se permite (a) pe soluri puternic sărăcite şi concomitent (b)în cazul unei izolări
spaţiale suficiente de pădurile naturale;
4) nu se permite crearea plantaţiilor de o singură specie fără etajul de arbuşti /arbuşti de
pe liziere;
− structura şi amplasarea plantaţiilor ce urmează a fi create, din punct de vedere al
5) nepermiterii formării fluxurilor torenţiale şi de noroi pe pante;
6) asigurarea capacităţii de protecţie a apelor în fâşiile riverane de protecţie a apelor şi de a lungul vâlcelelor şi altor elemente de relief, ce formează scurgerea de suprafaţă în
bazinele şi cursurile acvatice;
7) asigurarea (6a) posibilităţii migraţiei ascunse a animalelor şi (6b) formar ea şleifurilor
ierboase şi /lanţurilor de poiene cu amestec de iarbă .
- modalitatea plantării plantaţiilor în proces de creare pe pantele abrupte din punct de
vedere al nivelului de distrugere a l covorului ierbos şi pericolului de eroziune.
5.2. Procedurile legate de alocarea terenurilor la REN şi aprobare
201. Amenajarea teritoriului este un complex de activităţi pentru coordonarea politicii
economice, sociale, culturale şi ecologice în confor mitate cu valorile fundamentale ale societăţii
luate în ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural şi construit armonios, care să
favorizeze viaţa socială şi culturală a populaţiei.
202. Documentaţia de amenajare a teritoriului inlcude planuri de amenajare a teritoriului, planuri
urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile, mijloacele şi se face
etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului, se oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a
teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.
5.2.1. Proceduri şi normative pentru proiectare
202. Sistemul de documente normative reprezintă ansamblul de documente normative
interdependente care formează un tot unitar organizat în grupe generale şi care conţine
reglementări privind activitatea practică. Sistemul de documente normative se creează în
conformitate cu normativul existent moldovean şi se constituie din:
- acte legislative şi normative în construcţii – reglementări în construc ţii;
- normativele Republicii Moldova – NCM – reglementări tehnice;
- normative interstatale.
203. Materialele instructive prezente includ proceduri şi normative pentru proiectarea RE. În
cazul necesităţii aceste materiale pot fi completate şi aprobate în regim stabilit.
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5.2.2. Organele ce asigură procedura de formare a REN şi regimul de interacţiune a
lor
204. În conformitate cu legislaţia în vigoare aprobarea proiectelor reţelei ecologice intră în
competenţa:
 Parlamentului – RE naţională şi regionale;
 Organelor autorităţilor publice locle – RE raionale şi locale.
205. În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind
descentralizarea administrativă , gestionarea teritoriilor aflate în limitele unităţilor administrativ teritoriale, intră direct în competenţa acestora. Controlul asupra respectării legislaţiei în raport cu
RE se realizează de către Inspectoratul ecologic de stat şi subdiviziunile teritoriale ale acestuia .
5.2.3. Elaborarea proiectului şi schemei fragmentelor teritorial-administrative a RE
206. Elaborarea proiectelor şi schemelor at ât a REN cât şi a fragmentelor teritorial administrative a RE trebuie să constituie parte componentă a document aţiei de proiect a
planurilor de amenajare a teritoriului.
207. Elaborarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului se realizează ţinând cont
de proiectul RE, aprobat de AŞ şi organele de protecţie a mediului înconjurător; materialele
legate de proiectul RE se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate prin intermediul
certificatului de urbanism.
5.2.4. Corelarea documentaţiei de urbanism şi a proiectelor sectoarelor REN
208. Elementele reţelei ecologice reprezintă baz ă pentru elaborarea documentaţiei de urbanism şi
amenajare a teritoriului.
209. Planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului reprezintă totalitatea documentelor
scrise şi desenate referitoare la un teritoriu definit . În ele se analizează situaţia existentă şi se
stabilesc obiectivele şi măsurile în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului pe o
perioadă determinată. Prevederile cu caracter director reprezintă prevederi cuprinse în
documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, care stabilesc strategia şi direcţiile
principale de dezvoltare a unui teritoriu la nivel naţional, regional sau local.
210. Pe baza celor menţionate mai sus sistemul de corelare a proiectelor de amenajare a
teritoriului şi a proiectelor atât REN cât şi REL, trebuie să se realizeaze astfel:
 Programul naţional privind instituirea REN reprezintă o parte de sinestătătoare şi în
continuare serveşte bază pentru elaborarea proiectului REN
 proiectele şi schemele RE se elaborează anterior sau concomitent cu elaborarea
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
 în cazul când documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului a fost elaborată,
aceasta trebuie să fie adusă în conformitate cu nou l proiect al RE. Cheltuielile pentru
actualizarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriu lui sunt din contul
instituţiilor de stat; aceste cheltuieli pot fi făcute din contul granturilor sau altor surse
disponibile;
 Analiza situaţiei privind amenajarea teritoriului reprezintă o parte de sine -stătătoare şi
constituie bază pentru corelarea proiectului REN (REL) sau a sectoarelor acest ora cu
documentarea de urbanism şi amenajare a teritoriului, adică pentru actualizare.
211. Coridorul legat de fâşia riverană de protecţie a apelor poate include terenuri agricole sau
terenuri ale localităţilor, dacă acesta trebuie să fie mai lat decât ea sau fîşia practic este întreruptă
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de o localitate. Pentru aceste cazuri se determină un regim special obligatoriu de planificare
teritorială la nivel local, ce contribuie la îmbunătăţirea treptată a integrităţii coridorului şi a
calităţii de protecţie a acestei fîşii, ceea ce trebuie să fie prevăzut în legislaţie.
5.2.5. Corelarea documentaţiei de folosinţă a terenurilor şi a proiectelor sectoarelor
REN
212.
Conform
cerinţelor
legislaţiei
în
vigoare,
Gestionarea teritoriului şi
a localităţilor reprezintă ansamblul acţiunilor de organizare, conservare şi dezvoltare a acestora,
orientate spre realizarea unei stări fizice şi funcţionale a cadrului natural şi a cadrului construit,
care să corespundă necesităţilor colectivităţilor umane, în concordanţă cu interesul public şi
potrivit prevederilor documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului aprobate.
213. Prin gestionarea teritoriului şi a localităţilor, autorităţile administraţiei publice transpun în
practică reglementările privind utilizarea terenurilor, stabilite prin documentaţia de urbanism
şi amenajare a teritoriului.
214. În legătură cu aceasta, organele administraţiei publice trebuie să efectueze corelarea
proiectelor legate de RE cu planurile existente de urbanism şi plan urile de dezvoltare a
teritoriului. În lipsa ultimilor, proiectul RE devine documentul ce constituie baza pentru planul
de dezvoltare a teritoriului.

6. Regimul evaluării nivelului (importanţei) elementelor RE şi aplicarea pe teren a
acestora
6.1. Sistemul de criterii şi procedura evaluării conform acest ora
215. Sistemul de criterii la care face referinţă capitolul 4 a l prezentului document, nu întptdeauna
oferă o evaluare finală a nivelului zonelor -nucleu, deoarece:
- el oferă evaluări separate după diver şi parametri ai diversităţii biologice;
- majoritatea acestor parametri au o valoare de sine -stătătoare şi se atribuie la diferite dimensiuni
ale biodiversităţii, de exemplu, evaluarea reprezentativităţii teritoriului după contribuţia la
conservarea speciilor periclitate a unui taxon mare nu este echivalent evaluării după contribuţia
la menţinerea acestui taxon mare în întregime (Andreev, 2002);
- criteriile ce se referă la diferite dimensiuni ale valorii biologice (botanice, ornitologice, etc), pot
indica estimări de diferit nivel, ce se referă la unele şi aceleaşi teritorii;
- sistemul de criterii asigură posibilitatea unei estimări balansate multilaterale, dar în acelaşi timp
oferă posibilitatea de a lua o decizie în baza unor principii formulate clar, at unci cînd nu există o
aşa posibilitate;
- toate acestea necesită o procedură standardizată de estimare.
216. Estimarea valorii biologice este bazată pe scări relative, care se bazează pe date reale;
valorile numerice reprezintă diviziunile acestor scări.
217. Procedura de estimare constă în compararea parametrilor biodiversităţii cu criteriile şi se
împarte în etape consecutive.
217.A. Etapa 1 constă în compararea parametrilor biodiversităţii existenţi cu criteriile
zonelor-nucleu de importanţă internaţi onală. Parametrii ce nu corespund acestor criterii, se
compară cu alte criterii la etapa a 2.
217.B. Etapa a doua constă în compararea parametrilor biodiversităţii existenţi cu
criteriile zonelor-nucleu de importanţă naţională. Parametrii ce nu corespund acestor criterii, se
compară cu alte criterii la etapa a 3.
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217.C. Etapa a treia constă în compararea parametrilor biodiversităţii existenţi cu
criteriile zonelor-nucleu de importanţă locală a REN. Parametrii ce nu corespund acestor criterii,
se compară cu alte criterii la etapa a 4.
217.D. Etapa a patra constă în compararea parametrilor biodiversităţii existenţi cu
criteriile zonelor-nucleu de importanţă locală a REL. Dacă parametrii nu corespund acestor
criterii, se ia decizia că conform parametrilor da ţi teritoriul nu este zonă -nucleu.
218. Estimările obţinute reprezintă materiale pentru procedura unificării estimărilor separate şi
obţinerea unei concluzii finale, realizat ă cu ajutorul unui sistem de modificări prin utilizarea
principiilor recunoscute la nivel internaţional, prezentate în Concepţia REN (2001).
219. Concepţia publicată privind crearea Reţelei Ecologice a RM (2001) conţine o versiune
demonstrativă a sistemului de criterii pentru desemnarea zonelor -nucleu şi estimarea nivelului de
importanţă a acestora. O versiune competă a ccriteriilor va fi descrisă în cadrul Metodicii
estimării zonelor-nucleu.
6.2. Procedura (Ordinea) de evaluare a proiectelor în cadrul avizului ştiinţifico tehnic
220. Avizul ştiinţifico-tehnic privind proiectele re ţelei ecologice se realizează din două punc te de
vedere – tipicitatea componentelor mediului în elementele identificate şi raritatea componentelor
mediului din punct de vedere a l documentelor normative internaţionale şi naţionale.
221. Avizul ştiinţifico-tehnic este elaborat în cadrul Academiei de Ştiinţe a RM de către
specialiştii de diferite direcţii a ştiinţelor naturii care cercetează următoarele componente ale
mediului:
- lumea vegetală şi flora – în Grădina Botanică
- lumea animală – în Institutul de Zoologice
- complexele natural-teritoriale (landşafturile) – Institutul de ecologie şi geografie
222. Pentru elaborarea avizului pot fi implicaţi şi s pecialişti din alte insituţii sau asociaţii obşteşti
ce au un potenţial ştiinţific corespunzător.
223. Organizaţia ce realizează elaborarea avizului ştiinţifico -tehnic trebuie să primească toate
materialele pentru analiză – materialele cartografice, ce indică starea componentelor mediului
(construcţia geologică, trăsăturile geomorfologice, soluril e, lumea vegetală şi animală, reţeaua de
râuri), listele speciilor identificate de animale şi plante, documentaţia de amenajare a teritoriului.
224. Avizul elaborat se aprobă de către organul central (REN) sau regional (REL) responsabil de
protecţia mediului înconjurător.
6.3. Regimul aplicării proiectului elementelor reţelei pe teren
225. Aplicarea proiectelor obiectelor RE pe teren se realizează prin hotărârea organului
administraţiei publice, de către organizaţiile de stat de proiectare sau de organizaţia ce realizează
un proiect cu o finanţare prevăzută pentru aceasta, cu contribuţia obligatorie şi necesară din
partea organului corespunzător al administraţiei publice şi a altor organizaţii de stat.
226. Vor fi supuse aplicării pe teren hotarele exterioare ale elementelor reţelei, zonele protejate
de diferită categorie şi zonele de protecţie ale acestora, hotarele elementelor de protecţie a naturii
prevăzute de legislaţie (zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, zonele de protecţie a obiectelo r
inginereşti, zonele de poluare a componentelor mediului).
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227. Pe baza proiectului, organul de amenajare a teritoriului stabileşte pe loc hotarele,
desemnându-le cu ajutorul semnelor cores punzătoare. După realizare a lucrărilor date, pregăteşte
documentele privind dreptul la proprietate (gestiune) asupra acestor terenuri şi statutul acestora.
228. Lucrările se realizează din contul bugetului republican sau locale, dar pot fi finanţate şi din
contul fondurilor, granturilor şi donaţiilor.
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7. ANEXE
Anexa 1 Cerinţele pentru descrierea straturilor SIG al reţelei ecologice naţionale
Tabel 1.

№ Denumirea
1.
2.
3.

Title_name
Title_Rus
Title_En

4.

Title_En_Parent

5.

Class

6.

Length_tot

7.

Length

8.

Water_sq

9.

Water_sq_reg

10. Branch

Reţeaua hidrografică – reţeaua de râuri.
Număr
Tipul
de
Descrierea
semne
Character 64
Denumirea râului în original
Character 64
Denumirea râului (rus.)
Char
64
Denumirea râului (englez)
Denumirea râului (englez) –
Character 64
în care se revarsă
Clasa rîului (mic(М),
Character 1
mediu(С), mare(Б));
Decimal
6,1
Lungimea totală în km
Lungimea râului în cadrul
Decimal
6,1
regiunii cercetate, km
Suprafaţa de colectare a apei
Float
(km p.)
Suprafaţa de colectare a apei
Float
în cadrul regiunii cercetate
(km p.)
Character

1

Din ce parte se revarsă în
râu.

Remarcă
În limba de stat

L – de pe malul
stâng, R – de pe
malul drept.

Tabel 2.

№ Denumirea
1.

Title_name

2.

Title_Rus

3.

Title_En

4.

Length

Reţeaua hidrografică – canalele.
Număr
Tipul
de
Descrierea
semne
Denumirea canalului în
Character 64
original
Character 64
Denumirea canalului (rus.)
Denumirea canalului
Character 64
(englez)
Decimal
4,2
Lungimea canalului în km .

Remarcă
În limba de stat

Таблица 3.
Reţeaua hidrografică include straturi – bazine acvatice naturale şi artificiale
Număr
Denumirea
Tipul
de
Descrierea
Remarcă
№
semne
Denumirea bazinului în
1. Title_name
Character 64
În limba de stat
original
2. Title_Rus
Character 64
Denumirea bazinului (rus.)
3. Title_En
Character 64
Denumirea bazinului
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4.

Vnpu

Float

5.

Snpu

Float

6.

Area_map

Float

7.

Hnpu

Float

(englez)
Volumul, în cazul nivelului
normal, mii m.c.
Suprafaţa în cazul nivelului
normal, ha
Suprafaţa conform
modelului digital
Adâmcimea medie în cazul
nivelului normal, m

Tabel 4.

№ Denumirea

Tipul

1.

Title_name

Character

2.

Title_Rus

Character

3.

Title_En

Character

4.

Type_loc

Character

Localităţile
Număr
de
Descrierea
semne
Denumirea localităţii în
64
original
64
Denumirea localităţii (rus.)
Denumirea localităţii
64
(englez)
1
Tipul localităţii

Remarcă
În limba de stat

Tabel 5.

№ Denumirea
4.

Title_name

5.

Title_Rus

6.

Title_En

7.
8.

Pop_Urb
Pop_Coun

9.

TerrCode

Unităţi administrativ-teritoriale
Număr
Tipul
de
Descrierea
semne
Denumirea raionului în
Character 64
original
Character 64
Denumirea raionului (rus.)
Denumirea raionului
Character 64
(englez)
Float
Populaţia (mii)
Float
Populaţia (mii)
Catalogul unităţilor
Character 12
administrativ-teritoriale

Remarcă
În limba de stat

Urbană
rurală

Tabel 6.

№ Denumirea
1.
2.
3.

Title_name
Title_Rus
Title_En

4.

MapName

Hotarele de stat şi administrativ -teritoriale.
Număr
Tipul
de
Descrierea
semne
Character 64
Denumirea în original
Character 64
Denumirea (rus.)
Character 64
Denumirea (englez)
Hotarul dintre state (STA),
Character 3
hotarele dintre formaţiunile
teritoriale (TER), hotarele

Remarcă
În limba de stat
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dintre raioane (DIS)

Tabel 7.

№ Denumirea
1.

Element

2.

Title_Rus

3.

Title_En

4.
5.

Type_elem
Area

Principalele elemente de relief .
Număr
Tipul
de
Descrierea
semne
Denumirea elementului de
Character 12
relief în original
Denumirea elementului de
Character 12
relief (rus.)
Denumirea elementului de
Character 12
relief (englez)
Character 12
Tipul genetic al elementului
Float
Suprafaţa elementului

Remarcă
În limba de stat

Tabel 8.

№ Denumirea

Tipul

1.

Titl_proc

Character

2.

Title_Rus

Character

3.

Title_En

Character

4.

Intens_proc

Character

5.

Area

Float

Procesele geomorfologice
Număr
de
Descrierea
semne
Denumirea procesului în
12
original
12
Denumirea procesului (rus.)
Denumirea procesului
12
(englez)
Intensitatea manifestării
12
procesului
Suprafaţa elementului

Remarcă
În limba de stat

Tabel 9.

№ Denumirea

Tipul

1.

Title_name

Character

2.

Title_Rus

Character

3.

Title_En

Char

4.

Class

Character

5.

Length_all

Decimal

Drumurile auto
Număr
de
Descrierea
semne
Denumirea drumului în
64
original
64
Denumirea drumului (rus.)
Denumirea drumului
64
(englez)
Clasa drumului
1
(internaţional (М), regional
(R), local (L), din sate (P));
Lungimea totală a drumlui
6,1
în km

Remarcă
În limba de stat
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6.

Length

Decimal

6,1

Lungimea drumlui din
regiuena cercetată în km

Tabel 10.

№ Denumirea

Tipul

1.

Title_name

Character

2.

Title_Rus

Character

3.

Title_En

Char

4.

Area

Decimal

Folosinţa terenurilor.
Număr
de
Descrierea
semne
Tipul de folosinţă a
64
terenurilor
Tipul de folosinţă a
64
terenurilor (rus.)
Tipul de folosinţă a
64
terenurilor (engleză)
6,1
Suprafaţa.

Remarcă
În limba de stat

Tabel 11.

№ Denumirea

Tipul

1.

Title_name

Character

2.

Title_Rus

Character

3.

Title_En

Char

4.
5.
6.

Type_mon
Name_mon
Area_mon

Character
Character
Decimal

Ariile protejate de stat
Număr
de
Descrierea
semne
Denumirea localităţii lângă
64
care este amplasat obiectul
Denumirea localităţii lângă
64
care este amplasat obiectul
(rus.)
Denumirea localităţii lângă
64
care este amplasat obiectul
(englez)
12
Tipul obiectului
64
Denumirea obiectului
6,1
Suprafaţa.

Remarcă
În limba de stat
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Anexa 2
Speciile de arbori şi arbuşti, recomnadate pentru crearea coridoarelor biologice, precum şi
speciile introducente şi agresive interzise pentru utilizare în pr ocesul reconstrucţiei
(restabilirii) ecologice
Notă: Utilizarea speciilor depinde de condiţiile locale care sunt determinate de următoarele:
relief, climă şi nivelul de umiditate, soluri, culturile agricole de bază cultivate pe terenurile
limitrofe şi de nivelul de participare a speciei în compoziţia arboretelor.
Tabelul 1
Lista principalelor specii de arbori şi arbuşti recomandate pentru crearea coridoarelor
biologice
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Specia
Alun
Amelanchier
Aronie
Arţar tătăresc
Buddleja david
Cais
Caprifoi tătăresc
Carpen
Călin
Cătină albă
Cătină barbată
Cătină roşie rămuroasă
Cireş
Cireş pitic
Clocotiş
Coacăz auriu
Coacăz negru
Corcoduş
Corn
Cruşin
Dîrmoz
Dracilă
Fag
Frasin
Gorun
Gutui
Jugastru
Lemn cîinesc
Liliac
Măceş
Mălin
Măr pădureţ
Migdal
Nuc comun
Păducel
Paltin de cîmp

Denumirea ştiinţifică
Corylus avellana L.
Amelanchier rotundifolia Lam.
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot
Acer tataricum L.
Buddleja davidii Franch
Armeniaca vulgaris Lam.
Lonicera tatarica L.
Carpinus betulus L.
Viburnum opulus L.
Hippophae rhamnoides L.
Lycium barbarum L.
Tamarix ramosissima Ldb.
Cerasus avium (L.) Moench
Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
Staphylea pinnata L.
Ribes aureum L.
Ribes nigrum L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Cornus mas L.
Frangula alnus Mill.
Viburnum lantana L.
Berberis vulgaris L.
Fagus silvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Cydonia oblonga Mill.
Acer campestre L.
Ligustrum vulgare L.
Syringa vulgaris L.
Rosa canina L.
Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid
Malus sylvestris (L.) Mill.
Amygdalus communis L.
Juglans regia L.
Crataegus monogyna Jacq.
Acer platanoides L.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Paltin de munte
Păr pădureţ
Plop alb
Plop negru
Porumbar
Sânger
Scoruş păsăresc
Scumpie
Soc de munte
Soc negru
Sorb
Stejar pedunculat
Stejar pufos
Stejar roşu
Tei argintiu
Tei cu frunza mare
Tei pucios
Trandafir rugos
Ulm
Velniş
Vişin
Vişin turcesc

Acer pseudoplatanus L.
Pyrus communis Auct.
Populus alba
Populus nigra
Prunus spinosa L.
Swida (Cornus) sanguinea L.
Sorbus aucuparia L.
Cotinus coggygria Scop.
Sambucus racemosa L.
Sambucus nigra L.
Sorbus torminalis (L.) Cr.
Quercus robur L.
Quercus pubescens L.
Quercus rubra L.
Tilia tomentosa Moench
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia cordata Mill.
Rosa rugosa Thumb.
Ulmus parvifolia Jacq.
Ulmus laevis Pall.
Cerasus vulgaris Mill.
Padus mahaleb (L.) Borkh.

Tabelul 2
Lista speciilor speciile interzise pentru utilizare în procesul reconstrucţiei (restabilirii)
ecologice
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*
**

Specia

Denumirea ştiinţifică

Ailant
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Salcâm alb*
Rhobinia pseudoacacia L.
Glădiţă*
Gleditsia triacanthos L.
Amorfă
Amorpha fruticosa L.
Arbore de plută
Phellodendron amurense Rupr.
Caragană
Caragana arborescens Lam.
Spinul cerbului (verigar)
Rhamnus cathartica L.
Arţar american
Acer negundo L.
Sălcioară**
Elaeagnus angustifolia L.
Se admite utilizarea pe terenuri puternic erodate .
Se admite utilizarea pe terenuri puternic erodate ş i sărături.
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