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Cu privire la elaborarea şi publicarea  

ediţiei III a Cărţii Roşii a Republicii  

Moldova şi a Cadastrului regnului animal 

 

     În urma audierii raportului privind elaborarea şi publicarea ediţiei III a Cărţii Roşii 

a Republicii Moldova şi a Cadastrului regnului animal, prezentat de academicianul Ion 

Toderaş, director al Institutului de Zoologie al AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM constată că în acest domeniu au fost obţinute rezultate 

semnificative, după cum urmează: 

 

1. A fost evaluată starea populaţiilor speciilor de animale de pe teritoriul 

Republicii Moldova, inclusiv cele incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova ediţia a 

II-a.  

2. Au fost elaborate principiile de determinare a criteriilor de raritate şi de adaptare 

a lor în conformitate cu cerinţele internaţionale, ţinând cont de particularităţile regionale. 

3. Au fost analizate listele speciilor protejate din fauna ţărilor limitrofe (România, 

Ucraina). 

4. A fost perfectată, propusă şi aprobată de către Comisia Naţională a Cărţii Roşii 

lista speciilor rare de animale din Republica Moldova, cărora le-au fost atribuite  

categoriile de raritate, propuşi autorii competenţi  (cca 40) pentru fiecare specie, care va 

fi inclusă în ediţia a III-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.  

5. A fost elaborat algoritmul descrierii speciei de animale în ediţia a III-a a Cărţii 

Roşii a Republicii Moldova şi propus spre examinare de către Comisia Naţională a Cărţii 

Roşii.  

6. Informaţia acumulată în baza de date a Cadastrului Lumii Animale a RM a 

servit pentru întocmirea şi editarea a trei atlase: 

6.1.  Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova, include 162 specii, 

Chşinău, 2010, p.100. 

6.2. Atlasul speciilor de nevertebrate terestre, include 191 specii,  Chişinău, 2012, 

p.116. 

6.3. Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, peşti), include 

172 specii, Chişinău, 2013, p.100. 

Aceste realizări au fost posibile doar cu suportul financiar al Fondului Ecologic 

Naţional al RM, şi de asemenea, prin alocări financiare acordate de CSŞDT al AŞM prin 

intermediul AITT. 



 

Ţinând cont de importanţa problemelor abordate, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă 

şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE:  

1. Se ia act de informaţie prezentată în raportul domnului academician Ion 

Toderaş,  director al Institutului de Zoologie al AŞM, şi dr. Gh. Prini,  director  al Î.S. 

Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”. 

2. Institul de Zoologie al AŞM, Î.S. Editura Poligrafică „Ştiinţa”, de comun acord 

cu Ministerul Mediului, vor elabora un plan etapizat de acţiuni  privind pregătirea 

manuscrisului şi editarea în termenii stabiliţi a Cărţii Roşii a RM ediţia a III-a în 

conformitate cu programul de activitate al Guvernului RM. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dr. hab. Leonid 

Voloşciuc, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Naturale şi Exacte a AŞM, acad. Ion 

Toderaş, director al Institutului de Zoologie al AŞM,  şi dr. Gh. Prini,  director al Î.S. 

Editorial-Poligrafice „Ştiinţa”. 

 

 
 

Preşedinte, 

Academician        Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 
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