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Cu privire la activitatea Institutului de Ecologie 

și Geografie referitor la „Elaborarea Cadastrului Ariilor 

Naturale Protejate de Stat” 

 

În baza analizei activității științifice a Institutului de Ecologie şi Geografie privind 

elaborarea Cadastrului Ariilor Naturale Protejate de Stat în perioada 2011-2014, Consiliul 

Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM a constatat că Institutul, în conformitate 

cu Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat și HG 

nr.414 din 02.05.2000, îşi îndeplinește obligațiunile privitor la elaborarea și ținerea cadastrului 

de stat al obiectelor și complexelor din fondul ariilor protejate, precum și mecanismul luării sub 

protecția statului a ariilor naturale. 

La solicitarea Ministerului Mediului, pentru perioada 2011-2014, în cadrul proiectului 

aplicativ „Studiul impactului factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe 

teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecționării managementului resurselor naturale şi 

conservării ariilor reprezentative”, au fost incluse două obiective: 

 evidențierea și argumentarea științifică de noi arii protejate, care vor contribui la 

asigurarea unui echilibru ecologic favorabil în teritoriile studiate;  

 elaborarea pașapoartelor ecologice ale Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS) și ale 

Planurilor de acțiuni privind conservarea, protecția, asanarea și utilizarea lor durabilă. 

 

Până în prezent au fost elaborate și transmise Direcției Resurse Naturale și Biodiversitate 

din cadrul Ministerului Mediului 164 pașapoarte ecologice ale ANPS (din cele 307 existente), 

inclusiv 102 au fost publicate în lucrarea „Starea mediului și patrimoniul natural al bazinului 

Dunării (în limitele Republicii Moldova)” şi 62 au fost paşaportizate din cadrul bazinului 

fluviului Nistru. 

Procesul de paşaportizare şi creare a Cadastrului ANPS a fost tergiversat în ultimii ani 

din cauza lipsei mijloacelor financiare pentru efectuarea cercetărilor în teren, dar și a lipsei 

finanțării din partea Ministerului Mediului. Totuși, începând cu luna aprilie 2014, cu sprijinul 

FEN, s-a început finanțarea proiectului „Completarea Băncii de date a Cadastrului obiectelor şi 

complexelor din fondul Ariilor naturale protejate de stat”. 

Pe parcursul perioadei 2011-2014, la compartimentul „Evidențierea și argumentarea 

științifică de noi arii protejate”, în scopul extinderii suprafețelor ANPS au fost propuse 9 arii noi, 

cu o suprafață totală de 1225,2 ha. Această activitate vine în concordanță cu necesitatea de a 

extinde fondul ariilor naturale protejate de stat până la 10% din suprafața republicii. 

Menționăm, că în afară de pașaportizarea ANPS, Institutul efectuează evaluarea stării 

componentelor de mediu (apă, aer, sol), inclusiv conținutul de metale grele și radioactive în sol, 

poluarea transfrontalieră cu NOx și SOx (metoda lichenoindicației). Această metoda s-a 



recomandat pe parcursul anilor ca fiind una eficientă în aprecierea calității factorilor de mediu. 

Aceste date servesc ca bază în elaborarea rapoartelor și hărților pe grid-uri EMEP în raportarea 

calității aerului la Convențiile internaționale. 

Pe site-ul Institutului este plasată Harta interactivă a ANPS, inclusiv și date succinte 

despre ele. La moment harta creată cuprinde toate ANPS incluse în Legea nr. 1538-XIII din 

25.02.1998, iar în proces de amplasare pe site sunt pașapoartele celor 102 ANPS care au fost 

deja publicate. 

Reieşind din importanța strategică a acestei direcții de cercetare, ținând cont și de 

solicitarea Ministerului Mediului, având în vedere experiența și potențialul științific disponibil, 

dar și problemele de mediu existente în republică, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare 

Tehnologică al AŞM   HOTĂRÂŞTE:  

 

1. A considera activitatea științifică a Institutului de Ecologie și Geografie privind crearea și 
ținerea Cadastrului Ariilor Naturale Protejate de Stat ca direcție prioritară în activitatea 

Institutului și în asigurarea stabilității ecologice în republică. Academia de Științe a Moldovei și 
Ministerul Mediului și în continuare vor susține această direcție strategică de cercetare în cadrul 

concursului de proiecte instituționale pentru perioada 2015-2018. 

2. De continuat procesul de pașaportizare și de elaborare a Cadastrului Ariilor Naturale 

Protejate de Stat. În acest context este binevenită plasarea pe site-ul Institutului în următorii ani a 

tuturor datelor disponibile pe Cadastru. 

3. De analizat legislația din domeniu și de venit cu unele modificări, în special în contextul 

revizuirii de către Ministerul Mediului a Legii nr. 1538-XIII și armonizării legislației naționale 

la cea europeană și racordarea la rețeaua Natura 2000. 

4. De continuat și de aprofundat cercetările Institutului în domeniul Ariilor Naturale 

Protejate de Stat. 

5. A continua eforturile inițiate de conducerea Institutului privind identificarea și atragerea 

surselor financiare pentru continuarea cercetărilor, în special cele din teren, și finalizarea în 

următorii 4 ani a procesului de elaborarea a Cadastrului ANPS. 

6. De reamintit Ministerului Mediului, în special la ședințele operative și cele de la Colegiul 

Ministerului, că „Finanţarea lucrărilor de ţinere a Cadastrului obiectelor şi complexelor din 

fondul ariilor naturale protejate de stat se va efectua din fondurile ecologice, subvenţiile 

donatorilor străini şi locali, precum şi din mijloacele bugetare alocate Institutului Naţional de 

Ecologie (actualmente Institutul de Ecologie și Geografie) pentru lucrările cadastrale în 

conformitate cu legislaţia în vigoare” (HG Nr. 414 din 02.05200). 
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