Notă informativă
privind rezultatele atelierului de lucru
„Protecția și conservarea peisajului terestru - recomandări privind crearea,
ajustarea și modificarea cadrului legislativ de referință”,
desfășurat la data de 02.11.2017
La data de 02.11.2017, Mișcarea Ecologistă din Moldova, a desfășurat Atelierul de lucru
„Protecția și conservarea peisajului terestru - recomandări privind crearea, ajustarea și
modificarea cadrului legislativ de referință”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului
“Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, realizat de Mișcarea Ecologistă din
Moldova cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD. Mai multe
detalii cu privire la proiect pot fi consultate pe pagina proiectului: http://mem.md/proiectulcomunitate-responsabila-peisaj-terestru-conservat/ .
Scopul atelierului de lucru a fost de a evalua situația curentă privind conservarea și protecția
peisajului terestru în Republica Moldova, precum și de a formula, în rezultatul dezbaterilor,
recomandări privind crearea și ajustarea cadrului legislativ de referință.
La atelier au participat reprezentanți de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Ministerul Economiei, Î.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul
Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii “URBANPROIECT”, organizații nonguvernamentale în domeniul protecției mediului înconjurător, turismului, arhitecturii și
urbanismului.
La atelierul de lucru au fost prezentate comunicări pe următoarele subiecte:
1. Reglementări privind peisajul în politicile și programele de dezvoltare spațială, la nivel
național – comunicator Olga Serbinos, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului ;
2. Amenajarea teritoriului în contextul conservării peisajului. Studiu de caz - Rezervația
Cultural-Naturală Orheiul Vechi – comunicator, Serghei Severin, Î.S. Institutul Naţional
de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi
Arhitecturii “URBANPROIECT”;
3. Protecția mediului și dezvoltarea teritorială durabilă - cursuri universitare în cadrul
disciplinelor de specialitate – comunicator Ludmila Vârlan, Universitatea Tehnică a
Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură.
În rezultatul discuțiilor au fost generate recomandări privind necesitatea:
1. Elaborării reglementărilor în legislația din domeniul arhitecturii și construcțiilor privind
obligativitatea realizării studiilor în biodiversitate pentru orice proiect de construcție și
inginerie;
2. Elaborării clasificării peisajelor și includerea acestei clasificări în Legea Nr. 1538 din
25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
3. Evaluării gradului de ajustare a cadrului legislativ privind protecția și conservarea peisajului
în funcție de directivele UE din Acordul de Asociere, și raportat la politica statului și
angajamentele RM de armonizare a legislației țării la legislația UE;
4. Crearea instituțiilor de control în domeniul funciar și în domeniul planificării și dezvoltării
regionale;
5. Crearea cadrului necesar privind specializarea sectorială a specialiștilor care sunt
responsabili de expertizarea documentației de urbanism;
6. Instruirea APL în vederea elaborării documentelor de urbanism în contextul conservării
biodiversității (PUG);

7. Includerea prevederilor în Codul de Urbanism privind responsabilizarea graduală a celor
care încalcă normativele legate de utilizarea terenurilor;
8. Includerea în planurile instituțiilor competente Activități de delimitare în teritoriu a zonelor
protejate, a rezervațiilor peisagistice;
9. Majorarea numărului de lecții practice în curricula de învățământ universitar pentru
studenții de la arhitectură și urbanism;
10. Introducerea în curricula de învățământ universitar a cursului „Amenajarea sectorială a
teritoriului”;

