
Friday, May 20, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Friday, May 20, 2022

Condiții meteo: Senin,cald,22gr.Celsius

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Sud-vestul localității Camencea, comuna Donici, Lat.47.24N,

Long28.68 E.

Denumirea locației: Mal de iaz , ”La Salcâmi”

Tipul de habitat specific locației: 5. Fâșie de arbori (A5)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Stână Pescuit

Activități agricole Fermă/zootehnie

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Fauna acvatică: păsări, cucul, bufnițe, rațe sălbatice, broaște, 
pești;fauna de silvostepă: vulpi, iepuri, fazani.. 
Flora: Arbori:fâșie de salcâmi, plopi; arbuști: măcieș, 
porumbrei,  măslini; vegetație ierboasă de stepă: coada  
șoarecelui, mierea ursului, pătlagină, pojarniță, albăstrița; floră 
acvatică: papură

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Problema  este veche, deoarece  este un loc  popular printre 
localnici pentru a petrece  timpul liber, mai ales vara,când se 
organizează pescuitul, picnicuri, scăldatul. Cauza este nivel  
jos al  responsabilității  vizitatorilor, care  lasă gunoi în urma  
sa. Efectele  sunt  evidente: poluarea iazului-am observat 
apa  murdară și pești  morți la  mal; poluarea solului din  fâșia 
de salcâmi , arbori arși și doborâți.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

1. Responsabilizarea gestionarului  iazului prin  intervenția  
APL; 
2. Acțiune  de salubrizare  în fâșia  de  salcâmi; 
3. Campanie  de  responsabilizare a  localnicilor,pentru  a  
adopta un comportament prietenos  naturii în timpul 
petrecut în sânul  acesteia.
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Tuesday, May 17, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, May 17, 2022

Condiții meteo: Senin,cald,25gr.Celsius

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Nordul localității Donici, raionul Orhei 47gr 17" N; 28gr 40"E

Denumirea locației: Poiana_ sector de pădure

Tipul de habitat specific locației: 3. Pădure mixtă (A3)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora și fauna specifica silvostepei. Am observat vizuine de 
vulpi și urme ale mistreților,am ascultat ciripitul păsărilor și 
foșnitul prin frunziș al veverițelor. Am întâlnit 
ciuperci,lăcrimioare înflorite și leurda deja inflorita in covor 
alb.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște

Descrierea problemei: Am descoperit în a doua vizita o poiană extrem de 
frumoasă,dar cu  o gunoiște ascunsa printre vegetația 
bogata.cauza este comportamentul iresponsabil al 
localnicilor,daca la prima vizita am descoperit gunoi lăsat de 
grupuri de petrecăreți și urme de foc, atunci în azi am 
descoperit gunoi menajer adus din sat.Consecintele sunt 
grave pentru vegetația și animalele din pădure,care suferă din 
cauza poluării.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

1. Salubrizarea ambelor porțiuni de pădure unde am 
descoperit gunoi; 
2.Informarea populației despre evitarea aruncării gunoiului in 
pădurea care este parte a parcului national Orhei și este în 
vecinătatea traseului turistic Donici- Curchi. 
3. Implicarea APL in vederea identificării persoanelor ce 
aruncă gunoi in pădure.
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Wednesday, May 25, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Wednesday, May 25, 2022

Condiții meteo: Senin,cald,25gr.Celsius, vânt slab

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Sud-vestul localității Camencea, comuna Donici, Lat.47.24N,

Long28.68 E.

Denumirea locației: Mal de iaz , ”La Salcâmi”

Tipul de habitat specific locației: 5. Fâșie de arbori (A5)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit Activități agricole

Fermă/zootehnie

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Am observat păsări: ciocănitoarea,cucul; faună acvatică: rațr 
sălbatice,  un cocostârc șichiar o pereche de lebede ce părea 
că caută loc de cuib 
 Flora : salcâmii sunt in floare în această perioadă, zumzăie 
activ albinele, covorul de vegetație  ierboasă este de un 
verde viu,  tufișul de măcieș este înflorit și copacii de măslin 
și-au schimbat culoarea

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște

Descrierea problemei: Gunoi împrăștiat prin fâșia de  arbori, malul iazului murdar, 
urme de foc și gunoi în locurile de recreiere. Personele din 
localitate  și din afară ce vizitează acest loc vin să  
pescuiască, să se recreieze la un picnic lasă în urma  sa un 
tablou trist.Din această cauză are de suferit peisajul 
pitoresc, dar și lumea organică din acest areal.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Amplasarea unui panou cu recomandări pentru vizitatori; 
 Salubrizarea terenului cu implicarea elevilor, dar și a 
localnicilor.
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Tuesday, May 17, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, May 17, 2022

Condiții meteo: Senin,cald,25gr.Celsius

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Nordul localității Donici, raionul Orhei 47gr 17" N; 28gr 40"E

Denumirea locației: Poiana_ sector de pădure

Tipul de habitat specific locației: 3. Pădure mixtă (A3)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora și fauna specifica silvostepei. Am observat vizuine de 
vulpi și urme ale mistreților,am ascultat ciripitul păsărilor și 
foșnitul prin frunziș al veverițelor. Am întâlnit 
ciuperci,lăcrimioare înflorite și leurda deja inflorita in covor 
alb.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște

Descrierea problemei: Am descoperit în a doua vizita o poiană extrem de 
frumoasă,dar cu  o gunoiște ascunsa printre vegetația 
bogata.cauza este comportamentul iresponsabil al 
localnicilor,daca la prima vizita am descoperit gunoi lăsat de 
grupuri de petrecăreți și urme de foc, atunci în azi am 
descoperit gunoi menajer adus din sat.Consecintele sunt 
grave pentru vegetația și animalele din pădure,care suferă din 
cauza poluării.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

1. Salubrizarea ambelor porțiuni de pădure unde am 
descoperit gunoi; 
2.Informarea populației despre evitarea aruncării gunoiului in 
pădurea care este parte a parcului national Orhei și este în 
vecinătatea traseului turistic Donici- Curchi. 
3. Implicarea APL in vederea identificării persoanelor ce 
aruncă gunoi in pădure.
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Tuesday, May 3, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Thursday, March 24, 2022

Condiții meteo: Senin

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Punctul cel mai înalt din localitatea Codreanca, dealul

Ciobanu

Denumirea locației: Codreanca

Tipul de habitat specific locației: 8. Pășune cu arbori izolați (C2)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

O flora de silvostepă, cu numeroase specii de plante, ierburi, 
arbuști izolați, in apropiere de parcul national Orhei.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Alunecare de teren Tăieri de arbori

Descrierea problemei: Poluarea zonelor.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Sensibilizarea opiniei sătenilor asupra poluării zonelor din 
jurul satului. Conlucrarea cu APL
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Wednesday, May 4, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, May 3, 2022

Condiții meteo: Cer variabil ,termometrele au arătat până la +20 de grade pe
timp de zi, vântul a suflat din sud, iar presiunea atmosferică
a fost normal.

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Satul Curchi - Date geografice Latitudinea: 47.33

Longitudinea: 28.65 Altitudinea: 102 m.

Denumirea locației: Flora din jurul iazului 2-Satul Curchi

Tipul de habitat specific locației: 21. Iaz (eleșteu) (F4)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Am găsit specii de ciuperci ca iasca ce crește pe trunchiurile 
copacilor. Am analizat flora și fauna de pe heleșteu, diferite 
specii de broscuțe, am observat cum pluteau mormolocii, 
pești, chiar ne-am amuzat de modul în care pluteau sub 
stratul de plante marginale. Ne-am întâlnit și cu un pui de 
șarpe de casă, șarpe eurasiatic neveninos. Am analizat 
copacii cu plante de Viscum album , plantă parazitară. Am 
savurat din frumusețea iazului, unde sunt câteva tulpini de 
nuferi. Iazul este plin de plante plutitoare, care-i permit 
oxigenarea. Am cercetat tipurile de plante din jur începând 
cu păpădia și terminând cu urzica. Am depistat și păiuș , 
papura, brusture, podbal care a dat în floare.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Ultimii 10 ani iazul se confruntă cu diverse probleme,la 
început localnicii erau cei care aruncau deșeuri, astfel a dus 
la dispariția peștilor, au rămas doar peștii de dimensiuni mici 
și desigur și datorită pescuitului excesiv, iar în schimb nu s-a 
oferit îngrijire și hrană peștilor.A fost distrusă livada din jurul 
iazului, asfel nivelul apei a început să scadă, tipurile de păsări 
precum rațele sălbatice, bâtlanul deja de doi ani nu se mai 
revăd. Iazul care odinioară servea drept refugiu pentru multe 
păsări pe zi ce trece se transformă într-o simplă baltă.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
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Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

1.Plantarea puieților
2.Interzicerea pășunatului
3. Protejarea lacului, interzicerea pescuitului
4. Necesitatea de depistare a izvoarelor pentru alimentarea 
iazului
5. Curățirea lui
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Wednesday, May 4, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, May 3, 2022

Condiții meteo: 22ºC, cer parțial acoperit, vânt slab până la moderat cu
direcția NE

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Orhei, municipiul Orhei. 47°25′ lat. N 28°50′ long. E

Denumirea locației: Cursul mediu a râului Răut

Tipul de habitat specific locației: 19. Râu lat mai mare de 3 m (F2)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Primăvara debitul râului este mic datorită acetui fapt pot fi 
observate mai specii de plante și animale acvatice printre 
care:  stuf, rogoz, salcii pe mal și arbuști, malul stâng fiinde 
intens erodat din cauza eroziunii laterale și a activității 
antropice prin defrișarea arborilor.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Alunecare de teren Lac/râu poluat

Pășunat excesiv

Descrierea problemei: 1. Erodarea intensă a malului stâng care contribuie la 
formarea unei mende ce inaintează deja în curțile 
locuitorilor. 
2. Păsunatul intes care contribuie la dispariția unor specii de 
plante și la erodarea solului prin lipsa păturii îneirbate.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

1. Plantarea arborilor și arbuștilor (cu supor - ca să nu fie 
rupți de animale și localnici) pe malul supus erodării. 
2. Informarea locuitorilor din zonă cu efectele negative ale 
pășunatului intens și a defrișării.
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Monday, May 2, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Wednesday, January 5, 2022

Condiții meteo: 19°C

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

0-30 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Cu bicicleta (în special dacă distanța e mare)

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: s.Tabara r.Orhei

Denumirea locației: Tabăra-Lupa-recea-Vatici

Tipul de habitat specific locației: 22. Rezervor de apă (F5)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

1-9 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

 Flora nu prea este prezentă/dezvoltată în această zonă  
Fauna este bine dezvoltată 

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: În acea zona de popas imprejuita de padure se afla o fântână 
părăsită și deteriorata care are nevoie de o renovare, mai 
este și o răstignire care la fel are nevoie de această 
renovare. 

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Ne dorim rezolvarea acestei probleme, vrem sa renovam 
acest loc minunat pentru a fi un loc de popas pentru 
drumeții,deoarece este un drum populat de oameni care 
duce spre drumul principal Poltava.(Vatci-Tabăra-Lupa-Rece)
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Tuesday, May 17, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Friday, May 13, 2022

Condiții meteo: cer variabil și vreme caldă, termometrele indicau+26.. +29°C
Presiunea atmosferică normală. Vântul sufla din sud-vest cu
o viteză de 2-7 m/s.

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: satul Neculăieuca-Latitudinea: 47.36 N Longitudinea: 28.69

W Altitudinea: 110 m

Denumirea locației: Râpa la Ciobeni

Tipul de habitat specific locației: 21. Iaz (eleșteu) (F4)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit

Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Elevii în două etape au analizat flora și fauna din jurul a două 
iazuri, din zona satului Curchi și Neculăieuca, au stabilit că 
flora și fauna sunt aceleași, lumea vegetală este bogată, 
precum ar fi brusturele, păișul,pătlagina, urzica vie și 
moartă,stevie turcească, trifoi,mac, desigur că am depistat 
diferite insecte, pești, mormoloci și broscuțe. Elevii au 
observat că lumea vegetală este variată

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Râpa la Ciobeni este o vale ce poate să se transforme într-
un miniparc.Se confruntă cu problema deșeurilor , în preajmă 
este un râu și un heleșteu care trebuie să fie curățit.Pungile 
de plastic, sticlele nu permit dezvoltarea faunei din iaz, care 
s-a observat că este bogată. În câțiva ani se va transforma 
într-o râpă de gunoi neautorizată, dacă nu se va lua măsuri. 
Altădată a fost o zonă de odihnă pentru săteni și joacă pentru 
copiii satului.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Amestecul direct al APL și sătenilor.
Interzicerea aruncării deșeurilor în această zonă.
Transformarea într-un miniparc.
Promovarea și crearea unui drum turistic ce va duce spre
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Wednesday, May 4, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, April 5, 2022

Condiții meteo: Căld, înnorat

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Or. Orhei,sat.Lucășeuca

Denumirea locației: Unul din râulețele comunei

Tipul de habitat specific locației: 18. Pârău mai îngust de 3 m (F1)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Râuleț îngust cu apă rece. O salcie bătrână. Ciriputul 
păsărilor. Iarbă deasă și verde

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Râulețul este murdar. Găurile de scurgere sunt pe jumătate 
înfundate cu nămol. O fântâniță părăsită, neîngrijită. 

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Implicarea locuitorilor comunei în curățirea râului. De curățat 
și de vopsit fântâna. De plantat flori și  plante cățărătoare în 
jurul ei. De instalat scaune și un scrânciob pentru odihnă, 
relaxare.
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Friday, May 13, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Wednesday, October 5, 2022

Condiții meteo: Condiții favorabile: t-25 C.

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: r.Criuleni, s.Mașcăuți

Denumirea locației: Izvorul mare

Tipul de habitat specific locației: 22. Rezervor de apă (F5)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora: păpădie, rostopască, traista-ciobanului, muschi, 
pătlagină, piciorul cucoșului, papură, stuf, etc. 
Fauna: buburuză, melc, fluturi, barza, presură, broasca de lac, 
etc.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște

Descrierea problemei: Izvorul este amplasat pe malul drept al râului Răut. A fost 
amenajat de localnicii din preajmă, alături au plantat arbori și 
arbuști. Este e locație minunată, un loc de odihnă și recreere 
deosebit pentru orice trecător.   
  Deseori  pe acest teritoriu sunt organizate picnicuri de 
tinerii din localitate, aceasta generând deșeuri (peliculă, 
sticle, plastic,etc.). 
Dat fiind faptul că este sursa de apă potabilă, poluarea cu 
deșeuri de diferită origine prezintă pericol pentru sănătatea 
oamenilor.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Plasarea a 2-3 tomberoane pentru a depozita sortat 
deșeurile. S-ar recomanda un afiș informativ despre regulile 
de comportament în mediul ambiant. 
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Thursday, May 19, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Wednesday, October 5, 2022

Condiții meteo: 19ºC, cer parțial acoperit, vânt slab până la moderat cu
direcția N, vizeza 8m/s

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa

Capturi foto
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Orhei, municipiul Orhei. 47°25′ lat. N 28°50′ long. E

Denumirea locației: Cursul mediu a râului Răut

Tipul de habitat specific locației: 19. Râu lat mai mare de 3 m (F2)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit

Alte activități desfășurate în zonă: Activități sportive (întreceri, fotbal)

Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora este bogată în specii specifice văii râului cum ar ar fi: 
salcie, rogoz, papură stuf etc. Și respectiv deja fauna 
specifăcă la fel mediului acvatic: diferite specii de pești, 
reptile (șerpi) și o sumedenine de specii de insecte.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Alunecare de teren Lac/râu poluat

Pășunat excesiv

Descrierea problemei: În sectorul vizitat de echipa noastra am observat că lumea 
vegetală și anumală este variată și bogată, însă există 
probleme atât de gen uman cât și natural. Cele naturale se 
pot rezolva prin plantarea văilor erodate de către eroziunea 
liniară iar cele umane se pot rezolva dor ajungând la 
conștiința fiecărui locanic din zonă. În zona dată este 
persistență eroziune atât a versanților râului cât și a albiie 
minore prin pășunatul excesiv ceea ce va contribui la 
eroziuni masive din timpul ploii și respectiv pătura de la 
suprafață care a fost erodată ajunge în apele râului și albia 
majoră v-a fi colmatată.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Pentru a preveni eroziune și înnămolirea râului, este necesar 
să se planteze arborii pentru stoparea solului erodat de pe 
versant şi de pe mal inclusiv plantarea  va menţine apa 
freatică la suprafaţă, v-a contrubui la modificările climatice. 
Totodată se v-a mari şi umeditatea atmosferică care va 
contribui la diversitatea lumii animale şi vegetale şi
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 respectiv creşterea nivelului râului Răut.
Plantarea arborilor este doar o mică parte din rezolvarea 
problemei cea mai importantă parte este informarea şi 
formarea populaţiei atât adultă cât şi tânără, deoarece anume 
ei sunt cei responsabili de situația ecologică a regiunii.
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Monday, May 23, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Sunday, May 22, 2022

Condiții meteo: Favorabile

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Straseni, comuna Codreanca,Latitudinea:

47.2866668701171900 Longitudinea: 28.5897216796875000

Denumirea locației: Izvorul mare- Dealul Ciobanu- Parcul national Orhei

Tipul de habitat specific locației: 1. Pădure de foioase (A1)

Statut (arie protejată sau altele): 3. Parc național

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole

Culegere de plante/ciuperci

Alte activități desfășurate în zonă: Activități culturale (hram, festival, concert)

Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

1-9 oameni/săptămână 10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Zona studiată se încadrează în tipajul zonei de silvostepă, cu 
o biodiversitate bogata. 
Observând diverse tipuri de plante și păsări, cum ar fi grauri, 
privighitori, ciocănitoare, randule. Comun sun arborii că 
stejarului pendular, tei, arțar, ierburi și flori de camp. Tufisuri

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Alunecare de teren Lac/râu poluat

Descrierea problemei: In jurul izvorulului se observă unele deșeuri, lăsate de 
gospodinele satului ce merg adesea la spălat de rufe la 
izvor. 
In zona de silvostepă, am observat unele pâlcuri de gunoi, 
care acum este ascuns de iarba verde, dar și probleme de 
eroziune, procesul de eroziuni a fost stopat prin folosirea 
tehnicii _ aratul in trepte.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Salubrizarea zonei, plantarea arborilor.
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Friday, May 20, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Sunday, May 22, 2022

Condiții meteo: 27 grade, însorit, cer senin

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa

Capturi foto
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Or.Orhei,sat.Lucășeuca

Denumirea locației: Unul din râulețele comunei

Tipul de habitat specific locației: 18. Pârău mai îngust de 3 m (F1)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Iarba a crescut mai mare. Totul pare mai verde și curat.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Fântâna părăsită, râuleț murdar, găuri de scurgere astupate.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Implicarea comunității, primăriei.
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Monday, May 9, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Monday, September 5, 2022

Condiții meteo: T-22*C, Parțial noros.

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: r. Criuleni, satul Mașcăuți, 47*17minute,28s N/ 28*59min.47s

E

Denumirea locației: Râul Răut

Tipul de habitat specific locației: 19. Râu lat mai mare de 3 m (F2)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pescuit Activități agricole

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În urma vizitei noastre de monitorizare am identificat cîteva 
specii de plante cum ar fi: gălbilele acvatice, stuful,coada 
calului, podbalul, mătasea broaștei. 
Fauna: Stârc cenușiu,barza albă, corbul, șarpele de apă, 
broscuțe.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei:  Cea mai mare problemă care a fost identificat sunt plasele 
de pescuit, amplasate de-a lungul Răutului, acestea sunt 
foarte dese în porțiunea care noi astăzi am traversato. 
Gunoiștile neautorizate lafel este o problemă serioasă cu 
care ne confruntăm an de an.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Lichidarea digurilor și barajelor create pentru pescuitul 
intensiv. Curățarea și amenajarea izvoarelor, crearea zonelor 
de protecție. Limitarea activităților economice în preajma 
Răutului.
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Tuesday, May 24, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Tuesday, May 24, 2022

Condiții meteo: Senin, cald

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Straseni, comuna Codreanca,Latitudinea:

47.2866668701171900 Longitudinea: 28.5897216796875000

Denumirea locației: Izvorul mare- Dealul Ciobanu- Parcul national Orhei

Tipul de habitat specific locației: 18. Pârău mai îngust de 3 m (F1)

Statut (arie protejată sau altele): 5. Fără statut de protecție

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

Alte activități desfășurate în zonă: Activități culturale (hram, festival, concert)

Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Astăzi echipa Ingenioșii din gimnaziul Codreanca, raionul 
Straseni, clasa 7, au efectuat o vizită de monitorizare a 
izvoarelor din localitate. 

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Din cele 4 izvoare prezente pe vatra veche a satului, de la un 
izvor s-au conectat direct câteva gospodării la apa, ceea ce 
a cauzat nefunctionarea și revărsarea apei. 
Alte 2 izvoare au un debit considerabil redus de apa pe cand 
izvorul mare ne bucura cu același debit. In zona se atestă o 
vegetație bogată, ceea ce bucură, pârâiașul creat este cam 
inamolit, iar albia îngustă. Mai multe detalii despre acest 
subiect le vom prezenta în raport

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Curățarea albiei râurilor, cu păstrarea fâșiilor forestiere, chiar 
plantarea de mai mulți arbori, pentru a proteja zona acvatica 
de evaporare, gunoaie.

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
2



Friday, May 6, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Friday, March 4, 2022

Condiții meteo: temperatura 16-18°C,insorit

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

30 - 60 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa

Capturi foto
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: amplasat la 15 km de or. Orhei și 1km nord -est de s.

Jeloboc

Denumirea locației: Izvorul Jeloboc - monument al naturii de tip hidrologic

Tipul de habitat specific locației: 22. Rezervor de apă (F5)

Statut (arie protejată sau altele): 2. Rezervație peisagistică

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor

Extragere de resurse din subsol Pescuit

Activități agricole

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Examinînd fauna și flora,putem spune următoarele 
concluzii.Ținînd cont de faptul că pe locul aflat nu erau 
prezente posibile animale,din cauza gălăgiei din jur, doar uni 
cîini,însă au fost  găsite păpădii,toporaș,lalele,narciși.

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Gunoiște Carieră activă/părăsită Lac/râu poluat

Descrierea problemei: O problemă majora sunt deșeurile.Ea a apărut încă de cînd 
oamenii au început să viziteze locul.Consecințele vizibile 
sunt poluarea mediului,distrugerea florei din imediata 
apropierii izvorului.

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Activități de salubrizare 
Informarea cetățenilor despre importanța calități apei. 
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Tuesday, May 24, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

I. DESCRIERE
Evaluarea resursei de mediu este un termen larg care descrie conceptul de
cercetare/monitorizare/investigare a diverselor caracteristici ale unei locații. Procesul de evaluare este
unul complex și cuprinde multe aspecte.
În formularul de mai jos sunt propuse câteva elemente de bază pentru a demara o evaluare incipientă și
a constata influența activității umane asupra resurselor naturale pentru ca ulterior să fie propuse
inițiative de îmbunătățire a stării resurselor.
Observatorii vor atrage atenția la diverse aspecte remarcate pe parcursul vizitei de monitorizare (starea
vegetației, condiția drumului de acces, etc), pe care le vor nota la rubrica „Impresii generale”. Totodată,
vizita va fi documentată prin intermediul fotografiilor de la fața locului, care vor arăta peisajul general,
activități desfășurate de oameni, problemele existente.

II. METODOLOGIA DE EVALUARE
Locația: grupul va selecta spre evaluare cel puțin o locație – potecă (2-5 km), monument al naturii,
segment de râu, segment de pădure, lac, izvor sau stâncă, - din arealul localității de interes pentru
localnici dar și pentru vizitatori.
Perioada: resursa naturală va fi evaluată de către grupul de inițiativă timp de 2 luni, timp în care se vor
efectua minim 2 vizite în teren pentru a înregistra diverse aspecte, conform formularului de mai jos.

Data vizitei în teren Saturday, February 5, 2022

Condiții meteo: 29°C,cer senin,fără precipitații

Metode de monitorizare: Bifați una 
din următoarele 2 metode de 
monitorizare

Metoda punctului (observarea dintr-unul sau mai multe
puncte fixe).

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

Mod de deplasare:           Deplasarea 
se face în grup până la 5 observatori.

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa

Capturi foto
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Amplasat la un 1km,nord-est de satul Jeleboc,raionul Orhei

Denumirea locației: Izvorul Morii,din satul Jeleboc

Tipul de habitat specific locației: 22. Rezervor de apă (F5)

Statut (arie protejată sau altele): 4. Monument paleontologic sau geologic

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Extragere de resurse din subsol

Alte activități desfășurate în zonă: Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Izvoarele nu sunt zona cu cea mai mare diversitate 
faunistică,în zona am întâlnit:șopârle,care fac parte din clasa 
reptilelor.Din clasa mamiferelor ,am întâlnit câinele. Păsările 
ne-au impresionat cu cântecul lor frumos,printre 
care:vrăbii,cuc,fazan.  Dintre speciile de plante întâlnite 
sunt:plopi,nuci,brazi,copaci de mere,narciși ,altele.  

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL
Bifați tipul/tipurile de problemă care 
afectează zona:

Alunecare de teren Carieră activă/părăsită

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Calitatea mediului. 
Alunecările de teren ,pot afecta izvorul. 
Aruncarea deșeurilor pot afecta calitatea apei. 

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Activități de salubrizare în zona râului răut.Campanii de 
informare cu privire la calitatea mediului și a apei din jurul 
nostru.
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