
Sunday, May 29, 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, December 5, 2022

Condiții meteo: 23grade,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

III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Satul Ciuciuleni ,Raionul Hâncești .47grade 1min. lat N si

28grade 27min. long E

Denumirea locației: Râul Cogâlnic
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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:

Pășunatul animalelor

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Este dezvoltată foarte mult vegetația,insectele sunt cele ce 
populează  acea zonă.

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

Gunoiște Tăieri de arbori Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Aceasta problema este una foarte veche,din cauza 
neglijenței locuitorilor ce aruncă plastic in râu acesta năruie 
habitatul natural a multor plante si animale.Consecințele 
evidente ale acestei  nepăsare sunt:apă poluată, mediu 
distrus,plante si animale puse în pericol etc.

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

Intenția noastră este de a reâncerca sa punem in practica 
atenția sătenilor privind propria lor veata, prin expediții de 
colectare a deșeurilor de pe teritoriul râului,amplasarea 
tomberoanelor in zonele naturale .
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Sunday, May 29, 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.

Condiții meteo: Condiții meteo favorabile, însorit

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.

Cu bicicleta (în special dacă distanța e mare)

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

Alte metode

III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
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Amplasarea locației: S. Ciuciuleni, r. Hîncești, 47° 3' lat N 28° 20' long E

Denumirea locației: Huta Gheo Tur

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pescuit Vânătoare 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:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora: nuc, tei, arțar, salcâm, iederă, salbă, meceș, trifoi, 
castan, urzică. 
Faună: căprioară, vulpi, broaște, jder, dihor, șerpi,  veverițe, 
șobolani, ciocârlie, ciocanitoare, cucul, știucă, melci, 
buburuze, furnici, păduchi-de-plante.

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

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: În apropierea râului se află o gunoiște neautorizată care 
poluează rolul, iar în timpul ploilor riscă să ajungă în apă, 
aducând daune lumii acvatice.

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

Aceasta problemă se poate soluționa prin lichidarea 
gunoiștei, amplasarea panourilor informative de a nu arunca 
deșeurile în natura și organizarea unei mici gunoiștei 
autorizate, adică amplasarea urnelor de gunoi.
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Saturday, May 7, 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, May 5, 2022

Condiții meteo: Soare,vreme frumoasă

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: Micleușeni,Strășeni

Denumirea locației: Râulețul ,,Nârnova,,

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:

Activități agricole

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. 

Râulețul ,,Nârnova,, trece prin localitatea Micleușeni și pe 
lângă Scuarul din centrul satul. Vizita de monitorizare de 
către elevii gimnaziului ,,Ion Creangă,,Micleușeni a constatat 
starea alarmantă a florei și faunei ca urmare a poluării cu 
diverse deșeuri. Micile viețuitoare ca peștii,broscuțe,papura 
sunt în risc de pieire.

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

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Problema vizează : aruncarea neautorizată a gunoaielor de 
diferită provieniență de către locuitori .Lipsa culturii 
ecologice.

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

Grupul de inițiativă ,,Echipa Verde,, din cadrul gimnaziul ,,Ion 
Creangă,, de comun acord cu profesoara de educație 
ecologică și APL vor informa populația despre consecințele 
poluării râulețului și vor monitoriza situația pentru a preveni 
și stopa catastrofa ecologică.
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Thursday, May 26, 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, May 26, 2022

Condiții meteo: 22°

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: Ciuciuleni, Hincesti

Denumirea locației: Rădi

Tipul de habitat specific locației: 24. Stâncării (G)

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:

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. 

Salcami, diferite flori ect

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

Alunecare de teren

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
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Sunday, May 15, 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: 22 C,vreme senina

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

0-30 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: s.Ciuciuleni,raionul Hincesti.

Denumirea locației: răul ,,Cogâlnic”

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

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

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:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În râu înoată gâștele și rațele,Mulți câini se aduna sa bea apa 
aici.Pe malul râului se pot găsi flori,plante și urzici.Aici se 
intalnesc și tipuri de fluturi.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Mulți oameni care trec pe lingă acest râu arunca gunoiul in 
râu și îl poluează.Aceata probleme se desfășoară încă de 
mult timp.

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

Sa formam un grup de persoane,elevi din localitate și sa 
curățim acest rău măcar putin.Sa convingem oamenii din 
localitate sa fie mai buni și sa nu polueze natura din jurul 
nostru.

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



Wednesday, May 18, 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, December 5, 2022

Condiții meteo: 25°C, cer senin, vînt puternic

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.

Cu bicicleta (în special dacă distanța e mare)

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: Hîncești, Drăgușenii Noi, 47°02'latN, 28°25'longE

Denumirea locației: Dealul ,,Stînei,, de lîngă,, Pădurea Greului,,

Tipul de habitat specific locației: 9. Pășune cu tufăriș (C3)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Stână

Extragere de resurse din subsol 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. 

Pătlagina 2sp(plantago major, plantago lanceolata), trifoiul 
roșu (trifolium pratense),isop, urzica(urtica dioica) lumînărică 
(virbascum nigrum),pir tîrîtor(elimus),astragalul  
Insecte:păianjenul verde de iarbă,mușuroi de furnici, cosașul 
verde, șopîrlă verde, în zbor corbi vrăbii.

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

Gunoiște Alunecare de teren

Carieră activă/părăsită Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Resursa este frecvent utilizată în scopuri recreative(picnic, 
frigărui) sau extragerea argilei, consistenta/ textura fiind 
buna/corespunzătoare pentru utilizarea în construcții sau 
pășunatul . După utilizarea terenului (in unul din activitățile 
enumerate), pe teritoriu sunt aruncate deșeuri/gunoi. Mai 
sun depozitate diverse resturi vegetale ex(rîpcă), care 
deranjează Ulterior utilizarea terenului in scopuri recreative. 
 
 
 

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

1) îngrădirea resursei prin plante (gard verde)
2)plantarea arborilor/arbuștilor care vor oferi umbră după 
circa ani
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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 Sunday, June 5, 2022

Condiții meteo: + 15 grade C, 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

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: r. Strășeni. c. Lozova

Denumirea locației: Dealul Viilor

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

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:

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. 

Am identificat următoarele plante: salcâmul alb, Jugastru, 
Dârmozul, hamei, corn, rostopasca, mierea ursului, păpădie, 
sânger

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

Agricultură intensivă/extensivă

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
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Tuesday, May 10, 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: Codiții meteo favorabile, cer însorit, fără precipitații cu valori
ale temperaturii de 20-21*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

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: Raionul Strășeni, satul Scoreni; 47*04' lat.N/28*36'long.E

Denumirea locației: Râul Ișnovăț, afluent de dreapta a Bâcului.

Tipul de habitat specific locației: 16. Zonă rurală (E2)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole Altele

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

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 10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Pe parcursul vizitei am observat specii de plante acvatce ca: 
stuf, iar pe malul râului specii spontane ca: podbalul, 
scaiete, coada vulpii, păpădii. Pe unele segmente ale râului 
tufe de salcii. Din animale populează specii de amfibieni ca: 
brotăcel, broasca de lac; reptile: șarpele de casă; păsări - 
populează specii de rațe sălbatice observate de elevi chiar în 
timpul vizitei de lucru, pescărelul, din spusele unor 
specialiști care au vizitat locul au observat  egreta mică și 
buhaiul de baltă, specii rare.

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

Gunoiște Tăieri de arbori Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Râul Ișnovăț traversează teritoriul satului  pe o lungime de 4 
km, împărțind satul în două părți deluroase, râul  fiind  în vale 
între aceste dealuri. Pe parcursul timpului din cauza ploilor 
abundente, albia râului este înămolită ,datorită faptului ca 
apele aduc în vale ceia ce adună  din preajmă și din 
gospodăriile oamenilor,(pământ, deșeuri menajere). Ultima  
adâncire/curățire a râului s-a efectuat în 1984, la  moment 
starea este deplorabilă ,aspectul, flora și fauna afectată. 
Legătura dintre cele două părți ale satului peste râu este cu 
trecere peste  pod în trei locuri. Podul din centrul satului  
este punctul de legatură cu cele mai importante obiecte 
strategice din localitate, care necesită curățire, desfundare și 
amenajare, ceea ce ar duce la  evacuarea apelor acumulate 
de la ploi, care deseori provoacă inundarea gospodăriilor din 
preajmă iar apa acumulată stagnează și duce la bâhlire.
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IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
Ce sugestii aveți pentru 
rezolvarea/ameliorarea problemei 
sau îmbunătățirea situației?

Pentru a prelungi viața râului, ca apa  să fie  curată, cristalină 
iar biodiversitatea râului să capete amploare mai mare este 
nevoie de a disfunda căile de scurgere de sub pod care sunt 
înfundate cu mâl, iar malurile din preajma podului central să 
fie pavate și amenajate ca să  prevenim unele alunecări ale 
malurilor.
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Sunday, May 29, 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, May 7, 2022

Condiții meteo: vreme însorită, 18 ℃

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.

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: s. Ciuciuleni, r. Hîncești

Denumirea locației: râul Cogâlnic

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:

Pășunatul animalelor

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Pe malurile pârăului cresc salcii și diverse plante 
caracteristice mediului. În apă viețuiesc broaște. În 
apropierea pârăului viețuiesc fazani și o pereche de 
cocostârci.

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

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Această porțiune este foarte poluată. Pârăul arată ca o 
gunoiște.

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

Aș vrea foarte mult ca pârăul să fie curățit și oamenii să nu 
mai arunce gunoi.
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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 Sunday, June 5, 2022

Condiții meteo: 16°C, cer senin,vînt moderat (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.

Cu bicicleta (în special dacă distanța e mare)

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

Capturi foto

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
1



III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Hîncești, Drăgușenii Noi, 47°02'latN, 28°25'longE

Denumirea locației: Dealul ,,Stînei,, de lîngă,, Pădurea Greului,,

Tipul de habitat specific locației: 9. Pășune cu tufăriș (C3)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor

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:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Mușuroaie de furnici, melci, insecte zburătoare:muște,fluturi 
albi și maronii, vrăbii, corbi. 
Plante: soc negru(viburum lantan) timoftica (phleum 
pratense), busuiocul cerbului(menta pulegeim),trandafirul 
cîinelui, păducel,urzica moarta, urzica vie,cinosurus 
cristatus,

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

Gunoiște Carieră activă/părăsită Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Resursa selectată este o punte de legătură între un cătun și 
satul reședință. Localnicii auidentifificat ca nisipul din malul 
pantei este bun pentru construcții,astfel au început 
exploatarea acestuia. Drept consecință fiind surpările și 
alunecările de teren. localnicii deseori, după vizită în pădure 
lasă deșeuri pe toloacă-,,resursa noastră,,

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

Amenajarea acestui versant ca punct de recreere/ odihnă. 
Plantarea unor arbori de foioase cu creștere rapidă ( castan, 
salcie plimbătoare,ș.a),combinat cu arbuști ( liliac, jasmin 
s.a), foișor și loc pentru grătar,special amenajat,fără riscuri de 
incendiu. Tomberoane de colectare a deșeurilor.
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Tuesday, May 31, 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, February 7, 1302

Condiții meteo: Vreme senină cu nebulozitate redusă.

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: s. Lozova , r. Strășeni

Denumirea locației: Dealul Viilor -cel mai înalt vârf din localitate-357m

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

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. 

Arbori, arbuști: jugastru, acacia albă,  sânger în floare,soc 
negru. măceș.  
Plante ierboase: floarea vântului, pătlagină,trifoi al , trifoi 
roz.cucuta maculata etc.

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

Alunecare de teren

Descrierea problemei: Alunecările de teren din această parte a satului a fost gravă 
în anii  ,80. dar terenul a fost în cea mai mare parte împădurit 
cu salcâm. Pe parcursul anilor au apărut și alte esențe 
foioase. Dar problema rămâine și azi, doar în partea de jos a 
dealului mai aproape de sat.

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

Continuarea procesului de împădurire a versanților.

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



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 Monday, May 16, 2022

Condiții meteo: Codiții meteo favorabile, cer însorit, fără precipitații cu valori
ale temperaturii de 21-22*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

Capturi foto
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Raionul Strășeni, satul Scoreni; 47*04' lat.N/28*36'long.E

Denumirea locației: Râul Ișnovăț, afluent de dreapta a Bâcului, un segment al
râului din preajma copacului lui Ștefan cel Mare din ocolul
silvic Scoreni.

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Vânătoare Culegere de plante/ciuperci 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:

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

 În preajma râulețului care înconjoară copacul lui Ștefan ce 
Mare există o mare diversitate de plante și animale. Arbori: 
stejari, frasin, carpen,fag, tei; din arbuști: corn, cireș de 
pădure și o diversitate mare de plante ierboase ca: leurda, 
popâlnicul, piciorul caprei, vinărița, hasmațuchi, ș.a., unele 
din ele determinate cu aplicația google. La locul vizitei s-a 
auzit o varietate de ciripit de păsărele ca: ciocârlia, 
privighetoare, cucul ș.a. 

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

Gunoiște

Descrierea problemei:  Râulețului  care șerpuiește frumos în jurul copacului lui 
Ștefan cel Mare, are un curs lin și curat.  În preajma lui este 
amenajată o zonă de odihnă vizitată de localnici,  mulți turiști, 
care venind la odihnă lasă în urma lor deșeuri aruncate la 
întîmplare chiar dacă există urne pentru depozitare. 

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

Am înterprins o acțiune de colectare a deșeurilor din prejmă. 
Făcând o comparație a stării râului Ișnovăț pe segmentul ce 
traversează pădurea și segmentul din localitate, constatăm 
că cea mai mare problemă este înnămolirea și poluarea 
segmentului de pe teritoriul satului.  
Ceea ce trebuie să ne pună în diverse acțiuni de al salva.
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Sunday, May 29, 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 27, 2022

Condiții meteo: vreme însorită, 22 C

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 video
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: satul Ciuciuleni, raionul Hîncești

Denumirea locației: râul Cogâlnic

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Activități agricole

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. 

pe malul râului cresc sălcii, nuci, plante medicinale, în apă se 
scaldă păsări( gâște, rațe).

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

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Localnicii aruncă deșeuri în preajma râului. Ca rezultat apele 
sunt poluate.

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

Apa poluată a devenit o problemă reală în ultimii ani, atât 
pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea umană. 
Aceasta afectează buna funcționare a vegetației, a vieții 
acvatice și animale, dar și organismul uman. De aceea este 
extrem de important ca fiecare persoană să înțeleagă 
efectele poluării apei, cauzele fenomenului, dar și măsurile 
de prevenție care se pot lua pentru a împiedica acest lucru. 
Propunem:1. campanie de informare a populației privind 
efectele poluării naturii. 2. Mobilizarea ecipei pentru 
curățarea sectorului din preajma râului Cogâlnic. 
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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: Codiții meteo favorabile, cer însorit, fără precipitații cu valori
ale temperaturii de 21-22*C.

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: Raionul Strășeni, satul Scoreni; 47*04' lat.N/28*36'long.E

Denumirea locației: Râul Ișnovăț, afluent de dreapta a Bâcului.

Tipul de habitat specific locației: 16. Zonă rurală (E2)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole Altele

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

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În timpul vizetei în apa râului am observat: amfibieni, din 
plante: stuful, iar pe maluri o diversitate mare de plante: 
rostopască, coada calului, salcii, podbal, coada vulpii, ș.a.

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

Alunecare de teren Lac/râu poluat

Descrierea problemei: În urma primei vizete am depistat problema poluării râului cu 
deșeuri (plastic) acumulat cu apele adunate de pe teritoriul 
satului. Revenind am observat aceiași imagine, sticle de 
plastic plutind pe apă care greu se scurge pe sub pod, fiind 
înămolit. 

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

În cadrul vizitei de astăzi am înterprins o acțiune de curățire 
a râului, adunând plasticul  și depozitându-l în locul amenajat 
din preajmă pentru selectare deșeurilor din plastic. 
O acțiune urgentă ar fi desfundarea căilor de scurgere de sub 
podul râului ca apa să fie curgătoare.  
O altă acțiune este să continuăm  campania de informare a 
populației despre tomberoanele care sânt repartizate pe tot 
teritoriul satului pentru depozitarea plasticului.
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