
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 Saturday, November 5, 2022

Condiții meteo: 24 grade, însorită

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
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: r. Călărași, s. Bahmut, Lat/long

47.322422172938325,28.09699624387477

Denumirea locației: r. Pojarna

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

Statut (arie protejată sau altele): 1.Rezervație științifică

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole

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. 

Specii de plante: Rogoz, cosor, stuf, papură, iris de baltă, 
Animale: broaște, fazani, ciocănitoare, șopârlă, șarpe. 
Insecte: fluturi, furnici, libelulă

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

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Râulețul este poluat cu deșeuri: sticle de plastic, învelitori, 
sacoșe, pachete, saci cu animale moarte.

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

Acivități de salubrizare a râulețului, informarea populației 
despre efectul dăunător al gunoiului asupra apei și  
habitatului; instalarea panourilor: Aruncarea gunoiului - 
interzis! distribuirea fluturașilor cu prevederile legii cu privire 
la sancțiunile ce urmează în urma aruncării gunoiului în 
locuri neautorizate.
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Thursday, June 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 Monday, May 23, 2022

Condiții meteo: 23 grade ,vreme însorită, adiere de vânt

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: gara Bahmut R.Călărași

Denumirea locației: r.Pojarna

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 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. 

pe malul râulețului broaștele  erau prezente, mici insecte ca 
libelula,țânțarul, musculițe,șopârla.Vrăbiuțele făceau baie cu 
apă, rândunele care își luau câte un bob de lut pentru a 
construi căsuțe.Viața râulețului activă, prietenos tuturor. 

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

Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Pe unele porțiuni ale râulețului sunt depistate deșeuri 
precum:sticle de plastic și sticlă,sticlă spartă, 
cutii,crengi,pungi de plastic care îngreunează viața acvatică a 
micilor vietăți ale acestuia și le pun în pericol, poluează apa.

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

-de  realizat la un interval de timp stabilit , de exemplu o dată 
pe lună, zi sanitară de-a lungul râului cu voluntari din sat  
-de instalat mesaje cu impact emoțional de-a lungul 
râulețului  
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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: 22 grade, însorită

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: r. Călărași, s. Bahmut, Lat/long 47.31, 28.09

Denumirea locației: Gunoiște neautorizată

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

Statut (arie protejată sau altele): 1.Rezervație științifică

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole

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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Specii de plante: trifoi, păpădie, pelin, coada șoarecelui, 
măcieș, porumbrel; carpen, stejar, plop, corn, salcie, ulm, 
sânger. Animale: șoareci, iepure, fazan, cioară, vrăbii, 
ciocănitoare.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Este o gunoiște neautorizată, în imediata apropiere de 
rezervația științifică Plaiul Fagului și a localității gara Bahmut 
ce a apărut de 10 ani. Locuitorii nu au unde depozita 
deșeurile și au identificat singur un loc dosit. Consecințele 
sunt: a) din cauza arderii gunoiului se  poluează aerul, b) 
animalele/ păsările sălbatice sunt supuse pericolului de a 
ingerare a deșeurilor din plastic, conserve, substanțe 
chimice; c) se poluează apele subterane.  

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

a) Discuții cu primarul cu privire la mutarea gunoiștii 
neautorizate; 
b) Informarea locuitorilor gării Bahmut cu privire la 
consecințele aduse mediului ambiant; 
c) Desfășurarea orelor educative cu privire la influența 
gunoiștilor neautorizate asupra mediului; 
d) acțiuni de salubrizare în zonă.
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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 Friday, May 6, 2022

Condiții meteo: Cer seni, temperatura aerului de +16 C. Vint slab. Presiune
atmosferică-normală.

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: Com. Bălănești 47

Denumirea locației: Dealul Bălănești-Latitude: 47° 13' 60" N Longitude: 28° 05' 30"
E

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:

Pășunatul animalelor Activități agricole

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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Păduri de foioase unde etajul superior este format din 
amestec de Frasen, Tei, Jugastru, Cireș de pădure, Carpen, 
Paltin, Plop... și pentru ca suntem la altitudinea de 428 m 
avem prezent și Fagul. Etajul de mijloc este prezent prin 
arbuști de Corn, Păducel, Alun. Covorul ierbos- Brebeneii, 
Ciuboțica Cucului, Leurda, Mierea Ursului... 
Fauna este reprezentată de specii de mamifere mari robuste 
ca: Mistrețul, Cerbi și Căprioare. Frecvent întâlnită este 
vulpea, iepurele. La fel prezent este și Bursucul. Din păsări 
avem păsari de talie mare ca Uliul, Vindereul. Mai mici-
Pițigoiul, Privighetoarea, Cucu... 
 

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

Gunoiște Tăieri de arbori

Agricultură intensivă/extensivă

Carieră activă/părăsită

Descrierea problemei: În timpul ieșirii noastre în teren am identificat câteva locuri 
în care a fost depozitat ilegal gunoiul, o carieră ilegală de 
extragere a nisipului ulterior transformată în gunoiște 
neautorizată. Cariera a fost săpată în ultimii 5-6 ani de către 
localnicii din sat, iar prezența ei în apropierea nemijlocită a 
punctului geodezic de 428m, face peisajul neplăcut. Cu atât
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 mai grava e problema că, Dealul nostru a fost inclus în unul 
din traseele turistice de importanță națională, iar tabloul din 
imediata apropiere este unul nu chiar plăcut.    

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

Ne propunem să inițiem o campanie de informare a 
locuitorilor comunei noastre despre problema creată, în care 
vom veni și cu informații despre beneficiul orientării 
fluxurilor de turiști spre localitatea noastră iar pentru acest 
lucru e nevoie sa avem un mediu curat. Vom organiza 
campanii de salubrizare a zonei respective unde vom cere 
ajutorul atât a Autorităților Locale cât și a localnicilor cât și 
amenajarea spațiului respectiv cu Panouri informative și 
urne pentru gunoi.
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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: Soare, temeratura 28*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
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: r-nul Ungheni, s. Bumbata

Denumirea locației: Parcul școlii

Tipul de habitat specific locației: 6. Parc local (B)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor

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

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 timpul vizitei, am observat următoarele specii de arbori: 
pini, brazi, arțari, caștani, salcie, salcâmi. Din învelișul ierbos: 
păpădii, urzică, trifoi, mușețel, plante ierbacee.  
Animale: ariciul, veverițe, pițigoiul, vrabia, rândunele. 

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

Gunoiște

Descrierea problemei: În apropierea parcului este localizată o gunoiște 
neautorizată, unde sunt depozitate resturile vegetale și alte 
deșeuri. 

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

De îngrădit gunoiștea respectivă pentru a împiedica mărirea 
suprafeței acesteia. Componenta vegetală moartă o vom 
folosi mai târziu ca îngrășământ. 
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Thursday, May 5, 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: 17 grade, vreme anticiclonală/ cer senin/ însorit / vânt
moderat

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

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



III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Raionul Ungheni, satul Cornesti, 47° 22’’ 3’ lat. N, 27° 59” 58’

long. E

Denumirea locației: Aflorimentele de nisip din regiunea Moțocani ai satului
Cornești/ denumire autohtonă

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor

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. 

In timpul monotorizarii am observat doi fazani plimbându-se 
prin regiune, se aud diverse păsări cântând ca: privighetoare, 
pițigoiul, turturica, vrăbii. Am văzut doua șopârle, doua 
broscuțe, insecte diverse și mușuroi făcut de cârtița și furnici. 
Din flora regiunii: măslinul sălbatic, pelinul, măceș, salcâmi și 
diverse ierburi de pășune(pirul)

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

Gunoiște Alunecare de teren

Carieră activă/părăsită

Descrierea problemei: Istoricul: Apariția gunoistii de vreo 5-6 ani din regiunea 
respectiva a dus la schimbarea peisajului. 
Cauza: Gunoistea 
Efect: Peste tot am observat împrăștiate de vânt, animale 
diverse tipuri de deșeuri din plastic(savoare, sticle, pahare, 
saci)

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

1. De întreprins activități se salubrizare a teritoriului având 
ca instrumente mănuși, saci.
2. Monitorizarea de către APL mai stricta a gestionarii 
deșeurilor de către populația din localitate 
3. Promovarea gestionarii corecte a deșeurilor prin cei trei
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 de RRR/ Reducție, Reutilizare și Reciclare prin rețeaua de 
socializare, discuții directe cu populația, afișe.
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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.

Condiții meteo: 19

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

III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: satul Radenii Vechi r. Ungheni

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

Statut (arie protejată sau altele): 1.Rezervație științifică

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:

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

porc mistret 
alen

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

Tăieri de arbori

Descrierea problemei: se taie copacii de fag

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

verificarea celor ce fac taieri in padure....
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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 Friday, May 13, 2022

Condiții meteo: Parțial înnorat, temperatura resimțită 28°

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: Satul Sipoteni, raionul Călărași, 47.2681091, 28.1940927

Denumirea locației: Izvorul Șipot

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

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:

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 fluturi, albine, cuib de vrabie, gaze, broscuțe, 
cuc, păianjeni, melci. 
Păpădii (taraxacum officinale), trifoi (Trifolium), liliac, în 
apropiere este și o vie, salcie (salix), nuc, Iris (stânjenel), 
măcieș (Rosa canina), vișin (prunus cerasus) , pătlagină 
(plantago), tei.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Sătenii și turiștii în urma vizitei lor la Șipot lasă în urma lor 
deșeuri.

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

Înființarea campaniilor de salubrizare și pedepsirea 
populației prin amendare.
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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 Thursday, August 4, 2022

Condiții meteo: 22 grade celsius, zi cu soare.

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: satul Temeleuți, r-nul Călărași

Denumirea locației: Rîul Bîc

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:

Pășunatul animalelor Pescuit Activități agricole

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

Activități sportive (întreceri, fotbal)

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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Flora și fauna sunt într-o armonie deosebită, dar activitatea 
umană ce ține de aruncarea deșeurilor lasă mult de dorit. 
Noi elevii permanent monitorizăm acest râuleț și permanent 
adunăm o cantitate foarte mare de deșeuri. 
Mai mult predomină vegetația de luncă.  
Fauna este compusă de animale domestice, precum cai, 
vite, oi, capre și animale sălbatice ca : vulpea, epurii sălbatici, 
fazani,bâtlani, cocostârci,lebede, rațe sălbatice și pești, 
amfibieni, reptile.

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

Gunoiște Tăieri de arbori Lac/râu poluat

Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Aceast rîu permanent este inundat de deșeuri aruncate de 
populația din comunitate. 

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

Noi elevii ghidați de profesoara de biologie și chmie, 
intenționăm și dorim foarte mult să nu mai întâlnim deșeuri 
pe cursul acestui râuleț și zona adiacentă lui.
Permanent informăm prin intermediul pozelor filmulețelor
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 video populația despre aruncarea deșeurilor în această zonă 
și dauna lor asupra sănătății. Intenționăm să desfășurăm o 
informare cu activitate practică chiar în această zonă. Să 
sădim și o fâșie forestieră pe cursul râului unde lipsesc 
arbori. APL-ul ne susține cu saci, mănuși și este alături de noi 
mereu.
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Thursday, June 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 Thursday, May 26, 2022

Condiții meteo: 21 grade ,puțin însorit cu nori

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 video
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: gara Bahmut

Denumirea locației: Gunoiște neautorizată

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

Statut (arie protejată sau altele): 1.Rezervație științifică

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Activități agricole 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. 

în timpul vizitei s-au observat plante deja mai mari, zonă 
bine înverzită care ascunde micile deșeuri aflate prin 
preajmă.Șopârla verde a fost prezentă  pe lângă 
gunoiște,ciorile, vrăbii. Vântul care cu câteva zile înainte își 
împrăștiase pungile de plastic,unele piese de 
vestimentație,jucării,miros de fum .

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

Gunoiște

Descrierea problemei: problema rămâne neschimbată, oamenii continuă să 
depoziteze în mod neorganizat gunoiul menajer din curțile 
lor.

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

-Să se creieze gunoiște autorizate accesibile tuturor 
oamenilor 
-primăria comunei să dispună de un transport comun care să 
strângă din localitate gunoiul 
-să existe locuri dotate  special de sortare a deșeurilor 
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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 Wednesday, May 25, 2022

Condiții meteo: Cer parțial noros, fără precipitații cu vânt moderat.
Temperaturile cuprinse între 21° - 25°. Presiune atmosferică,
normală.

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: Com. Bălănești

Denumirea locației: Dealul Bălănești-Latitude: 47° 13' 60" N Longitude: 28° 05' 30"
E

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Activități agricole

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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Fără mari schimbări de la prima vizită. Atât cât frunzele 
copacilor au crescut în cele două săptămâni.

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

Gunoiște Agricultură intensivă/extensivă

Carieră activă/părăsită

Descrierea problemei: Problema cea mai acută rîmâne a fi depozitarea gunoiului în 
locurile neautorizate. Sperăm că după ședința de informare a 
locuitorilor localității, oamenii să fie mai educați pe 
segmentul depozitate de deșeuri.

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

Avem câteva sugestii cu privire la această problemă:  
* Implicarea noastră cât mai activă în vederea educației 
locuitorilor cum și unde sa arunce deșeurile. 
*Instalarea unor panouri informative în locurile respective. 
* Amenajarea zonei cu tomberoane pentru gunoi și 
asigurarea curățirii lor periodice. 
*Implicarea cât mai activă a AL în această problemă.
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Monday, May 30, 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 30, 2022

Condiții meteo: 14°C Vreme ploioasa

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
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: raionul.Ungheni , s.Bumbata

Denumirea locației: Parcul satului Bumbata

Tipul de habitat specific locației: 6. Parc local (B)

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

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Schimbările privind flora și fauna nu sunt unele majore.Unii 
copaci (alunul,sângerul)au dat roade,iar alții au înflorit ca 
exemplu putem spune salcâmul.Unele flori s-au 
ofilit(păpădia),iar altele au înflorit ca exemplu trifoiul și alte 
plante ierbacee.Din faună putem spune că au apărut graurii si 
ciripitul cucului,la fel nu am întâlnit ariciul.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: În Parcul satului Bumbăta se găsește o gunoiște neautorizată 
ce deteriorează de mult timp starea mediului din 
parc.Această problemă este pe calea rezolvării.

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

Amplasarea unui gard pentru a împiedica împrăștierea 
gunoiștei.Această acțiune va duce la descompunerea de 
către bacterii a gunoiului in humus,care după va fi folosit ca 
îngrășământ.
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Thursday, June 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 Sunday, February 6, 2022

Condiții meteo: 29°, senin

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

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



III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Raionul Ungheni, satul Cornesti, 47° 22’ 03” N, 28° 59’ 59” E

Denumirea locației: Regiunea peisagistica din preajma satului cu denumirea
autohtonă Motocani

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

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

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:

1-9 oameni/săptămână

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Pe teritoriul acestei regiuni se afla o gunoiste neautorizată, 
iar din cauza acesteia deșeurile sunt împrăștiate de către 
vânt și animale. 

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

Împreuna cu elevii din scoala am organizat acțiuni de 
salubrizare și informare
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Wednesday, May 11, 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, November 5, 2022

Condiții meteo: Cer senin 18°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
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Raionul Ungheni satul Radenii Vechi

Denumirea locației: Stadion de fotbal abandonat

Tipul de habitat specific locației: 7. Pășune deschisă (C1)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Altele

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

Activități sportive (întreceri, fotbal)

Recreere (drumeții, scăldat, frigărui)

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Păpădie, trifoi,iarbă, 
patlagina,hrean,busturi,albastrele,melci,boz,macies,meri,nuci
,salcie 

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

Gunoiște Agricultură intensivă/extensivă

Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Terenul nu mai este bun pentru joaca de fotbal,deoarece a 
crescut în unele parti iarbă și terenul nu este drept și  are 
defecte vizuale

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

Aș gestiona ca elevii,oamenii lucrătorii de la asistența 
sociala sa vina sa facă curat aici sa coseasca iarba sa 
strângă gunoiul
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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 Friday, May 20, 2022

Condiții meteo: Însorit, 25°

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

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



III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Satul Sipoteni, raionul Călărași, 47.2681091, 28.1940927

Denumirea locației: Izvorul Șipot

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

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. 

Păpădiile și-au scuturat pălăria.  
Salcâmii au înflorit. 
Apa curge mai încet. 
Liliacul s-a ofilit. 
Iarba a crescut. 
Au apărut mai mulți fluturi. 
Au apărut flori de trifoi. 
Unele plante au rămas la fel.  
Se aude cucul. 
Sunt mai mulți păianjeni.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Se pare că au fost oameni pe aici și au lăsat deșeuri. Sunt 
mai multe decât data trecută. 

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

Înființarea campaniilor de salubrizare.
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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 Thursday, August 4, 2022

Condiții meteo: 22 grade celsius, zi cu soare.

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 Temeleuți, r-nul Călărași

Denumirea locației: Rîul Bîc

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

Statut (arie protejată sau altele): 1.Rezervație științifică

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. 

Caraș argintiu 
Crap 
plop, salcie, arbuşti.

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Sătenii satului Temeleuți aruncă deșeurile la întâmplare (in 
Râul Bîc). Cu această problemă ne confruntăm de foarte mult 
timp. De la un timp Râul generează mai putină apă.

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

Elevii voluntari, împreună cu profesoara de biologie au mers 
să adune deșeurile ce sau adunat pe albia Râului Bîc, în 
speranța ca această actiune să aibă un inpact pozitiv asupra 
cestei situații.
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