
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 11, 2022

Condiții meteo: innorat, 19°C-20°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

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



III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Malul stang al Prutului, r-ul Cahul, sat Giurgiulesti

Denumirea locației: Malul stang al Prutului, sat Giurgiulesti

Tipul de habitat specific locației: 4. Zăvoi de luncă cu arbori (A4)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit Vânătoare

Culegere de plante/ciuperci

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

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

In timpul monitorizarii am observat o serie de animale si 
plante prezente in zona cercetata precum: salcia, feriga de 
camp, maslin salbatic, macies salbatic, cimbru, maci de 
camp, stuf de balta, corovatica, papadie, scai,patlagina, 
brusture, negara, traista ciobanului si coada soricelului iar 
vrabiile, ciorile si cucul sunt cateva pasari intalnite in 
aceasta zona.

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

Tăieri de arbori Lac/râu poluat Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Problema pe care am identificat-o este lipsa unei fasii 
forestiere, problema care s-a inceput in aceasta primavara 
datorita incendiilor care au avut loc inclusiv pe malul 
Prutului, cat si defrisarea padurii de catre populatie pentru 
incalzirea incaperilor, astfel am identificat frecventa 
secetelor si reducerea diferitor specii de animale si plante 
ca consecinte.

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

Pentru solutionarea acestei probleme consideram ca trebuie
sa plantam copaci astfel vom mari numarul acestora in 
fasia forestiera si ingrijirea acesteia, curatarea deseurilor, 
crengilor uscate etc...Vom ave grija pe parcursul anilor de 
ingrijirea acestor plantatii verzi. Acest act de voluntariat va 
fi benefic atat pentru societate cat si pentru noi elevii care
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 tindem sa ne schimbam modul de viata, ajutand si 
reprezentand un mod de viata sanatos si sa nu dam 
prioritate aparatelor mobile. 
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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: conditii de vreme favorabile, putin innorat, 24°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

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: Malul stang al Prutului, r-ul Cahul, sat Giurgiulesti

Denumirea locației: Malul stang al Prutului, sat Giurgiulesti

Tipul de habitat specific locației: 4. Zăvoi de luncă cu arbori (A4)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit Vânătoare

Culegere de plante/ciuperci

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

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

In timpul monitorizarii am observat o serie de animale si 
plante prezente in zona cercetata precum: salcia, socu, 
feriga de camp, maslin salbatic, macies salbatic, cimbru, 
maci de camp, stuf de balta, corovatica, papadie, 
scai,patlagina, brusture, negara, traista ciobanului si coada 
soricelului iar vrabiile, ciorile si cucul sunt cateva pasari 
intalnite in aceasta zona.

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

Tăieri de arbori Lac/râu poluat Pășunat excesiv

Descrierea problemei: Problema pe care am identificat-o este lipsa unei fasii 
forestiere, problema care s-a inceput in aceasta primavara 
datorita incendiilor care au avut loc inclusiv pe malul 
Prutului, cat si defrisarea padurii de catre populatie pentru 
incalzirea incaperilor, astfel am identificat frecventa 
secetelor si reducerea diferitor specii de animale si plante.

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

La cea de a doua vizita am reusit sa plantam, impreuna cu 
padurarul din sat, 1000 de pueti, am curatat imprejurimile de 
crengi si am informat cetatenii despre importanta mediului.
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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 Wednesday, May 25, 2022

Condiții meteo: 28 de grade Celsius, cer 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

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 video
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: raionul Cahul, satul Manta

Denumirea locației: Lacul Manta

Tipul de habitat specific locației: 20. Lac natural (F3)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit Vânătoare

Activități agricole Fermă/zootehnie

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:

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. 

     Fauna observată - păsări, șopârle, nutrie,melci      
                                   de apă, cormoran. 
     
     Flora observată - rapiță, sugel, negară, păiuș, 
                                 săpunăriță, salvie, salcie

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

Gunoiște

Descrierea problemei: Gunoiștea și poluarea cu deșeuri menajere sunt probleme 
ecologice strigente cu care se confruntă zona cercetată, 
acestea fiind consecințele activității nechibzuite a 
localnicilor și băștinașilor. 

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

 
- Campanii și activități de salubrizare 
 - Proiecte ecologice 
 - Realizarea anumitor analize privind starea eco. 
 - Informarea riguroasă a localnicilor. 
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Thursday, May 12, 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 9, 2022

Condiții meteo: Zi însorită, cu o temperatură de aproximativ 23 grade
Celsius.

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

Metoda traseului (parcurgerea unui traseu cu kilometraj
definit)

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

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

Pe jos

Metoda de documentare a 
observațiilor:                      Bifați 
varianta prin care documentați vizual 
resursa
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Raionul Cahul, satul Brînza, coordonatele geografice:

45,68445° lat N, 28,17010° long E.

Denumirea locației: Lacul „Balta cu nuferi”.

Tipul de habitat specific locației: 20. Lac natural (F3)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pescuit 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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În timpul monitorizării am observat:  
Fauna: 
- Lebede cu pui, Lișiță, Porumbei Sălbatici, Broaște, diverse 
insecte, rață sălbatică, etc. 
Flora: 
- Stufăriș, patlagină, gutui, salcie, salcâm, lalele, 
pojarniță(Sunătoare), alge, etc.

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

Gunoiște Tăieri de arbori Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Gunoiște neautorizată apărută din cauza lipsei sistemului de 
colectare a gunoiului din localitate, datorită acestor gunoiști 
este poluată apa lacului și viețuitoarele din lac au de suferit. 
 
Tăierea arborilor a apărut din cauza necesității de lemn al 
locuitorilor din preajmă, ca urmare habitatul viețuitoarelor 
este distrus.

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

Pentru îmbunătățitea situației ai acestui peisaj se poate 
organiza o acțiune de voluntariat pentru a curăți lacul de 
gunoaie și colectarea gunoaielor din preajma acestuia. O 
altă modalitate de a aduce la conștiință problemele locale 
prin campanii diverse.
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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 Thursday, May 19, 2022

Condiții meteo: 23

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: Văleni,Cahul

Denumirea locației: "Izvorul"

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Altele

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

Gradul de vizitare al regiunii de către 
localnici:

10-99 oameni/săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

1-9 oameni/săptămână

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

Alunecare de teren

Descrierea problemei: Locul este abrupt și oricând poate cădea dealul peste izvor

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

Nu cred că este vreo soluție
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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: Înnourat, după ploaie, temperatura de 19 grade Celsius.Z

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: Raionul Cahul, satul Brînza, coordonatele geografice:

45,68445° lat N, 28,17010° long E.

Denumirea locației: Lacul „Balta cu nuferi”.

Tipul de habitat specific locației: 20. Lac natural (F3)

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit 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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În cadrul vizitei am observat următoarele plante :  
salcie, plop, nuferi, trestie, alge, iarbă de baltă, salcâm, etc. 
Animale : 
Șarpe, lebede, lișcă, rață sălbatică, caras, broască de baltă, 
etc.

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

Gunoiște Tăieri de arbori Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Prezența gunoiștelor pe malul lacului este una dintre cea mai 
gravă problemă identificată vizual, ea se datoreză 
inconștienței și nepăsării localnicilor, cât și datorită faptului 
că persoanele responsabile de zonele naturale nu identifică 
făptașii, aceștia nefiind amendați. 
Prezența gunoiului pe malul lacului duce la poluarea apei, 
totodată știrbează din frumusețea locului. 

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

Organizarea unei campanii de voluntariat de colectarea a 
gunoiului de pe malul acestui lac; amendarea indivizilor ce 
depun gunoiul în aceste zone; campanie de infomare a 
populației cu privire la problemele de mediu; plantarea 
copacilor; organizarea excursiilor cu tematică ”PRO-Mediu”.
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Tuesday, May 24, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

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

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

Data vizitei în teren Monday, May 23, 2022

Condiții meteo: Parțial noros , temperatura 26°

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 video
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Satul Văleni, raionul Cahul

Denumirea locației: Segment de răul Prut

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pescuit

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 monitorizării am observat diverse specii de plante 
rare introduse în Cartea Roșie , specifice zonei de lunca 
râului Prut (stânjenelul de baltă, talpa gâștei, menta sălbatică 
etc.) Dintre arbori ( salcia plângătoare , plopul argintiu, 
răchita , arțarul-tatarasc etc.) 
Dar și specii de păsări, manifere (porcul sălbatic, căprioara 
etc.) 
Reptile ( șarpele cu abdomen galben, șarpele de apă, 
țestoasa de baltă etc.) 

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

Gunoiște Tăieri de arbori

Descrierea problemei: 1.  Defrișarea arborilor  
2. Prezența deșeurilor aduse de către aluviunile , produse de 
ploile torențiale 
3. Pescuitul ilegal - braconajul 
 
 
1. Folosirea lemnului în calitate de resursă energetică. 
2.Problemele au apărut odată cu accesul persoanelor în zonă 
cu scop recreativ. 
3. Comercializarea peștelui . 
 

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

1. Eftinirea resurselor energetice
2. Amendarea persoanelor care aruncă deșeuri în preajma
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 râului Prut.
3. Aplicare sancțiunilor și respectarea ,ce țin de pescuitul 
ilegal și braconajul
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Tuesday, May 24, 2022

FIȘĂ DE EVALUARE A RESURSEI DE MEDIU

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

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

Data vizitei în teren Saturday, February 5, 2022

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

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

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

Durata vizitei de monitorizare:                           
Bifați una din următoarele variante

60 - 90 minute

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

Pe jos

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

Capturi foto
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