
   

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

 Schimbarea începe cu noi, deci am acționat. 
Am discutat cu toți elevii din gimnaziu problema dată. I-am 
rugat să povestească acasă părinților, buneilor, diriginții au 
organizat o oră de dirigenție la tema dată. 
joi 12 mai și  clasele gimnaziale am organizat o activitate de 
salubrizare pe malul Nistrului. Sacii cu deșeuri i-am aranjat 
în căteva locuri vizibile. Am lipit o foaie cu inscripția: ,, Eu 
vreau APĂ curată, AER  curat, PÂMÎNT curat, dar TU? ( 
Activitatea noastră am numit-o 
 ,,Strigăt MUT ”.  
  Vom scrie și un demers câtre  APL cu rugăminte să 
instaleze 7 coșuri de gunoi în locurile mai mult vizitate.
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Saturday, May 28, 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

III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ

IV. PROBLEME IDENTIFICATE VIZUAL

IV. RECOMANDĂRI PRIVIND REZOLVAREA PROBLEMEI
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Saturday, May 28, 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: Vânt mediu, 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 video
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III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
Amplasarea locației: Malul Nistrului în raza localității noastre.

Denumirea locației: satul lalova,raionul Rezina

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

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

Activități economice desfășurate în 
regiune:

Pășunatul animalelor Pescuit Vânătoare

Culegere de plante/ciuperci

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:

10-99 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

În vizitele de monitorizare am putut identifica multe plante 
medicinale care cresc pe malul râului: talpa găstei, pătlagina, 
păpădia, urzica, brusturele ,romanița, stevia ,minta rece, 
rostopasca-acestea sunt plante medicinale întrebuințate și 
azi de unii sateni pentru tratare. Stânjinelul de baltă la 
sfârșitul lunii bucură ochiul.  
 Dintre păsări am admirat lebedele, rațe salbatice, egrete, 
buhaiul de baltă ( doar l-am auzit), barza, corcodelul mare, 
găinușa de baltă, lișițe, pescăruș. 

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

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei:    Cu regret malul Nistrului încă mai abundă de deșeuri, în 
special plastic. Unele dintre aceste deșeuri sunt aduse din 
râpi în timpul ploilor, dar multe sunt lăsate de câtre vizitatoti 
când fac picnicuri, ori ieșiri în natură.
 Problema deșeurilor din plastic a apărut acum 25 de ani în 
localitatea noastră, odată cu apariția masivă a recipientelor 
de plastic. Consecințele vizibile sunt aspectul urât, în unele 
locuri și miros neplăcut, calitatea tot mai proastă a apei în 
unele fântăni din localitate.
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Monday, June 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: Vânt mediu, 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

III. INFORMAȚII PRIVIND RESURSA MONITORIZATĂ
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Amplasarea locației: Malul Nistrului în raza localității noastre.

Denumirea locației: satul Lalova,raionul Rezina

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 Vânătoare Culegere de plante/ciuperci

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

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

    Grupul nostru a studiat plantele medicinale care cresc pe 
malul Nistrului în raza satului Lalova. Am analizat un 
teritoriu de 2,5-3km.Am observat că peste tot întâlnim 
aceleași plante. 
   M-ai apoi am căutat în dicționar de plante medicinale, pe 
net informație despre intrebuințarea acestora. Am discutat  
părinții bunicii dacă ce cunosc ei despre aceste plante. 

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

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei: Grupul nostru a monitorizat flora pe malul Nistrului.
În prima vizită am mers cu profesoarele de biologie Zavtur 
Raisa și de geografie Iftodi Ludmila.
 După prima vizită ne-am decis să studiem plantele 
medicinale care cresc Părinții  ca și noi nu cunosc prea 
multe, dar bunicii noștri știu cum corect se colectează,când  
și întrebuințarea. ne-au povestit că în tinerețe balsamul 
pentru păr era infuzia de urzici și romaniță, iar durerile de 
articulații și acum le tratează cu brusture, că salatele de 
primăvară cu ou neapărat erau și cu frunze de păpădie.
Că lăstări de la salcie erau folosiți la conservarea murăturilor 
în loc de acid salicilic. O bunicuță ne-a povestit că mama ei
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 știa să prepare un leac din măselăriță pentru bolile de nervi, o 
rețetă uitată acum, și ne-a atenționat că-i foarte toxic, dar că 
ridică dispoziția mirosul de valeriană.În partea de nord a 
satului unde malul începe să fie stâncos am descoperit și 
valeriană.
 Grupul nostru  a depistat mai degrabă o problemă a 
nepăsării noastre. Trăim printre așa bogății naturale dar nu 
știm să le întrebuințămpentru a ne fortifica sănătatea.

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

    Ar fi bine să reînviem  obiceiul de acolecta corect plante 
medicinale, fără a pricinui pagube naturii. 
Aromaterapia am aflat se poate face în  aer liber, fie cămpie, 
luncă, stâncă.  
   Mersul pe jos în imediata apropiere a apei, mirosul 
plantelor, cântecul păsărilor, folosirea corectă a plantelor 
pentru ceaiuri-este remediu contra pentru o viață sănătoasă, 
ne-au sfătuit profesoarele  
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Monday, June 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 Thursday, May 5, 2022

Condiții meteo: Vânt mediu, soare

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: Malul Nistrului în raza localității noastre.

Denumirea locației: satul Lalova,raionul Rezina

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:

Pescuit Vânătoare Culegere de plante/ciuperci

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

100-1000 oameni pe săptămână

Gradul de vizitare al regiunii de către 
turiști:

10-99 oameni/săptămână

100-1000 oameni/săptămână

Observații privind fauna și flora 
observată în timpul monitorizării. 

Grupul nostru a cercetat, monitorizat  păsările de rău. Am 
fost surprinși să constatăm că nu știm câte păsări și ce fel de 
păsări își duc traiul pe malul Nistrului, chiar aici aproape de 
noi. Pe unele le vedea, pe altele doar le auzeam, dar nu știam 
cel puțin cum se numesc.

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

Gunoiște Lac/râu poluat

Descrierea problemei:   Problema gravă pe care am întâlnit-o chiar în a doua vizita 
a fost că am găsit o pasăre proaspăt moartă. 
Coordonatoarea proiectului dom-ra Silvia Ursu ne-a spus că 
această pasăre deosebită se numește Corcodelul mare,si  că 
probabil s-a prins în plasa unor pescări. Pasărea avea penet 
frumos și nu avea nici o traumă, vizibil părea sănătoasă.

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

Competiția ,, Fi-i schimbarea” într-un fel ne-a deschis oleacă 
ochii. Atâtea minunății de păsări trăiec aici cu noi, despre
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 care nici nu aveam habar, nici noi nici mulți consăteni de ai 
nostri. 
Acum știm nu doar că sunt, dar și cum se numesc, ne-am 
documentat puțin despre modul lor de viață, am tot povestit 
unii cu alții între noi dar și părinților, fraților surorilor mai 
mari.
  An de an papura uscată de pe malul Nistrului este 
incendiată primăvara devreme, nu știm dacă măcar o singură 
dată s-au luat măsuri cu răufăcătorii. De regulă nici o dată nu 
se știe cine a incendiat, dar se pare nici nu se dorește acest 
lucru, pe când  atâtea păsări, atâtea vietăți suferă.    

Create your own automated PDFs with Jotform PDF Editor- It’s free
3


