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SUMAR EXECUTIV
Acest Ghid este elaborat de grupul mixt de experți ai Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldo-
va (ADTM) în colaborare cu partenerii săi, în cadrul proiectului „Creșterea capacităților locale pentru 
dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în destinațiile turistice majore din 
Moldova”, realizat cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD Moldova. 

Atracțiile turistice naturale sunt principalele motivații pentru călătorii pe teritoriul Moldovei. În 
Moldova sunt peste 15 mii de atracții turistice antropice și peste 300 de arii naturale importante. 
Dezvoltarea obiectivelor patrimoniului turistic se asigură prin amenajarea turistică teritorială în 
conformitate cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului (PATN, 2008). 

Suprafețele împădurite reprezintă pentru Moldova un potențial important de atracție a turiștilor (cir-
ca 11,6% din teritoriul țării). Circa 45% din total sunt pădurile de recreere și cele destinate conservării 
naturii. Amenajările turistice pentru zonele naționale de agrement aferente bazinelor acvatice (Vadul 
lui Vodă, Soroca, Vatra etc.) sunt reglementate expres în Moldova. În țară există un sistem complex 
de arii naturale sub protecție de stat. Totodată, în Moldova au fost atestate câteva mii de stațiuni 
preistorice, circa 400 de seliști tripoliene (aprox. 5-6 mii de ani în urmă), circa 50 de grădiști fortifica-
te antice, circa 500 de seliști medievale timpurii, numeroase cetăți medievale din pământ, 6 cetăți 
medievale din piatră (în diferite stadii de conservare), peste 1000 de monumente de arhitectură 
protejate, circa 50 de mănăstiri ortodoxe.

În Moldova sunt activi circa 30 de ghizi profesioniști de turism, care sunt angajați de peste 100 de 
agenții de turism din Chișinău și de instituțiile de învățământ. Sunt și circa 340 de ghizi locali care 
pot oferi la solicitare excursii specifice locului. În raza de 30 km de la oricare obiectiv turistic din 
Moldova poate fi angajat un ghid local. 

Aceste valori creează premise suficiente pentru dezvoltarea turismului verde și a formelor de tu-
rism prietenoase mediului (agro/rural, vitivinicol, de aventură etc.).

Ghidul de față cuprinde peste 100 de subiecte, expuse în patru capitole mari ce desfășoară tema-
tici caracteristice organizării turismului verde, dar și subiecte ce țin de promovarea inițiativelor și 
proiectelor de turism verde (respectiv: managementul ciclului de proiect, finanțarea proiectelor și 
relaționarea cu principalii finanțatori pentru proiecte de turism în Republica Moldova).

În capitolul 1, „Dezvoltarea turismului prietenos mediului”, se caracterizează detaliat turismul dura-
bil, conceptul și principiile turismului verde, precum și turismul verde la nivel internațional. Tot aici 
se descriu potențialul ecoturistic al Republicii Moldova, situația generală a destinațiilor ecoturistice 
în țară, cerințele legislației de mediu relevante pentru turismul verde, alte forme de turism verde, 
beneficiile și problemele de mediu ale turismului verde, planul de management, rolul comunității 
și modalitățile de implicare a comunității în soluționarea problemelor de mediu ale ecoturismului.

Capitolul 2, „Promovarea inițiativelor de ecoturism. Managementul ciclului de proiect pentru iniți-
ative ecoturistice”, se referă la principiile generale ale ciclului de proiect (programarea, identifica-
rea, formularea, implementarea, monitorizarea și evaluarea), aspecte privind formularea scopului 
și obiectivelor, metodologia analizei SWOT, riscurile proiectului și măsurile de mitigare. Autorii pro-
pun modalități de amplificare a rezultatelor prin mijloace ieftine, replicarea proiectelor sau activi-
tăților, implicarea comunității în elaborarea și implementarea proiectului, informarea populației.

Capitolul 3, „Procurări transparente și managementul financiar eficient al proiectelor ecoturistice”, 
prezintă o selecție reușită din legislația privind achizițiile publice în Republica Moldova, principiile 
de asigurare a transparenței procurărilor, mecanismele de asigurare a transparenței achizițiilor, 
procurări verzi și durabile, principiile managementului financiar, managementul financiar al pro-
iectelor, precum și raportarea și controlul resurselor financiare în cadrul proiectelor.

Capitolul 4, „Finanțări pentru proiecte de ecoturism”, scoate în evidență problemele globale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, rolul SGP în promovarea dezvoltării durabile, instru-
mente pentru realizarea planului de dezvoltare durabilă a organizației, principalii finanțatori.

În anexe sunt expuse mai multe informații relevante, studii de caz, modele de dezvoltare relevante 
pentru turismul verde, cerințele expertizei ecologice și ale evaluării impactului de mediu, ghidurile 
SGP pentru inițiativele strategice, tipuri de proiecte ce trebuie supuse acestor proceduri.
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1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI
Cadrul general

Sectorul de turism este supervizat de o autoritate națională distinctă, subordonată direct guver-
nului. Autoritatea națională de turism are propriul Colegiu și este asistată de Consiliul consulta-
tiv de turism, gestionând bugetul public pentru necesitățile de dezvoltare a turismului. Politicile 
publice promovate în turism sunt axate pe valorificarea resurselor locale (naturale și antropice), 
dezvoltarea turismului intern și receptor, sporirea imaginii turistice a țării, susținerea ÎMM pentru 
diversificarea economică locală.

În Republica Moldova există o atitudine în general pozitivă în ceea ce privește turismul. De la pro-
clamarea independenței, sectorul turistic a fost considerat, deși confuz, un domeniu de perspec-
tivă cu efecte multilaterale: economice, sociale, de cooperare interculturală atât în Vest, cât și în 
Est. Totodată, sectorul nu a fost suficient coordonat o perioadă îndelungată, fapt care a dus la 
dezvoltarea acestuia conform regulilor pieței liberalizate. 

În politicile publice, turismul este văzut ca un sector al economiei naționale cu posibilități de ge-
nerare a beneficiilor socioeconomice și ca un catalizator pentru dezvoltarea altor sectoare sau te-
ritorii defavorizate, precum mediul rural, ariile naturale protejate și monumentele cultural-istorice. 

Autoritățile promovează dezvoltarea turismului pentru sporirea imaginii pozitive a țării, atrage-
rea vizitatorilor în țară, îmbunătățirea ospitalității moldovenești, cooperarea bilaterală și trans-
frontalieră. 

Republica Moldova are o serie de avantaje comparative, care pot impulsiona dezvoltarea indus-
triei turistice: costul scăzut al forței de muncă și al terenurilor, existența unor resurse turistice cu 
valoare națională și regională. Însă oferta turistică nu este suficient de diversificată și nu acoperă 
importante segmente de piață, de aceea se impune promovarea la nivel național a unui sistem clar 
de calitate a serviciilor și de clasificare a unităților de cazare a turiștilor, inițierea unui set de măsuri 
pentru dezvoltarea zonelor turistice naționale. 

Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii definește ecoturismul astfel:
■ călătorie responsabilă fată de mediu, 
■ în zone naturale relativ nealterate, 
■ cu scopul aprecierii naturii (și a oricăror atracții culturale trecute și prezente), 
■ care promovează conservarea, 
■ are un impact negativ scăzut,
■ asigură o implicare socioeconomică activă și aducătoare de beneficii pentru populația locală.

Guvernul Republicii Moldova recunoaște ecoturismul ca o formă de turism în care principala 
motivație a turistului este observarea și aprecierea naturii și a tradițiilor locale legate de natură. 
 Totodată, se constată că turismul pătrunde tot mai activ în ariile naturale, inclusiv în cele protejate, 
iar veniturile acumulate din activitatea de turism ar putea constitui o sursă importantă pentru 
conservarea și protejarea mediului, dar și pentru dezvoltarea comunităților locale. Însă executivul 
stipulează ferm că desfășurarea activității turistice fără un management corespunzător ar putea 
constitui un pericol pentru mediul înconjurător.

Guvernul Republicii Moldova este decis să elaboreze politici clare în domeniul ecoturismului, 
care are menirea să contribuie la: (i) conservarea biodiversității și a habitatelor naturale; (ii) uti-
lizarea resurselor naturale, umane și culturale locale; (iii) educarea ecologică a populației; (iv) 
dezvoltarea turismului ecologic cu impact negativ minim asupra mediului natural și sociocul-
tural valorificat. 

Astfel, la finele anului 2016, Agenția Turismului a Republicii Moldova a elaborat, în comun cu 
structurile guvernamentale de resort, un proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la Programul 
de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova în anii 2017-2020 și un Plan de acțiuni pentru 
implementarea acesteia în anii 2017-2020.

1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI
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1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Aspectele principale ale programului

Obiective specifice:

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

perfecționarea cadrului normativ;

creșterea atractivității destinațiilor de ecoturism la nivel național și integrarea lor în imagi-
nea de destinație de turism a Republicii Moldova pentru piața internațională;

dezvoltarea infrastructurii turistice în cadrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate și la 
nivel de destinație ecoturistică;

îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională pentru personalul implicat în manage-
mentul vizitatorilor, serviciilor turistice și planificarea dezvoltării ecoturistice;

realizarea unui cadru național adecvat pentru dezvoltarea politicilor de dezvoltare a eco-
turismului.

Ținta Programului: impulsionarea dezvoltării segmentului ecoturistic din țară, ce va avea ca efect 
crearea produselor ecoturistice competitive la scară europeană și internațională. Obiectivul gene-
ral al Programului constă în crearea condițiilor de dezvoltare a ecoturismului în vecinătatea obiec-
tivelor naturale de interes ecoturistic, ce va avea ca rezultat realizarea de produse și programe de 
turism și recreere cu valoare educativă pe plan național, precum și realizarea de produse cu profil 
ecoturistic competitive pe plan internațional. 
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1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Concepții și definiții ale turismului durabil

Dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, deoarece acesta exploatează resurse naturale și 
culturale ale destinațiilor, totodată, legătura dintre turism și mediul înconjurător este mult mai 
puternică decât în cazul altor industrii. Or, turismul durabil acoperă toate formele și activitățile 
din industria ospitalității, incluzând turismul convențional de masă, turismul cultural, montan, de 
litoral, balnear, de afaceri, rural etc. 

Turismul durabil este definit de cele mai multe ori ca fiind „dezvoltarea tuturor formelor de turism, 
managementul și marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, socială și economică a 
mediului, cu asigurarea exploatării resurselor naturale și culturale și pentru generațiile viitoare”. Aceas-
tă definiție este utilizată din 1991 de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și 
Federația Mondială pentru Ocrotirea Naturii, definiție unanim acceptată de toate organizațiile in-
ternaționale și naționale relevante. Organizația Mondială a Turismului a venit cu un demers mai 
recent, prin care „dezvoltarea turismului durabil satisface necesitățile turiștilor prezenți și ale regiu-
nilor-gazdă, în același timp cu protejarea și creșterea șanselor și oportunităților pentru viitor. El este 
văzut ca o modalitate de management al tuturor resurselor, astfel încât nevoile economice, sociale și 
estetice să fie pe deplin satisfăcute, menținând integritatea culturală, dimensiunile ecologice esențiale, 
diversitatea biologică și sistemul de viață”. 

Noțiunea de turism durabil ia în considerare trei aspecte importante: 
■ echilibru – turismul durabil asigură un echilibru între nevoile industriei turistice, ale mediului 

și comunității locale, produce beneficii economico-sociale, distribuite corect tuturor actorilor 
implicați;

■ continuitate – turismul durabil asigură exploatarea optimă nondegradabilă și continuitatea 
resurselor naturale pe care se bazează, păstrarea culturii comunității-gazdă, precum și oferă 
experiențe unice pentru vizitatori; 

■ calitate – turismul durabil impune o experiență valoroasă pentru vizitatori, îmbunătățind în 
același timp calitatea vieții comunității-gazdă, identitatea sa culturală, reducerea sărăciei și 
protejarea mediului.

Trebuie să constatăm că, de multe ori, turismul a creat efecte economice, sociale sau ecologice nu 
tocmai pozitive, iar preîntâmpinarea acestora se poate realiza doar printr-un management profe-
sional, care să atragă în procesul decizional toți factorii implicați în dezvoltarea turismului. Iată de 
ce, pentru dezvoltarea durabilă a turismului, este necesară colaborarea strânsă dintre autorități (ce 
dispun de instrumente legislative, economice, sociale), agenți economici (ce inițiază proiecte de 
amenajare și servicii turistice), persoanele care promovează protecția mediului și păstrarea moște-
nirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, tur-operatori și agenții de turism și, nu în ultimul 
rând, turiști, ca beneficiari finali. 

Excursie pe fluviul Nistru Contemplarea toltrelor de la Prut

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Ecoturismul este un model de valorificare  
durabilă nondegradabilă a resurselor turistice 

Cea mai valoroasa formă de manifestare a turismului durabil este ecoturismul. Această formă de 
turism are ca scop principal conservarea mediului și pune accent pe educația turiștilor în ceea ce 
privește protejarea și conservarea mediului natural și cultural reprezentativ al destinațiilor unde 
ajunge vizitatorul.

Prin ecoturism se încearcă minimizarea efectelor negative asupra mediului local și natural, precum 
și asupra populației. Or, în ultimul timp observăm că se manifestă tot mai pregnant tendința de 
dezvoltare a industriei turismului prin întoarcerea sa către natură și valorile culturale autentice. 
Totodată, zonele în care se practică sunt considerate de interes major, și acest lucru permite impu-
nerea unor rigori speciale, care au efecte benefice asupra naturii destinațiilor, dar și asupra stilului 
de viață tradițional al populației locale.

Prin Declarația de la Québec (UNEP/OMT, 2002), Organizația Mondială a Turismului și alte organi-
zații internaționale relevante definesc ecoturismul ca o formă de turism alternativ, care trebuie să 
includă următoarele caracteristici: 
■ produsul are la bază natura și elementele sale; 
■ managementul produce un impact ecologic minim; 
■ contribuie la conservarea resurselor naturale și culturale ale destinațiilor;
■ contribuie la bunăstarea comunităților locale;
■ promovează educația ecologică.

Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii definește ecoturismul  drept „călătorie responsabilă 
față de mediu în zone naturale relativ nealterate, cu scopul aprecierii naturii (și a oricăror atracții 
culturale trecute și prezente), care promovează conservarea, are un impact negativ scăzut și asigu-
ră o implicare socioeconomică activă si aducătoare de beneficii pentru populația locală”.

Chiar și așa, nu există o definiție unanim acceptată, iar ecoturismul este privit din perspective di-
ferite în diverse zone geografice. De exemplu, în Europa, datorită faptului că peisajul natural este 
strâns legat de prezența umană și de administrare de către comunitatea locală, există o coeziune 
puternică între ecoturism și turismul rural, astfel încât aceste două forme de turism aproape că nu 
sunt separate una de alta. În același timp, în America de Nord ecoturismul se dezvoltă mai mult în 
ariile naturale conservate, unde intervenția omului este maximal redusă. Iată de ce, la nivel euro-
pean tot mai des se acordă o mai mare importanță peisajelor naturale combinate cu cele culturale, 
ca suport pentru biodiversitate și ecoturism. 

Astfel, valorificarea cadrului natural reprezintă una dintre cerințele fundamentale ale ecoturismu-
lui, care  interferează cu alte forme de călătorie bazate pe natură. Prin urmare, în cadrul activităților 
ecoturistice pot fi incluse: 
■ excursii/drumeții organizate cu ghid;
■ excursii de experimentare a activităților de conservare a naturii; 
■ tururi pentru observarea naturii (floră, faună); 
■ tipuri de activități de aventură (excursii cu biciclete pe trasee amenajate, turism ecvestru pe 

trasee prestabilite, excursii pe schiuri, rafting, canoeing etc.); 
■ excursii în comunitățile locale (vizitarea localităților tradiționale, vizitarea de obiective cultura-

le, vizionarea de manifestări culturale tradiționale, consumul de produse alimentare tradițio-
nale locale etc.). 

Totodată, activitățile care, deși se desfășoară în natură, au un impact negativ evident asupra me-
diului natural sau sociocultural (de exemplu, activitățile off-road) nu pot fi considerate activități 
ecoturistice.

Statistic vorbind, în categoria „ecoturist” poate intra și o persoană care în timpul sejurului într-o 
stațiune turistică cumpără un program ecoturistic de o zi în cadrul unei rezervații naționale din 
apropiere, chiar dacă activitățile desfășurate în natură ocupă doar o mică parte din sejurul său. 
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Tendințele ecoturismului 

În ultimul timp, lipsa poluării, curățenia, calitatea mediului și atitudinea populației locale au deve-
nit mult mai importante pentru turiștii potențiali decât diversitatea posibilităților pentru agrement 
și cumpărături. Deși sunt în căutare de experiențe neobișnuite, majoritatea turiștilor doresc să își 
continue stilul sănătos de viață și în timpul călătoriei. Astfel, elementele motivaționale importante 
vor fi și în continuare alimentația sănătoasă, facilitățile pentru sport și accesul la informație. În 
lume, apar tot mai multe agenții de turism specializate în turismul verde, ce promovează folosirea 
inteligentă a resurselor naturale (energie alternativă sau reducerea produselor chimice în hoteluri 
etc.), circuitele turistice care evită impactul puternic asupra comunităților umane tradiționale spe-
cifice, precum și protejarea mediului natural al unor zone sensibile.  

Așa cum turismul a devenit unul dintre sectoarele socioeconomice majore, observăm o expansiune 
constantă în ultima jumătate de secol (rata de creștere anuală de circa 3-10% în funcție de regiune). 
Dar turismul reprezintă nu doar o reflecție a creșterii mobilității ce provoacă iminent și o creștere a 
numărului de turiști, acest sector demonstrează că se transformă într-o industrie performantă diversă 
și complexă. Asistăm la un fenomen când alte tipuri de activități legate de cultură, mediu, educație, 
sănătate etc. sunt activ solicitate, chiar dacă turismul de masă rămâne forma predominantă a cererii pe 
piață. Noile forme de turism scot la iveală preferințele pentru calitatea mediului și o formă de recreere 
mult mai dinamică și participativă. 

O serie de studii realizate de experții OMT scot în evidență megatendințele principale ale turismu-
lui contemporan. Printre cele mai semnificative tendințe care se vor amplifica spre anul 2020 sunt: 
■ creșterea cererii pentru destinații noi; 
■ creșterea numărului persoanelor de vârsta a treia care sunt active și dornice de călătorii; 
■ creșterea numărului de turiști preocupați de probleme de mediu; 
■ tendința de sporire a numărului de vacanțe de durată mai scurtă; 
■ turiștii devin mai experimentați și așteaptă atracții de bună calitate, tarife adecvate calității la 

utilități și servicii. 

Și Societatea Internațională de Ecoturism a identificat principalele tendințe globale ale ecoturis-
mului: 
■ piața turismului clasic în cadrul stațiunilor turistice s-a maturizat, iar creșterea sa va rămâne 

constantă. Totuși, cea mai mare parte a expansiunii turismului se desfășoară în interiorul și în 
apropierea ariilor naturale;

■ turismul bazat pe experiențe – ecoturism, turism în natură, turism cultural – se află printre 
sectoarele care se pot dezvolta foarte repede în următoarele două decenii; 

■ piața internațională a turismului bazat pe natură se dezvoltă în prezent cu 10-12% anual sau de 
trei ori mai mult decât industria globală a turismului; 

■ turismul durabil ar putea să se dezvolte, ajungând la 25% din piața globală a turismului până 
în 2020.

Specialiștii consideră că în secolul XXI ecoturismul, turismul cultural și cel de aventură vor avea 
cea mai spectaculoasă evoluție. Aceste tendințe de creștere a cererii pentru ecoturism determină 
o transformare a acestuia dintr-o nișă de piață într-un segment important al pieței turistice inter-
naționale. Respectiv, se va înregistra și o creștere a interesului față de turismul în ariile protejate. 
Creșterile cantitative vor provoca o suită de evoluții calitative în ecoturism, inclusiv: 
■ promovarea ecoturismului ca principală activitate turistică desfășurată în ariile protejate cu un 

impact redus asupra mediului și cu un rol educativ semnificativ;
■ sporirea cererii pentru destinații cu arii protejate, datorită rolului acestora în conservarea eco-

sistemelor naturale reprezentative în majoritatea țărilor lumii; 
■ diversificarea ofertei turistice și îmbunătățirea serviciilor oferite în ariile protejate pentru numeroa-

se oportunități de petrecere a vacanțelor ajustate unor nevoi ale turiștilor din ce în ce mai variate;
■ participarea activă a turiștilor motivați de a se implica activ în procesul de conservare, conști-

entizare, promovare a ariilor protejate.

Astfel, dacă inițial ecoturismul se adresa exclusiv turiștilor experimentați, cu niveluri ridicate de 
venit și educație, acum se extinde spre o clientelă cu o gamă mai variată de venituri, studii și ex-
periențe de călătorie.
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Profilul ecoturistului

Persoanele care iubesc natura nemodificată, de regulă, caută aceste locuri tocmai pentru valoarea 
lor ecologică, estetică și peisagistică, fără niciun fel de intervenții umane. Datorită unor numeroase 
studii de marketing ecoturistic s-a realizat un profil relativ al persoanei care participă la activită-
țile de ecoturism ca alternativă la turismul de masă:
■ îi place natura, are un simț dezvoltat al aventurii, e interesat să cunoască lucruri noi despre 

mediul înconjurător sau despre cultura populației diferitor zone și să ia parte la experiențe 
interesante și neobișnuite; 

■ e sensibil la problemele de mediu, deschis spre implicare în protejarea naturii, uneori este sus-
ținător sau membru al unor organizații ce promovează protecția naturii; 

■ are una sau mai multe dintre motivațiile principale de călătorie – observarea peisajelor, obser-
varea naturii sălbatice și realizarea de drumeții; 

■ are vârsta medie de 35-54 de ani (dar, odată cu fenomenul de îmbătrânire a populației în țările 
dezvoltate, vârsta medie pentru acest segment este în creștere continuă), variind în funcție de 
activitățile desfășurate și de alți factori, cum ar fi costul călătoriei; 

■ are o stare de sănătate bună, este deschis pentru a depune efort fizic. Totuși, odată cu creșterea 
mediei de vârstă, scade cererea pentru activități fizice și crește interesul pentru activități cum 
ar fi studiul naturii, observarea vieții sălbatice;

■ are studii peste medie, de obicei studii superioare;
■ are o situație materială peste medie, deoarece programele ecoturistice oferă o satisfacție mai 

specială și sunt, de obicei, mai costisitoare; 
■ ambele sexe au interes egal (50% femei și 50% bărbați) pentru ecoturism, deși sunt unele dife-

rențe în funcție de complexitatea activității desfășurate.

Astfel, constatăm că în ultima vreme ecoturismul a câștigat foarte mulți adepți. De regulă, cei inte-
resați de ecoturism în general au cerințe mai mari decât media turiștilor clasici. Până la acest mo-
ment, ecoturismul a fost destinat, în special, turiștilor cu un nivel al veniturilor mediu sau ridicat, cu 
o cultură orientată spre cunoașterea naturii, care tind să practice un mod sănătos de viață. Totuși, 
marea majoritate a turiștilor (chiar și cei mai înstăriți) sunt sensibili la prețul serviciilor turistice și 
au devenit foarte atenți la cheltuielile lor. În condițiile economice internaționale actuale, prețurile 
serviciilor turistice sunt principala variabilă în alegerile consumatorilor, iată de ce operatorii de 
ecoturism sunt motivați să propună oferte ecoturistice la prețuri accesibile unui număr mai mare 
de clienți. Dar pentru ecoturism contează și opțiunea consumatorului, care, pentru a-și reface să-
nătatea și vitalitatea, caută o calitate tot mai bună a mediului în care a ales să-și petreacă vacanța 
(aer curat, ape și locuri nepoluate, peisaje frumoase etc.). De asemenea, constatăm că turiștii au 
început să aprecieze din ce în ce mai mult sejururile în locuri în care resursele naturale sunt prote-
jate într-un mod instituționalizat, fapt care forțează deținătorii de resurse naturale să coopereze și 
să accepte standarde mai înalte în administrarea resurselor mediului și arealelor naturale.

„Vânătoare” de amintiri Plimbare cu transport „ecologic” în s. Palanca

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Abordarea internațională a ecoturismului 

La nivel global, în majoritatea țărilor, sectorul privat din industria turismului, dar și cel public de-
pun eforturi pentru a diversifica activitățile de recreere și odihnă activă prin valorificarea economi-
că nondegradantă a resurselor naturii și a biodiversității. Drept consecință, ecoturismul constituie 
o formă de turism tot mai solicitată de piața de profil. 

Analiza experienței internaționale, în special a celei europene, reliefează aspectele majore ce de-
termină cadrul instituțional, legislativ, structural și organizatoric pentru turismul durabil și ecotu-
rism. Astfel, constatăm că, în statele cu o rețea bine administrată de arii protejate, politica guverna-
mentală se orientează către câteva direcții de intervenție: 
■ realizarea de coduri pentru vizitatori și operatorii din turism în vederea limitării impactului 

asupra ariilor protejate; 
■ perfecționarea sistemului de conservare a resurselor naturale din ariile protejate și a metode-

lor de sensibilizare a populației locale; 
■ introducerea de programe de evaluare periodică a stării destinațiilor cu arii naturale protejate; 
■ promovarea sistemului de cluster în valorificarea nondegradantă a ariilor protejate; 
■ creșterea beneficiilor socioeconomice ale comunităților locale din apropierea ariilor protejate 

prin proiecte socioeconomice de păstrare a ocupațiilor tradiționale și aplicarea unor mecanis-
me echitabile pentru distribuirea veniturilor din economia locală.

În țările europene economic dezvoltate, eforturile guvernamentale sunt axate pe procesul de con-
servare și protecție, precum și pe controlul riguros asupra modului de exploatare a resurselor natu-
rale aflate în arii naturale deosebite. În acest sens, sunt promovate insistent proiectele de educație 
ecologică pentru turiști și pentru populația-gazdă. Totodată, în țările europene în tranziție, aceste 
procese sunt într-un stadiu incipient, totuși au fost reorganizate instituțiile centrale și locale, a fost 
îmbunătățită legislația de mediu și turism, au fost determinate ariile protejate, peisajele naturale 
conform cerințelor europene. Numeroase ONG-uri cu activitate ecologică, de ecoturism sau agro-
turism au suplimentat unele acțiuni ale statului prin proiecte, în parteneriat cu populația locală, 
pentru a facilita capacitățile noi de ecoturism.

În plan global, țintele dezvoltării ecoturismului vizează: 
■ protecția mediului; 
■ atragerea și creșterea satisfacției turiștilor; 
■ obținerea de venituri suplimentare la destinație; 
■ dezvoltarea durabilă a comunităților; 
■ realizarea unei educații pentru mediu: 
■ continuarea tradițiilor culturale și păstrarea stilului de viață tradițional. 

Finalitatea acestor acțiuni este ca fiecare arie protejată să își poată stabili propria strategie privind 
gestionarea teritoriului biogeografic și aplicarea eficientă a unui cod de bune practici pentru utili-
zarea resurselor naturale și culturale. 

Schimb de experiență în eco/agroturism în Polonia „Levănțica” – o atracție deosebită pentru un festival

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Rolul organizațiilor internaționale în sfera ecoturismului 

Astăzi există un grup de organizații internaționale care determină cadrul principal de coordonate 
pentru exploatarea resurselor naturale de excepție de pe planetă. De regulă, eforturile organizați-
ilor implicate în dezvoltarea ecoturismului se pot focaliza spre una sau mai multe din următoarele 
direcții: 
■ formularea și implementarea unor politici sectoriale; 
■ reglementare și standardizare (elaborarea de ghiduri și coduri de bune practici, acordarea de 

certificate); 
■ educarea consumatorilor și a prestatorilor de servicii ecoturistice; 
■ cercetare și consultanță; 
■ dezvoltarea unor instrumente și strategii de management și marketing;
■ dezvoltarea directă a domeniului prin atragerea de fonduri pentru comunitățile locale, indus-

tria turistică sau conservarea biodiversității în destinații ecoturistice. 

Bineînțeles că acum există o diversitate mare a organismelor internaționale care au contribuții în 
domeniul ecoturismului. Activitatea acestor organizații reflectă în mod clar orientarea spre dezvol-
tarea unui turism durabil și acordarea unei atenții deosebite susținerii ecoturismului. 

În tabelul de mai jos sunt incluse câteva organizații reprezentative, grupate în categorii relativ 
omogene, care au preocupări importante în industria turismului în general și în special în sfera 
ecoturismului. 

Principiul 
de  clasificare Grup de organizații Exemple

din punctul de vedere 
al conținutului acti-
vității

Organisme generale ■ Organizația Națiunilor Unite

Specializate în turism

■ Organizația Mondială a Turismului 

■ Consiliul Mondial pentru Turism și Călătorii (WTTC) 

■ Comisia Europeană a Turismului (ETC) etc.

Specializate în ecotu-
rism

■ Societatea Internațională de Ecoturism (TIES) 

■ Clubul Internațional de Ecoturism (IEC) 

■ Centrul European pentru Turism Ecologic și Agrotu-
rism (ECEAT) etc.

Specializate în protecția 
naturii

■ Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii 
(IUCN) 

■ Fondul Mondial pentru Natură (WWF) 

■ Agenția Europeană de Mediu (EEA) 

■ Institutul Internațional pentru Mediu și Dezvoltare 
(IIED) etc.

din punctul de vedere 
al caracterului sau 
nivelului de repre-
zentare

Organisme guverna-
mentale

■ EuropeAid

■ USAID

Organizații neguverna-
mentale ■ Fondul Mondial pentru Natură (WWF)

în funcție de aria teri-
torială de activitate

Organisme globale ■ Societatea Internațională de Ecoturism (TIES)

Organisme regionale ■ EUROGITES, ANTREC

în raport cu statutul 
acestora

Organisme publice
■ Agenția Europeană de Mediu (EEA) 

■ Banca Mondială

Organisme private ■ Asociația de Turism pentru Natură (Touring Nature)
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Turismul la nivel internațional în arii naturale protejate 

Ecoturismul reprezintă, în mare parte, călătoriile în arii naturale pentru a învăța despre comunități-
le-gazdă, generând posibilități economice în sprijinul conservării și protecției ecosistemelor. Obiectivul 
principal al ecoturismului constă în furnizarea unui turism de înaltă calitate în condițiile protecției area-
lelor naturale și stimulării dezvoltării și diversificării economiei locale. Ariile naturale protejate sunt des-
tinate pentru conservarea unor landșafturi naturale tipice și unice, a diversității lumii animale și a celei 
vegetale, protecția patrimoniului natural și cultural moștenit. Ele au un regim special de protecție, fiind 
scoase parțial sau integral din circuitul economic. Însă, în zona de protecție adiacentă, este instituit un 
regim de activitate economică limitat (nepoluante, tradiționale, meșteșuguri, turism). Statele moderne 
și-au creat un sistem de rezervații naturale de diverse tipuri capabil să asigure conservarea reliefului, 
florei și faunei specifice fiecărei țări. Astfel, sunt puse în valoare anumite arii protejate scoase din circu-
itul agricol sau al altor activități gospodărești, unde sunt încurajate practicile nepoluante și turismul.

De fapt, ariile naturale protejate au anumite caracteristici care le deosebesc de celelalte teritorii, în special:
■ ariile naturale reprezintă un complex natural variat cu elemente unice (floră, faună, relief, cli-

mă) recunoscute pe plan internațional ca suprafețe naturale autentice, demne de a fi protejate 
pentru a le demonstra generațiilor următoare;

■ ele fac parte dintr-un sistem național de teritorii protejate, reglementate prin legislația ecolo-
gică națională, deoarece sunt considerate etalon al landșaftului unei zone;

■ multe din acestea dispun de administrație proprie, care coordonează activitățile științifice, de 
promovare, întreținere și gestionare a circulației turistice;

■ au suprafețe clar delimitate și, de regulă, excluse din circuitul economic; 
■ instituie un acces limitat și contra plată pe teritoriu;
■ unele își extind activitatea economică prin balneoterapie, excursii, forme speciale de turism 

(alpinism, speoturism, rafting, echitație), tabere de odihnă pentru copii, muzee-laborator, pro-
grame de observare a naturii, expediții;

■ sunt încurajate activitățile economice tradiționale: meșteșugărit, agricultură nepoluantă, pro-
ducerea bunurilor din materiale naturale;

■ arhitectura și amenajarea localităților de pe teritoriul ariilor naturale protejate este în armonie 
cu natura;

■ statele deținătoare, de regulă, aplică vaste programe sociale de susținere a populației ampla-
sate pe teritoriul ariilor naturale și parcurilor naționale.

În  2014, IUCN a reactualizat Lista Națiunilor Unite a Ariilor Protejate, în care au intrat 209 429 de 
suprafețe naturale ocrotite, cu un total de 32,87 mil. km². Lista Națiunilor Unite a Ariilor Protejate se 
stabilește și se actualizează o dată la 10 ani. Astfel, în 1962 Lista conținea circa 9 mii de unități, fiind 
în creștere permanentă, iar peste cinci decenii, aceasta a depășit cifra de 209,4 mii în peste 180 de 
țări. De menționat că noile suprafețe incluse de la an la an se micșorează ca suprafață, dispersân-
du-se tot mai mult pe suprafața Terrei, diversificând astfel destinațiile ecoturisice de pe glob.

Iar de aceasta profită comunitățile locale în raza cărora se găsesc aceste resurse naturale, ce nu 
sunt exploatate clasic (extragere, defrișare, prelucrare), ci „consumate”. Astfel, se obține o utilizare 
durabilă a potențialului turistic natural, capabil să atragă noi și noi turiști.

Evoluția ariilor protejate pe plan mondial

Nr. Anul Numărul Suprafața, mil. km² Suprafața medie pe arie, km2

1. 1962 9 214 2,4 260,47

2. 1972 16 394 4,1 250,09

3. 1982 27 794 8,8 316,62

4. 1992 48 388 12,3 254,20

5. 2003 102 102 18,8 184,13

6. 2014 209 429 32,87 156,95

Sursa: UNEP-WCMC 2014 și calculele autorilor.
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Potențialul natural în destinațiile ecoturistice

Turismul este singura ramură economică ce valorifică nondegradant potențialul natural și patrimoniul 
istoric, cultural și artistic. Importanța resurselor turistice este justificată în special de caracterul lor origi-
nal sau unic. În Moldova sunt peste 15 mii de atracții turistice cultural-istorice și peste 300 de arii natura-
le importante, iar aceste atracții reprezintă motivațiile principale  pentru călătorii pe teritoriul Moldovei. 
Dezvoltarea obiectivelor patrimoniului turistic se asigură prin amenajarea turistică teritorială în confor-
mitate cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului (PATN, 2008 cu ajustările ulterioare). 

Suprafețele împădurite reprezintă pentru Moldova un potențial important de atracție a turiștilor 
(circa 11,2% din teritoriul țării). Circa 45% din total sunt pădurile de recreere și cele destinate con-
servării naturii,  care trebuie să servească pentru activități excursioniste, agrement organizat și tra-
tament balnear ca alternative diverselor tipuri de turism neorganizat. Amenajările turistice pentru 
zonele naționale de agrement aferente bazinelor acvatice sunt reglementate clar în Moldova. În 
țară există un sistem complex de arii naturale sub protecție de stat: 12 categorii de zone naturale 
protejate (peste 195 de mii ha), din care fac parte un parc național, 3 zone Ramsar, 178 de diverse 
tipuri de rezervații, 130 de monumente ale naturii și 446 de arbori seculari. 

În Moldova au fost atestate câteva mii de stațiuni preistorice, circa 400 de seliști tripoliene (aprox. 
5-6 mii de ani în urmă), circa 50 de grădișți fortificate antice, circa 500 de seliști medievale timpurii, 
numeroase cetăți medievale din pământ, 6 cetăți medievale din piatră (în diferite stadii de conser-
vare), peste 1 000 de monumente de arhitectură protejate, circa 50 de mănăstiri ortodoxe.

Atracțiile turistice situate în localități (mănăstiri, biserici, complexuri muzeale, parcuri) beneficiază 
de drumuri locale de acces relativ bine întreținute pe parcursul întregului an.

În Moldova sunt activi circa 30 de ghizi profesioniști de turism, care cunosc traseele spre atracțiile 
naționale,  angajați de peste 85 de agenții de turism din Chișinău și de instituțiile de învățământ. 
Sunt circa 340 de ghizi locali care, de regulă, sunt angajați ai muzeelor locale și practică la solicitare 
excursii extramuzeale spre unele atracții specifice locului. În raza de 30 km de la oricare obiectiv 
turistic din Moldova poate fi angajat un ghid local. 

Legea turismului pune în responsabilitatea autorității naționale de turism organizarea evidenței și 
atestarea resurselor turistice, precum și asigurarea valorificării și protejării acestora în condițiile legii. 
Totodată, dezvoltarea obiectivelor patrimoniului turistic se asigură prin amenajarea turistică teritorială 
în conformitate cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului. Iar activitatea de turism în 
teritoriu se reglementează de către autoritatea națională de turism în colaborare cu APL. 

Evaluarea și monitoringul resurselor turistice presupune un complex de măsuri menite să efectue-
ze un control periodic în spațiu și timp al unui grup bine delimitat de obiective de interes turistic. 
În linii mari, acest complex de măsuri presupune:
■ delimitarea în spațiu a obiectivelor de interes turistic pentru monitorizare;
■ gruparea acestor obiective după principiul geografic sau după caracteristici comune în anumi-

te zone turistice clar delimitate de alte zone;
■ aplicarea unui regim de conservare (stabilit prin lege sau hotărâri ale APL) cu măsuri de protec-

ție specifice fiecărui tip de resurse turistice;
■ sporirea valorii obiectivelor incluse în zonele turistice prin programe și studii științifice (istori-

ce, artistice, estetice, ecologice, biologice etc.) și prin măsuri de promovare activă;
■ sporirea funcționalității pentru activitățile de turism prin:

– delimitarea în fiecare zonă turistică a suprafețelor interzise pentru vizite, suprafețelor pen-
tru agrement, locurilor pentru construcții ușoare și capitale, traseelor locale, inclusiv a do-
tărilor pentru turismul neorganizat etc.;

– certificarea obiectivelor din patrimoniul turistic și promovarea acestora în zonă și peste 
hotarele ei;

– includerea zonelor turistice în circuite internaționale;
■ crearea unei baze de date a patrimoniului turistic existent în Republica Moldova, care trebuie 

să se caracterizeze prin eficiență și accesibilitate;
■ crearea centrelor de informare turistică în zonele turistice, prin care să se realizeze programele 

de selectare, analiză primară și transmitere spre stocare a informațiilor necesare monitorizării 
eficiente a resurselor turistice.
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Terenuri cu funcționalitate turistică în Moldova

Chiar dacă este o țară mică, Republica Moldova are suficiente resurse naturale atractive pentru un 
turism susținut. Or, patrimoniul național natural, împreună cu cel antropic, constituie principalele 
elemente responsabile de atragerea și motivarea circuitelor turistice spre localitățile moldave. 

Un număr important de terenuri utilizate în diverse activități economice au și funcționalitate tu-
ristică, adică creează cadrul formator al peisajelor atractive pentru excursii și trasee scenice, dar 
sunt și suportul fizic al amplasării bazei materiale a unităților turistice (hoteluri, sate de vacanță, 
agropensiuni, stațiuni balneare etc.).

Unele categorii de terenuri (destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, tere-
nurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și ale zonelor verzi; ale fondului 
silvic; ale fondului apelor) au caracteristicile necesare terenurilor cu funcționalitate turistică prio-
ritară. În mare parte, și terenurile agricole prezintă interes turistic prin diversitatea peisajelor, care 
reprezintă de cele mai dese ori cartea de vizită a mediului rural. Fondul funciar al Republicii Mol-
dova (inclusiv teritoriile din estul țării) constituie circa 3,38 mil. ha și este caracterizat de o pondere 
însemnată a terenurilor agricole (circa 60%). Viile ocupă 4,5% și livezile – 4,0% din teritoriul țării. 
Fondul forestier înregistrează o ușoară creștere și această creștere va fi menținută în următorii ani. 

Legile și actele normative care reglementează gestionarea terenurilor specifică clar funcționalitatea 
prioritară pentru turism, odihnă și agrement permanent sau temporar a unor spații aflate la dispo-
ziția autorităților publice centrale sau locale: (i) terenurile zonelor verzi în raza localităților urbane și 
rurale, (ii) fondul silvic, (iii) fondul de vânătoare, (iv) fondul apelor.  

Țara noastră are un peisaj pitoresc reprezentativ pentru diferite regiuni, un sistem de rezervații natu-
rale de diverse tipuri, o floră și faună specifică, care servesc pentru motivarea vizitatorilor pe traseele 
ecoturistice din Moldova. Sunt puse în valoare unele arii protejate scoase din circuitul agricol, unde 
sunt încurajate practicile nonpoluante și turismul. Iar de aceasta profită comunitățile locale în raza 
cărora se găsesc aceste resurse naturale. Astfel, se obține o utilizare durabilă a potențialului turistic 
natural, capabil să atragă noi turiști. Suprafețele împădurite, sectoarele de stepă și ariile naturale pro-
tejate de stat acoperă în Republica Moldova circa 13% din teritoriul țării, indice inferior mediei euro-
pene. Sunt câteva categorii de terenuri care au funcționalitate turistică prioritară în Moldova, inclusiv:
■ fondul silvic (451 mii ha);
■ fondul ariilor naturale protejate de stat (circa 195,15 mii ha); 
■ fondul apelor (4 712 bazine, suprafața 85,1 mii ha);
■ zonele verzi în raza localităților urbane și rurale;
■ fondul de vânătoare(234,2 mii ha).

Marea majoritate a zonelor protejate sunt situate în perimetrul localităților sătești, fapt care creea-
ză premise pentru dezvoltarea turismului în mediul rural. 

Evoluția fondului funciar, mii hectare
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %

Terenuri – 
total 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 3 384,60 100,00%

Terenuri cu 
destinație 
agricolă

1 978,90 1 984,60 2 007,60 2 008,70 2 008,90 2 014,50 2 024,20 2 026,50 2 028,30 2 039,80 60,27%

Terenuri ale 
localităților 315,7 311,4 311,6 312,1 312,2 312,8 313,1 314,8 314,3 313,6 9,27%

Terenuri ale 
fondului silvic 
și protecției 
mediului

444,1 447,1 450 450,9 450,6 450,4 450,4 450,5 451,7 451 13,33%

Terenuri ale 
fondului 
apelor

85,2 86 86,8 87,3 87,6 86 85,1 85,1 85,2 85,1 2,51%

Notă: informația este prezentată în ansamblu pe țară.  
Sursa: www.statistica.md, calculele autorilor.
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Terenuri amenajate pentru turism

Chiar dacă în Republica Moldova circa 3% din peisaj prezintă interes pentru activități turistice, la 
care se adaugă peste 5% din teritoriul acoperit de arii naturale protejate, precum și întinderile de 
ape sau pădurile de recreație (circa 45% din fondul forestier național), în realitate estimările arată 
că ponderea terenurilor amenajate efectiv pentru turism este sub 1% din total. Acest fapt denotă 
potențialul mare pentru dezvoltarea ecoturismului în țara noastră.

Autoritatea națională de turism are atribuții de clasificare a tuturor imobilelor (terenuri, spații con-
struite, echipare pentru turism) care servesc pentru cazarea și alimentarea turiștilor. Totodată, stan-
dardele naționale de clasificare a unităților de primire turistice specifică drept condiții obligatorii 
de clasificare a campingurilor, taberelor pentru copii și satelor de vacanță existența pe teritoriul 
lor a spațiilor verzi (inclusiv alei, drumuri interne, zone de liniște, terenuri sportive și de agrement) 
în proporție de minimum 10%. La fel, o cotă importantă din suprafață trebuie să fie înverzită și în 
cazul zonelor de agrement naționale sau al agropensiunilor. Aceste acțiuni se înscriu în viziunea 
generală de dezvoltare a turismului verde în țara noastră.

Raportul zonelor verzi obligatorii în cadrul structurilor turistice din Republica Moldova

Tip unitate turistică Clasificare Suprafață înverzită

Camping

1*
2*
3*
4*

10%
15%
25%
25%

Sat de vacanță 2*
3*

15%
25%

Tabără pentru copii 1*
2*

30%
50%

Agropensiune
1*
2*
3*

-
x
x

Zonă de agrement aferentă bazinelor acvatice națională minimum 50 de metri în jur

Sursa: Normele metodologice cu privire la clasificarea unităţilor de cazare, 2003.

Totodată, și autoritățile publice locale au atribuții de monitorizare a terenurilor pentru odihnă, 
agrement și turism din teritoriul subordonat, expres specificate în legislația națională, inclusiv pen-
tru: (i) terenurile zonelor verzi în raza localităților urbane și rurale, (ii) fondul silvic, (iii) fondul de 
vânătoare, (iv) fondul apelor.

Evoluția spațiilor verzi pe regiuni, 2016, mii metri pătrați

Suprafața terenu-
rilor în localitățile 
urbane

Suprafața spații-
lor verzi în locali-
tățile urbane

%  
spații verzi

Suprafața planta-
țiilor în localitățile 
urbane

%  
plantații

Total pe 
republică 87 268,50 7 735,70 8,86% 137,8 0,16%

Municipiul 
Chișinău 26 486,20 4 434,10 16,74% 56,1 0,21%

Nord 22 622,60 1 538,60 6,80% 37,5 0,17%

Centru 20 086,60 1 012,30 5,04% 5,9 0,03%

Sud 15 221,00 545,2 3,58% 33,1 0,22%

UTA Găgăuzia 2 852,10 205,5 7,21% 5,2 0,18%

Notă: informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.  
Sursa: www.statistica.md, calculele autorilor.



18 | TURISMUL VERDE ÎN MOLDOVA

1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Oferte de ecoturism ale agențiilor de turism din Republica Moldova

Potențialul natural național este unul din principalele elemente care atrag și orientează fluxul de 
turiști și alți vizitatori spre destinațiile din Republica Moldova. În ofertele comerciale ale agențiilor 
de turism naționale și locale, turismul ecologic în Republica Moldova se reduce la două forme de 
călătorii: excursii în zone naturale (nu neapărat în arii naturale protejate) și agrement cu sejur scurt 
în rezervații naturale. 

Structura calitativă a vizitelor  
în zone naturale incluse în oferta agențiilor de turism naționale

Traseu Localități 
incluse

Arii  
naturale

Mănăstiri, 
biserici Muzee Alte 

obiective Total 

Grădina Botanică Chișinău 1 1 - - - 1

Complexul Cultural-Natural 
„ Orheiul Vechi” 6 2 2 2 10 16

Rezervația „Codrii” 5 2 - 1 - 2

Parcul „Țaul” 19 2 3 1 - 6

Rezervația „Pădurea Domnească”, 
„Suta de movile” 18 4 4 1 1 10

Total 27 9 6 5 11 31

Sursa: Raportul al Asociației de Dezvoltare al Turismului în Moldova, 2016.

Fondul ariilor naturale protejate de stat din Moldova este, potrivit legislației naționale, deschis 
pentru forme organizate de turism, activități de agrement și odihnă ale populației. În realitate însă, 
în ofertele turistice sunt prezente doar câteva zone naturale drept destinații finale sau ca obiective 
suplimentare de vizită în trasee combinate spre mănăstiri și locuri istorice.

Împletitul în pănuși cu meșterul popular  
Natalia Cangea

Program etnofolcloric în aer liber la Criuleni

Implicare în tradițiile locale Educația ecologică în natură

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Terenuri pentru agrement ale fondului silvic 

Suprafețele împădurite reprezintă pentru Moldova un potențial important de atracție a turiștilor. 
Vegetația forestieră constituie un element esențial de creare a peisajelor, sursă relativ ieftină de 
tratament balneoclimatic, loc de amplasare a diferitor unități de agrement turistic și sportiv. Pădu-
rile fac parte din majoritatea rezervațiilor – importante destinații ecoturistice naționale.

Fondul silvic al Republicii Moldova (fără regiunea transnistriană) acoperă peste 12% din terito-
riul țării, inclusiv circa 11,2% reprezintă suprafața împădurită a țării. „Moldsilva” gestionează peste 
90,2% din fondul forestier național, iar restul terenurilor fondului (9,7%) se află în gestiunea primă-
riilor și a altor deținători funciari. 

Pădurile sunt variate și repartizate neuniform: zonei de centru îi revin circa 60% (gradul de împă-
durire fiind de 13,5%), zonei de nord – circa 26% (cu un grad de împădurire de 7,2%), iar zonei de 
sud – 16% (gradul de împădurire: 6,7%). În prezent, compoziția pădurilor din Republica Moldova 
este formată din specii de foioase (97,8%), inclusiv stejărete (40,3%), salcâmete (35,5%), frăsinete 
(4,8%), plopișuri (1,6%) etc., rășinoasele ocupând 1,7% din fondul forestier. Vegetația de pădure in-
clude 137 de asociații, atribuite la 11 formațiuni forestiere. Flora pădurilor țării constituie 1 008 spe-
cii de plante vasculare, dintre care 60 de specii au fost incluse în Cartea roșie a Republicii Moldova.

Circa 45% din total sunt pădurile de recreere și cele destinate conservării naturii, care trebuie să 
servească pentru activități excursioniste, agrement organizat și tratament balnear ca alternative 
diverselor tipuri de turism neorganizat. 

Evoluția indicatorilor principali ai fondului forestier

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

Suprafața to-
tală a fondului 
forestier, mii ha

336,9 336,6 336,6 419,1 419,2 419,5 420,6 426 421,7 421,7 100,00%

Suprafața 
terenurilor 
acoperite cu 
păduri – total, 
mii ha

300,6 301,8 302,1 374,5 374,8 375,3 372,8 377,5 378,1 378,1 89,66%

rășinoase 6,6 6,6 6,6 7,9 7,9 7,9 7 7 7 7 1,66%

foioase tari 281,4 282,6 282,9 349,1 349,4 349,9 349 353,6 354,2 354,2 83,99%

foioase moi 12,6 12,6 12,6 17,5 17,5 17,5 16,8 16,9 16,9 16,9 4,01%

Gradul de îm-
pădurire, % 8,9 8,9 8,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,2  

Notă: informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender. 
Sursa: www.statistica.md, calculele autorilor.

Cursul râului Răut în centrul Moldovei Rezervația peisagistică „Cosăuți”

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Terenuri ale fondului apelor 

Întinderile de apă sunt importante elemente creatoare de peisaje și loc pentru practicarea turismului, 
natației și diferitor activități sportive nautice. Pe marginea bazinelor acvatice sunt amplasate plaje, di-
verse dotări de agrement și turistice. În mare parte, dezvoltarea zonelor turistice mari este legată de apă. 
În Republica Moldova resursele de apă sunt limitate la aproximativ 1,32 mld. m3, rețeaua hidrografică 
este formată de 3 621 de cursuri de apă cu o lungime totală de circa 16 mii km. Râurile Nistru (630 km) și 
Prut (695 km) marchează frontiera de stat cu Ucraina și România. În Republica Moldova pe toate râurile 
și râulețele sunt construite peste 4,7 mii acumulări de apă cu o suprafață de circa 48 mii ha, dintre care 
34 se află în gestiunea Agenției „Apele Moldovei”. Dintre acestea, bazinele acvatice curative și de asa-
nare, precum și cele pentru necesități piscicole, vânătorești și ale rezervațiilor naturale sunt importante 
resurse turistice și de agrement, dar pentru care urmează să fie elaborate programe de dezvoltare a tu-
rismului. Totodată, Codul apelor stabilește un sistem de zone de protecție a apelor bazinelor și cursurilor 
de apă pe întregul teritoriu al țării, care este valorificat doar sporadic pentru funcții turistice, de agre-
ment, de odihnă. Autoritatea națională de turism are atribuții de monitorizare a calității amenajărilor 
turistice pentru zonele naționale publice de agrement aferente bazinelor acvatice (Vadul lui Vodă, So-
roca, Vatra etc.), celelalte spații de agrement acvatic dezvoltându-se conform exigențelor proprietarilor.

Evoluția fondului apelor, mii hectare

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 %

Terenuri – total
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Sursa: www.statistica.md, calculele autorilor.

Pescuitul – o ofertă turistică a iazurilor private Transport acvatic turistic. Gata de o plimbare pe Nistru

Rezervația peisagistică „Codrii Hânceștiului” Canioanele din nordul Moldovei

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Zonele de agrement și odihnă

O caracteristică a acestor oferte turistice este caracterul local și motivația de agrement activ, uneori 
cu elemente de activități sportive. De cele mai dese ori, acestea sunt procurate de turiști direct de 
la prestatori (unități de transport, agenți de închiriere a echipamentului turistic etc.) sau sunt pe 
cont propriu, fără intermedierea agențiilor de turism. În Republica Moldova, locurile amenajate 
pentru asemenea tip de agrement sunt:
■ spațiile verzi din orașe și zone turistice (Chișinău, Bălți, Vadul lui Vodă, Vatra, centrele raionale);
■ întinderi de ape în orașe și zone de odihnă (Chișinău, Soroca, Dubăsari, Holercani, Vadul lui 

Vodă, Vatra, Bender, Tiraspol), dotate cu echipamente pentru plimbări navale și pe ambarcați-
uni ușoare, serviciu salvamar, program de deservire a turiștilor.

Zonele de agrement sunt create tradițional în spații înverzite, în locuri cu întinderi de apă. Înce-
pând cu anii 1960, asemenea zone de agrement erau constituite în majoritatea localităților de pe 
malul Nistrului și al afluenților săi, precum și pe lângă lacurile artificiale. Potrivit legislației naționa-
le, în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova este instituit un sistem de zone de recreere aferente 
bazinelor acvatice de importanță națională:
1. Zona de odihnă Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.
2. Zona de odihnă Costești, or. Costești.
3. Zona de odihnă Holercani, raionul Criuleni.
4. Zona de odihnă Vatra, mun. Chișinău.
5. Zona de odihnă Soroca.
6. Zona de odihnă Dubăsari.
7. Zona de odihnă Tiraspol.
8. Zona de odihnă Bender.

Astfel, zonele de recreere aferente bazinelor acvatice sunt terenuri folosite pentru odihna popula-
ției, amplasate în preajma întinderilor de apă cu cele mai avantajoase elemente naturale – păduri, 
relief favorabil, lipsa posibilității alunecărilor de teren și a torentelor mari de apă, viteza maximă a 
cursului apei  de 0,5 m/sec., relief inofensiv pe malul și la fundul bazinului, prezența căilor de acces. 
Plajele reprezintă forma cel mai des utilizată a zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice. 
Regulamentul prevede ca plajele să se conformeze următoarelor cerințe:
■ Să fie clar delimitate în 5 zone:

a) zona de odihnă (40-60% din suprafață);
b) zona de deservire (vestiare, clădiri de locație, bufet, chioșcuri – circa 5-8% din suprafață);
c) zona sportivă (tenis, volei, stație de bărci etc. – circa 10% din suprafață);
d) zona verde (20-40% din suprafață);
e) sector pentru copii (5-7% din suprafață).

■ Să respecte standardele naționale în vigoare:
– 4 m2 de plajă pentru o persoană;
– zona de scăldat trebuie să fie marcată corespunzător;
– în jurul plajei trebuie să fie cel puțin 50 m de zonă de protecție în toate direcțiile;
– adâncimea de până la 0,5-0,7 m a bazinelor de scăldat pentru copii;
– cel puțin de două ori pe an să fie colectate și analizate probe sanitaro-epidemiologice.

■ Să fie prezente următoarele dotări:
– 1 instalație de alimentare cu apă potabilă pentru 100 de locuri de odihnă;
– 1 instalație de duș pentru 50 de locuri de odihnă;
– 1 cabină de schimb (suprafața minimă de 1,5 m2) pentru 50 de locuri de odihnă;
– 1 WC public pentru 75 de locuri de odihnă;
– 1 pubelă pentru 250 m2 de plajă;
– spațiu pentru cabinet medical;
– stație de salvare; 
– post de poliție non-stop (pentru zonele de importanță națională);
– parcări auto (25 m2/automobil) amplasate la cel puțin 25 m de la hotarul zonei de recreere.



22 | TURISMUL VERDE ÎN MOLDOVA

1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Situația actuală în acest domeniu este caracterizată de un aflux mare de persoane în perioada estiva-
lă, dar și de o gestionare insuficientă a acestor terenuri și lipsa unei structuri de administrare locală. 

Caracteristicile principalelor cursuri de apă

Denumirea 
cursului de 
apă

Lungimea cursului de apă, km
%

Suprafața bazinului, km2

%
total pe teritoriul Repu-

blicii Moldova total pe teritoriul Re-
publicii Moldova

Botna 152 152 100,00% 1 540 1 540 100,00%

Bâc 155 155 100,00% 2 150 2 150 100,00%

Nistru 1 352 657 48,59% 72 100 19 070 26,45%

Prut 976 695 71,21% 27 500 7 990 29,05%

Răut 286 286 100,00% 7 760 7 760 100,00%

Sursa: www.statistica.md

Caracteristicile principalelor lacuri naturale

Denumirea lacului Raionul Suprafața lacului, km2

Beleu Cahul 9,50

Dracele Cahul 2,65

Nistrul Vechi Slobozia 1,86

Roșu Căușeni 1,60

Rotunda Cahul 2,08

Sălaș Anenii Noi 3,72

Sursa: www.statistica.md

Caracteristicile principalelor lacuri artificiale

Denumirea lacului Raionul Suprafața lacului, km2

Costești-Stânca Râșcani 59,0

Cuciurgan Slobozia 27,3

Dubăsari Dubăsari 67,5

Ghidighici Strășeni 6,8

Ialoveni Ialoveni 4,4

Taraclia Taraclia 15,1

Sursa: www.statistica.md 

Rezervația științifică „Prutul de Jos” Zona umedă Ramsar „Nistrul inferior”

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Fondul ariilor naturale protejate de stat

Principalul element atractiv al unei țări este, fără echivoc, patrimoniul național cultural-istoric și 
natural. Astfel, peisajul, ariile naturale protejate, formele neobișnuite de relief sunt dintre cele mai 
căutate atracții în timpul vizitelor turistice, cu precădere celor în scopuri ecoturistice. Acestea, prin 
reprezentativitatea și atractivitatea lor, focalizează circulația turistică spre anumite destinații, care 
prin combinarea cu atracțiile antropice dezvoltă un produs turistic specific pentru fiecare dintre 
localitățile moldave, în special localitățile rurale, unde se află marea majoritate a obiectivelor natu-
rale cu valoare turistică. La 1 679 de localități în țară sunt 1217 arii și obiective naturale protejate. 

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat instituie un sistem complex de arii naturale. 
Astfel, în Republica Moldova sunt luate sub protecție de stat 12 categorii de zone naturale protejate 
(suprafața totală: 195 154,1 ha), din care fac parte 1 parc național, 3 zone umede de importanță inter-
națională, 178 de diverse tipuri de rezervații, 130 de monumente ale naturii și 446 de arbori seculari. 
Opt tipuri dintre ariile protejate corespund clasificării Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii, 
iar patru categorii sunt de interes național (grădina botanică, grădina dendrologică, monument de 
arhitectură peisajeră, grădina zoologică). Marea majoritate a zonelor protejate sunt situate în peri-
metrul localităților sătești, fapt care creează premise pentru dezvoltarea turismului în mediul rural.

O parte considerabilă a atracțiilor incluse în fondul ariilor naturale protejate fac obiectul traseelor 
ecoturistice. Printre cele mai reprezentative sunt: rezervația științifică „Codrii” (5 172 ha), rezervația 
științifică „Plaiul Fagului” (5 642 ha), rezervația științifică „Pădurea Domnească” (6 032 ha), rezerva-
ția științifică „Prutul de Jos” (1 609 ha), rezervația peisajeră „Trebujeni” (500 ha), rezervația peisajeră 
„Suta de movile” (1 072 ha), rezervația peisajeră „Codrii Tigheci” (2 519 ha), rezervația peisagistică 
„Pădurea Hârbovăț” (2218 ha), rezervația naturală silvică „Misilindra” (1,7 ha), rezervația peisajeră 
„Grădina Turcească” (224 ha), rezervația peisajeră „Căpriana-Scoreni” (1 762 ha) etc.

Toate ariile naturale trebuie, conform regulamentelor proprii, valorificate pentru turism organizat 
conform anumitor subzone clar delimitate: trasee ecoturistice, locuri amenajate pentru observa-
rea naturii, echiparea teritoriului pentru agrement, construcții ușoare/capitale pentru cazarea vi-
zitatorilor. Totuși, trebuie să constatăm că fluxurile de vizitatori sunt sporadice, orientate pe trasee 
nemarcate corespunzător, iar spațiile pentru agrement și alimentație sunt sumar amenajate. 

Repartizarea Fondului ariilor naturale protejate de stat pe categorii

Clasificarea ariilor protejate de stat Categorie 
UICN Numărul Suprafața, ha Pondere, %

Rezervații științifice I 5 19 378,0 9,93%

Parcuri naționale II 1 33 792,1 17,32%

Monumente  
ale naturii

Geologice și paleontologice III 86 2 862,2 1,47%

Hidrologice III 31 99,8 0,05%

Botanice III 446 125,2 0,06%

Specii floristice și faunistice rare III 472    

Rezervații naturale

Silvice IV 51 5 001,0 2,56%

De plante medicinale IV 9 2 796,0 1,43%

Mixte IV 3 212,0 0,11%

Rezervații peisajere V 41 34 200,0 17,52%

Rezervații de resurse VI 13 523,0 0,27%

Arii cu manage-
ment multifunc-
țional

Sectoare reprezentative cu 
vegetație de stepă VII 5 148,0 0,08%

Sectoare reprezentative cu 
vegetație de luncă VII 25 674,7 0,35%

Perdele forestiere de protecție VII 2 207,7 0,11%
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Grădini dendrologice   2 104,0 0,05%

Monumente de arhitectură peisajeră   21 304,9 0,16%

Grădini zoologice   1 20,0 0,01%

Zone umede de importanță națională   3 94 705,5 48,53%

Total   1 217 195 154,1 100,00%

Sursa: Raportul Ministerului Mediului, 2016.

Colinele de aur, s. Văleni

Stâncile Nistrului la Țipova Lunca inundabilă a Râului Prut, s. Stoianovca

„Grădinile Nighicei”, s. Popeasca

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Parcuri naționale în Republica Moldova

Pe moment, în Republica Moldova a fost întemeiat un singur parc național, „Orhei”, pe o suprafață 
de circa 1% din teritoriul național în perimetrul a 4 raioane, 18 comune cu 36 de localități. Origi-
nalitatea zonei constă în diversitatea reliefului din centrul Moldovei, începând de la stâncile din 
preajma Răutului până la codrii seculari, unde există mai multe mănăstiri medievale importante, 
precum și, nu în ultimul rând, tradiționala arhitectură locală. 

Aici sunt situate mai multe arii naturale protejate de diferite tipuri, dar și locuri pentru odihna și 
agrementul turistic. Fondul forestier în Parcul Național „Orhei” constituie circa 50% din suprafața 
totală. Acest fapt oferă destinației turistice Orhei o imagine de „zonă de codru”. Speciile de bază în 
cadrul pădurilor sunt: gorun, stejar, frasin, carpen, tei, salcâm. Altitudinea teritoriului variază între 
50 și 350 de metri. Marea majoritate din acest teritoriu este gestionat de „Moldsilva”, celelalte su-
prafețe se află pe teritoriul primăriilor și sunt gestionate de acestea.

Totodată, factorii naturali de tratament sunt valorificați prin cură balneară începând cu anii ’70 ai 
secolului XX în pădurea de la Ivancea. 

Structura Fondului ariilor naturale protejate de stat din Parcul Național „Orhei”

Locație Zone naturale protejate de stat Suprafață, ha

Pohorniceni, Piatra, raionul Orhei Monument natural geologic: recif pe malul râului 
Răut 3

Piatra, raionul Orhei Monument natural geologic: stânca Mâgla 3

Piatra, Jeloboc, raionul Orhei Monument natural hidrologic: izvorul din satul 
Jeloboc 10

Între satele Săseni, Tabăra, Țigănești, 
Bravicea, ocolul silvic Bravicea, raio-
nul Călărași

Rezervație peisajeră 680

Trebujeni, raionul Orhei Rezervație peisajeră 64

Ivancea, raionul Orhei Rezervație de resurse (sol de cernoziom levigat 
gras al zonei silvice centrale a Moldovei) 4

Isacova, raionul Orhei Luncă cu dumbravnic (lunca inundabilă a râului 
Răut) 10

Ivancea, raionul Orhei Parc vechi, monument de arhitectură peisajeră 3

Pocșești Donici, raionul Orhei Monument natural geologic 2

Ocolul silvic Vatici, raionul Orhei Stejari seculari (4 arbori)

Ocolul silvic Bravicea, raionul Călărași Gorun și fag seculari (3 arbori)

Satul Curchi, pe teritoriul fostei moșii 
mănăstirești, raionul Orhei Stejari seculari (3 arbori)

Total 779

Sursa: Raportul Ministerului Mediului, 2016.

Alte atracții pentru vizite tematice sunt:

Observarea naturii: parc vechi la Ivancea (3 ha); monumente naturale geologice – Pocșești Donici 
(2 ha), stejari seculari (ocolul silvic Vatici); rezervație de resurse (4 ha de sol de cernoziom levigat 
gras al zonei silvice centrale a Moldovei, Ivancea).

Situri arheologice: antice – Trebujeni (cetăți și valuri de pământ ale unui sistem defensiv getic), Ivan-
cea, cetatea geto-dacică (sec. IV-III î.H.) din Mașcăuți; medievale – Lucașeuca (cetate inelară, sec. X), 
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Trebujeni (cetatea tătară Șehr al Geadid din sec. XIII, cetatea moldovenească Orhei din sec. XV). 
Peste 100 de monumente arheologice (movile funerare, așezări umane, peșteri etc.).

Mănăstiri: Orheiul Vechi, Curchi, Tabăra, Nicolaeuca, Țigănești.

Muzee: Complexul muzeal „Orheiul Vechi”, Casa-muzeu „A. Donici”, Muzeul Meșteșugurilor Popula-
re (Ivancea), Casa scriitorului Ion Sîrbu.

Recreere, odihnă: pădure (Ivancea), zonele de odihnă în fiecare localitate.

Cazare: hotel (Orhei, Butuceni), pensiuni rurale, gospodării țărănești disponibile, chilii disponibile 
la mănăstiri, corturi în zonele de odihnă. 

Trasee recomandate:
■ Peresecina – Ivancea – Trebujeni (la sosire din Chișinău);
■ Orhei – Curchi – Tabăra.

Meșterul popular Gavriil Turuta, 
s.  Trebujeni

Meșterul popular Andrei Tihon, s. Neculăieuca

Flori din piatră, s. Brănești

Meșterul popular Grigore Sînchetru, s. Trebujeni

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel MironFoto: Viorel Miron
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Rezervațiile științifice

În Moldova la ora actuală sunt 5 rezervații științifice, care cuprind suprafețe importante (între 1 000 
și 6 000 ha) din landșafturile reprezentative ale țării. Rezervațiile științifice reprezintă teritorii (su-
prafața de circa 19,4 mii ha, sau 9,93% din totalul ariilor protejate) pe care se efectuează prioritar 
protecția mediului,  cercetări științifice, educarea și instruirea ecologică a populației, în același timp 
acestea sunt atracții motivatoare pentru vizite turistice de scurtă durată. 

Prima rezervație protejată de stat a apărut în 1971 în preajma localității Lozova (raionul Strășeni), 
numită „Codrii” și cunoscută azi prin realizările sale de reaclimatizare a diferitor specii (cerbi nobili, 
cerbi pătați etc.), muzeul naturii și cercetările fenologice. Rezervația „Pădurea Domnească” ( Cobani, 
raionul Glodeni) este cea mai mare din Moldova și se găsește în preajma celebrelor „Suta de Mo-
vile” și „Țara bâtlanilor”. „Plaiul fagului” reprezintă o pădure specifică de fagi cu un microclimat de-
osebit, iar celelalte două sunt rezervații riverane: „Prutul de Jos” (Văleni, raionul Cahul) în sud și 
„Iagorlâc” (Goian, raionul Dubăsari) în zona Nistrului mediu. Toate rezervațiile științifice au propria 
administrație, care se subordonează direct autorității naționale de mediu.

Caracteristici ale rezervațiilor științifice

Denumirea rezervației Raionul Suprafața, ha Anul de înființare

Codrii Strășeni 5 177 1971

Iagorlâc Dubăsari 836 1988

Pădurea Domnească Glodeni 6 032 1993

Plaiul Fagului Ungheni 5 642 1992

Prutul de Jos Cahul 1 691 1991

Sursa: Raportul Ministerului Mediului, 2016.

Rezervația științifică are statut de persoană juridică, este o instituție științifică și are gradul cel mai 
înalt de protecție, activează în baza unui regulament special. Astfel, teritoriul acesteia este împărțit în 
trei subzone, unde activitățile gospodărești sunt totalmente sau parțial interzise. Legislația în vigoare 
încurajează, cu acceptul administrației rezervației, crearea traseelor excursioniste locale, iar în anumite 
condiții, și camparea în structuri speciale a turiștilor. Sunt interzise orice forme de turism neorganizat.

Practicarea ecoturismului în rezervațiile științifice

Tip de arii natu-
rale protejate Activități de turism, agrement și recreație Reglementări în zonele 

de  protecție

Rezervații  
științifice

■ Accesul persoanelor se face în baza unui permis.
■ Admise: activități ce nu contravin sarcinilor 

rezervației, aprobate de consiliul ei științific.
■ Interzis: orice formă de odihnă a populației, 

deplasarea prin locuri neamenajate, aprinderea 
de focuri.

■ Zona de protecție obligatorie 
de 1 000-1 500 m în jurul obiec-
tivului.

■  Se admite organizarea unor 
zone de recreație reglementată.

Sursa: Raportul Ministerului Mediului, 2016.

 Zona umedă Ramsar „Lacurile Prutului de Jos”

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Rezervațiile naturale

Pe teritoriul Moldovei sunt dispersate 63 de rezervații naturale (8 009 ha sau 4,10% din totalul 
ariilor protejate). Ele reprezintă suprafețe ocupate de anumite specii de floră și faună, care prin 
valoarea lor științifică și estetică necesită protecție. Rezervațiile naturale din Moldova se clasifică 
în trei categorii:
a) 51 silvice (5 001 ha), de exemplu, la Rosoșeni, Molești-Rezeni, Sadova, Sărata Galbenă ș.a.;
b) 9 de plante medicinale (2 796 ha), de exemplu, la Logănești, Sărata Galbenă, Cahul, Cernoleuca, 

Bugeac etc.;
c) 3 mixte (212 ha), de exemplu, la Cantemir, Crocmaz ș.a.

Rezervațiile naturale sunt spații naturale valorificate intens în turismul internațional. Acestea con-
stituie valoroase resurse naturale din punct de vedere științific și sunt destinate păstrării și restabi-
lirii unui sau mai multor componente ale naturii pentru menținerea echilibrului ecologic. Se admi-
nistrează în scopul conservării biodiversității prin ameliorarea condițiilor de habitat și asigurarea 
integrității și continuității speciilor floristice și faunistice.

Repartizarea rezervațiilor naturale pe categorii de deținători funciari

Deținători
Rezervații naturale

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață 

Agenția de Stat „Moldsilva” 60 7 791 97,3

Autorități publice locale 1 30 0,4

Întreprinderi agricole 2 188 2,3

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat din 25.02.1998, nr. 1538-XIII, Anexa 1

Deținătorii („ModSilva”, APL și întreprinderile agricole) sunt responsabili de respectarea regula-
mentului rezervației naturale, care se află în raza teritoriului subordonat. Legislația în vigoare în-
curajează odihna, recreerea și turismul în locuri special amenajate (cu implicarea antreprenorilor 
locali) și interzice manifestările de turism neorganizat.

Practicarea ecoturismului în rezervațiile naturale

Tip de arii 
 naturale Activități de turism, agrement și recreație Reglementări în zonele de protecție

Rezervații 
 naturale

■ Organizarea de excursii pentru educația 
ecologică.

■ Instalarea la hotare a bornelor, panourilor 
de avertisment, indicatoarelor.

■ Interzicerea activităților neautorizate: 
turism, agrement, construcții, amenajări, 
recoltare, campare.

■ Zona de protecție obligatorie de 
700-1 000 m în jurul obiectivului.

■ Se admite organizarea unor zone 
de recreație reglementată.

Loc de popas într-o rezervație naturală Rezervație mixtă în preajma Nistrului inferior

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron



TURISMUL VERDE ÎN MOLDOVA | 29

1. DEZVOLTAREA TURISMULUI PRIETENOS MEDIULUI

Rezervațiile peisagistice

Reprezintă teritorii naturale delimitate cu scopul armonizării relațiilor dintre om și natură, conser-
vării peisajelor geografice pentru generația actuală și generațiile viitoare. În Republica Moldova 
sunt 41 de rezervații peisagistice (34 200 ha sau 17,52% din totalul ariilor protejate), cea mai mare 
fiind „Pădurea din Hâncești”, cu o suprafață comparabilă cu rezervația „Codrii”. 

Repartizarea rezervațiilor peisagistice pe categorii de deținători funciari

Deținători
Rezervații peisagistice

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață 

Agenția de Stat „Moldsilva” 29 (11) 30 776,4 96,2

Autorități publice locale - (5) 214,0 0,7

Întreprinderi agricole 1 (7) 983,6 3,1

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat din 25.02.1998, nr. 1538-XIII, Anexa 1

Peisaje reprezentative în Moldova sunt în „Pădurea Hârbovăț”, complexul geopaleontologic din 
bazinul râului Lopatnic, Valea Adâncă, Codrii Tigheci, Rudi-Arionești, Valea seacă „Tamașlâc”, „La 
castel”, Fetești, „Călărășăuca”, „La 33 de vaduri”, Trebujeni, Saharna, Țâpova, „Grădina Turcească”, Co-
săuți, Căpriana ș.a.

Practicarea ecoturismului în rezervațiile peisagistice

Tip de arii 
naturale Activități de turism, agrement și recreație Reglementări în zonele de protecție

Rezervații 
 peisagistice

■ Asigurarea dezvoltării durabile în scopuri 
recreative, estetice și culturale.

■ Obligativitatea angajaților și vizitatorilor de a 
reduce impactul antropic asupra mediului.

■ Instalarea la hotare a panourilor de avertis-
ment, indicatoarelor.

■ Prevenirea efectelor negative ale activității 
economice.

■ Interzicerea activităților neautorizate: intrarea 
persoanelor, turism, agrement, construcții, 
amenajări, campare, fotografiere, filmare.

■ Zona de protecție obligatorie de 
700-1 000 m în jurul obiectivului.

■ Terenurile din zona de protecție 
rămân la dispoziția deținătorilor 
pentru activități economice tradi-
ționale nonpoluante.

■ Interzis: staționarea autovehicule-
lor în zone nepermise.

Deținătorii („Moldsilva”, APL și întreprinderile agricole) sunt responsabili de respectarea regula-
mentului rezervației peisajere care se găsește în raza teritoriului subordonat, astfel încât să încura-
jeze odihna, recreerea și turismul în locuri special amenajate (cu implicarea antreprenorilor locali) 
și interzicerea manifestărilor de turism neorganizat.

Monument arheologic în preajma toltrelor  
Prutului

Traseu turistic marcat în rezervația științifică  
„Plaiul fagului”

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Rezervațiile de resurse 

Reprezintă obiective specifice pentru ecoturism, deoarece se valorifică potențialul natural depo-
zitat pe anumite teritorii, de exemplu, în cazul documentării privind colecțiile pedologice. Pe te-
ritoriul Republicii Moldova este atestată o gamă foarte variată de soluri. Astfel, aici sunt circa 745 
de tipuri de soluri diferite, principala bogăție pentru agricultură reprezentând cernoziomul (circa 
80% din suprafața țării). 

În Republica Moldova sunt protejate de stat 13 rezervații cu soluri reprezentative (523 ha sau 
0,27% din totalul ariilor protejate), de exemplu, la Talmaza, în balta Nistrului Inferior. 

Repartizarea rezervațiilor de resurse pe categorii de deținători funciari

Deținători
Rezervații de resurse

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață

Agenția de Stat „Moldsilva” 3 (1) 478 91,5

Autorități publice locale 2 10 1,9

Întreprinderi agricole 5 22 4,1

Alte categorii 3 (1) 13 2,5

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate, 1998 
Notă: între paranteze este indicat numărul de rezervații gestionate parțial de diferiți gestionari.

Cariera cu resurse naturale Ghidighici

Cursul Nistrului inferior

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Ariile cu management multifuncțional

Ariile cu management multifuncțional sunt suprafețe terestre și/sau acvatice în care, concomitent 
cu conservarea resurselor de apă și a pășunilor, se practică turismul reglementat. Sub această de-
numire se subînțeleg sectoare reprezentative cu diversă vegetație tipică anumitor zone geografice 
ale Moldovei. La noi sunt rezervate 32 asemenea arii (1 030,4 ha):
a) 5 sectoare reprezentative cu vegetație de stepă (148 ha). În Republica Moldova sunt două zone 

mari cu stepă: Stepa Bălțiului (rezervată la Vrănești) și Stepa Bugeacului (rezervată la Dezghin-
gea, Vinogradovca ș.a.), ambele întinzându-se practic de la Prut la Nistru;

b) 25 de sectoare reprezentative cu vegetație de luncă (674,7 ha) – în preajma râurilor și râulețelor 
din Moldova (exemplu: în perimetrul rezervației „Codrii”);

c) 2 sisteme de perdele forestiere (207,7 ha), care se găsesc sub protecție, în special în zonele din 
sudul Moldovei.

Repartizarea ariilor cu management multifuncțional pe categorii de deținători funciari

Deținători
Arii cu management multifuncțional

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață

Agenția de Stat „Moldsilva” 2 91,0 8,8

Autorități publice locale 9 176,0 17,1

Întreprinderi agricole 19 631,9 61,3

Alte categorii 2 131,5 12,8

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate, 1998 
Notă: între paranteze este indicat numărul de rezervații gestionate parțial de diferiți gestionari.

E interesant că în Moldova, formațiunile ierboase de stepă și de luncă ocupă 348,8 mii ha, ceea ce 
constituie 11,3% din teritoriul țării. Aici au fost evidențiate 790 de specii de plante vasculare din 
165 de asociații ierboase, atribuite la 30 de formațiuni. Regulamentele acestor areale presupun și 
practicarea ecoturismului.

Practicarea ecoturismului în ariile cu management multifuncțional

Tip de arii natu-
rale protejate Activități de turism, agrement și recreație Reglementări în zonele de 

protecție

Arii cu manage-
ment multifunc-
țional

■ Crearea de condiții pentru turism și agrement regle-
mentat.

■ Organizarea de excursii pentru educația ecologică.
■ Instalarea la hotare a panourilor de avertisment, indi-

catoarelor.
■ Interzicerea activităților neautorizate: turism, agre-

ment, construcții, amenajări.

■ Zona de protecție obli-
gatorie de 700-1 000 m în 
jurul obiectivului.

■ Se admite organizarea 
unor zone de recreație 
reglementată.

Sector reprezentativ cu vegetație de luncă, arealul 
Nistrului inferior

Plantație cu plante medicinale de lângă „Casa părin-
tească”, s. Palanca

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Monumentele naturii

Monumentele naturale sunt, de regulă, obiective izolate, interesante pentru vizitele turistice, dar 
care sunt repartizate dispers pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Sub protecție de stat sunt 
luate peste 500 de obiective (2 906,8 ha sau 1,58% din totalul ariilor protejate). Proveniența aces-
tora poate fi diferită: de la stânci și peșteri la izvoare și plante separate. 

Repartizarea monumentelor naturii pe categorii de deținători funciari

Deținători
Monumente naturale

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață

Agenția de Stat „Moldsilva” 28 (1) 585,1 21,3

Autorități publice locale 34 743,7 27,1

Întreprinderi agricole 47 (1) 1 088,6 39,6

Alte categorii 10 328,8 12,0

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate, 1998. 
Notă: între paranteze este indicat numărul de rezervații gestionate parțial de diferiți gestionari.

Sub aspect turistic, interesează monumentele care prin valoarea lor pot atrage turiștii ca fiind re-
prezentative pentru anumite localități sau zone turistice.
a) 86 de monumente naturale geologice și paleontologice (2 862,2 ha), de obicei, ocupă suprafe-

țe mari cu hotare bine delimitate, de exemplu, peștera de ghips „Emil Racoviță” (circa 89 km), 
Stânca Japca, Grotele și recifele Brânzeni, Defileul Trinca, Râpa lui Vișan, Rașcov, Defileul Fetești, 
Cheile Butești, Naslavcea, Defileele Duruitoarei și Văratic cu peșterile preistorice de aici, Pragu-
rile Nistrului și cascadele de pe râulețe, Argilele de la Etulia ș.a.

b) 31 de monumente naturale hidrologice (99,8 ha), care includ marea majoritate a izvoarelor cu 
apă minerală („Izvorul Tinereții” la Hârjauca, „Izvorul Putna” la Onițcani etc.) sau cu debit mare 
(Cotova, Jeloboc, Bursuc ș.a.).

c) 446 de monumente naturale botanice de sectoare reprezentative cu vegetație silvică (125,2 ha), 
de exemplu, Pădurea de plop de la Dubăsarii Vechi, arbori seculari protejați de lege, cum ar fi 
Stejarul lui Ștefan cel Mare de circa șase secole de la Cobâlnea.

Practicarea ecoturismului în locuri cu monumente ale naturii

Tip de arii natura-
le protejate

Activități de turism, 
agrement și recreație Reglementări în zonele de protecție

Monumente ale 
naturii

■ Itinerare turistice 
 pedestre.

■ Instalarea de indicatoa-
re, borne, panouri de 
avertisment. 

■ Zona de protecție obligatorie de 500-1 000 m în jurul 
obiectivelor (geologice, paleontologice, hidrografice, 
zoologice, botanice, mixte) și de 30-50 m în jurul arbo-
rilor seculari.

■ Se admite organizarea unor zone de recreație regle-
mentată.

Peștera-gigant „Emil Racoviță” Peștera Cobani

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Monumentele de arhitectură peisajeră

Monumentele de arhitectură peisajeră au valoare istorică, culturală, științifică, estetică, economică 
și recreativă, reprezintă mărturii ale evoluției peisajere și dezvoltării spirituale și sociale, fac parte 
din patrimoniul cultural și natural și sunt înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova 
ocrotite de stat. Monumentele de arhitectură peisajeră reprezintă suprafețe terestre și/sau acva-
tice în limitele cărora au fost create, în mod artificial, colecții de arbori și arbuști, specii de plante 
autohtone și exotice; prezintă interes științific aplicativ, semnificativ din punct de vedere național 
prin valoarea lor, combinate în diverse modele scenice, care conferă teritoriului respectiv un as-
pect deosebit de atractiv. Categoria monumentelor de arhitectură peisajeră include următoarele 
obiective și ansambluri de obiective: 

■ parcuri vechi; 
■ parcuri silvice;

■ alei;
■ grădini.

Din cele peste 50 de parcuri și alei vechi, sub protecție sunt luate 21 în componența monumentelor 
de arhitectură peisajeră (304,9 ha sau 0,16% din totalul ariilor protejate). De regulă, parcurile erau 
amenajate pe domeniile nobililor locali în preajma conacelor boierești sau a reședințelor de vară. 

Repartizarea monumentelor de arhitectură peisajeră pe categorii de deținători funciari

Deținători
Monumente de arhitectură peisajeră

Număr de obiective Suprafață, ha % din suprafață 

Agenția de Stat „Moldsilva” 1 2,2 1,2

Autorități publice locale 3 13,0 6,8

Întreprinderi agricole 6 38,3 20,0

Alte categorii 10 137,6 72,0

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate, 1998.

Pe lângă colecțiile de arbori și arbuști caracteristice epocii, parcurile din Moldova combinau mai 
multe stiluri cunoscute în Europa. Exemple reprezentative sunt la Țaul, Hârbovăț, Hâncești etc.

Practicarea ecoturismului în locuri cu monumente de arhitectură peisajeră

Tip de arii natu-
rale protejate

Activități de turism, 
 agrement și recreație Reglementări în zonele de protecție

Monumente 
de arhitectură 
peisajeră

■ Crearea modelelor sceni-
ce atractive sau unice din 
punct de vedere estetic 
în scopuri recreative.

■ Zona de protecție obligatorie de 100-150 m în jurul 
obiectivului.

■ Se admit activități economice ce nu sunt în detrimen-
tul monumentului.

■ Interzis: staționarea autovehiculelor în locuri nepermise.

Amenajare peisagistică în curtea unei pensiuni  
din s. Butuceni

Amenajare peisagistică în curtea unei pensiuni din 
s. Slobozia Dușca

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Grădinile botanice, dendrologice și zoologice 

Aceste atracții sunt obiective specifice de un interes turistic aparte, concentrând colecții repre-
zentative din flora și fauna locală, dar și din cea exotică, în mare parte pentru scopuri educative, 
științifice și pentru agrement. Sunt atracții dintre cele mai preferate în timpul vizitelor ecoturistice, 
deoarece prezintă într-o manieră concisă și bine structurată mai multe ecosisteme.  Ghizii sau sis-
temul de panotaj informativ comunică detalii despre valoarea acestor colecții reprezentative. La 
nivelul anului 2017, asemenea colecții vii (de plante sau animale) sunt deschise pentru publicul 
larg doar în perimetrul orașelor Chișinău și Tiraspol. Acestea sunt gestionate de autoritățile locale.

Raportul grădinilor botanice, dendrologice, zoologice  
față de totalul ariilor naturale protejate în Republica Moldova

Categoria Număr Suprafață, ha

Grădini protejate:
■ botanice
■ dendrologice
■ zoologice

1
2
1

105
104
20

Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate, 1998

Totodată, mai multe minigrădini zoologice au fost întemeiate pe lângă agropensiuni sau ferme 
agricole tocmai pentru a delecta clientela și a spori numărul de vizitatori pe aceste domenii private.

De regulă, aceste grădini sunt instituite pe terenurile autorităților publice locale, care le adminis-
trează sau le transmit în condițiile legii altor gestionari. Pentru necesitățile ecoturismului sunt apli-
cate aceleași reguli ca și pentru monumentele naturii sau de arhitectură peisajeră.

Practicarea ecoturismului în grădinile botanice, dendrologice și zoologice

Tip de arii natu-
rale protejate

Activități de turism, 
 agrement și recreație Reglementări în zonele de protecție

Monumente 
de arhitectură 
peisajeră

■ Crearea modelelor sceni-
ce atractive sau unice din 
punct de vedere estetic 
în scopuri recreative.

■ Zona de protecție obligatorie de 100-150 m în jurul 
obiectivului.

■ Se admit activități economice ce nu sunt în detrimentul 
monumentului.

■ Interzis: staționarea autovehiculelor în locuri nepermise.

Rezervațiile în curs de elaborare
În Republica Moldova sunt câteva proiecte de lansare a unor parcuri naționale și rezervații biosferi-
ce. Acest tip de arii naturale protejate de stat constituie formele cele mai des utilizate în străinătate 
pentru turism.
a) parcuri naționale (Nistrul de Jos, Prutul de Mijloc, Caracușeni, Tigheci);
b) rezervație a biosferei („Prutul de Jos”, „Codrii”).

Parcul Național Orhei Grădina dendrologică din mun. Chișinău

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Turismul rural/Agroturismul

În prezent, turismul rural în Republica Moldova reprezintă circa 5% din totalul unităților de cazare, care 
concentrează un fond de cazare de peste 3% din totalul național. În aceste unități s-au deservit în 2016 
13,3 mii de persoane (5,8% din clienții unităților de cazare). Totuși, se consideră că numărul acestora 
este mai mare, deoarece o bună parte din structurile mici (cazare în unități colective de până la 10 
locuri) care oferă cazare, în special în mediul rural, sunt absolvite de obligația de a raporta statistic.

În Republica Moldova acest gen de afaceri poate avea succes din următoarele considerente: 
■ zonele turistice rurale sunt tot mai solicitate de către orășeni și turiști străini; 
■ călătoriile în raza de 30-50 km de la orașe devin competitive comparativ cu deplasările la dis-

tanțe lungi în străinătate; 
■ costul serviciilor prestate în agropensiuni este mai mic decât în alte unități de cazare; 
■ afacerea poate fi inițiată relativ simplu și ieftin; 
■ oferta agropensiunilor, de regulă, este complexă și localizată „sub același acoperiș”, ceea ce o 

face foarte atractivă pentru beneficiari.

Investiția pentru lansarea afacerii nu este mare, deoarece se solicită în principal doar cheltuieli ce 
țin de amenajarea casei, în funcție de Normele metodologice și criteriile de clasificare a structu-
rilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei, pentru obținerea statutului 
de agropensiune. La fel, sunt solicitate și investițiile pentru pregătirea personalului, amenajarea 
teritoriului adiacent gospodăriei, publicitate și promovarea serviciilor. 

Totodată, din 2017 investițiile în construcția și dezvoltarea agropensiunilor sunt subvenționate de 
stat (AIPA), iar terenurile agricole nu trebuie să-și schimbe destinația pentru construirea acestor 
unități în cazul fermierilor care dețin aceste terenuri minimum 5 ani.

Turismul rural presupune vizitarea atracțiilor turistice naturale și cultural-istorice care se găsesc 
în satele și orășelele mici din Moldova, astfel deschizând în fața oaspeților țării cele mai frumoase 
locuri. Familiile-gazdă, deja de circa două decenii, oferă ospitalitatea tradițională din diferite des-
tinații pitorești din Moldova, combinată cu bucătăria locală, zâmbetul și voia bună, datorită cărora 
suntem recunoscuți în lume.

Imagini din destinațiile ecoturistice din Moldova

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Turismul de sănătate

Serviciile structurilor de întremare (sanatorii) sunt solicitate în orice perioadă a anului, deși sunt 
specifice ca structură a ofertei și ca durată de consum. Republica Moldova a moștenit din perioada 
ex-URSS un sistem sanatorial integrat în domeniul sindical, dar rigid, dezechilibrat teritorial și cu 
o bază materială de cazare la standarde învechite. Totuși, în ultimii ani o parte din unitățile sana-
toriale s-au extins sau au reparat capital fondul general de cazare cu reînnoirea mobilierului și a 
dotărilor pentru confortul persoanelor cazate.

Evoluția sectorului sanatorial, 2015

Sanatorii 6

Fond de cazare în sanatorii 1842

%, fond de cazare sanatorial 6,49

Persoane cazate în sanatorii 26769

%, persoane cazate în sanatorii 11,64

Sursa: www.statistica.md, calculele autorilor.

În prezent, serviciile sanatoriale rămân solicitate, iar consumul de cazare în Moldova este la 11,6% 
orientat în șase sanatorii: Vadul lui Vodă, Chișinău, Dubăsari, Cahul, Călărași, la care se mai adaugă 
Camenca (regiunea transnistriană). 

Complex acvatic

Spaţiul pentru meditaţii în aer liber „Stone-terapie”

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Turismul de vânătoare

O atracție turistică importantă este fondul de vânătoare al Republicii Moldova, delimitat în 80 de 
suprafețe din componența a 16 întreprinderi silvice de stat, inclusiv în 56 de ocoluri silvice. În pre-
zent, fondul ocupă 234,2 mii ha, inclusiv 132,8 mii ha păduri (56,7%) și 101,4 mii ha terenuri (43,3%) 
în raza de 500 de metri în jurul pădurilor (grădini, vii, pășuni, pârloagă, terenuri degradate). Supra-
fața ocupată de păduri ale fondului de vânătoare alcătuiește circa 38% din totalul terenurilor împă-
durite din țară (fără regiunea transnistriană) sau de două ori mai mult decât suprafața împădurită 
a ariilor naturale protejate de stat. Cele mai mari teritorii ale fondurilor de vânătoare se găsesc pe 
domeniile gestionate de ÎSS Chișinău, Edineț și Orhei. 

Structura fondului de vânătoare din Republica Moldova

Întreprinderi 
silvice de stat

Nr. 
ocoluri 
silvice

Nr. fonduri 
de vână-
toare

Suprafața 
totală a ÎSS, 
ha

Suprafața 
împădurită a 
fondului de 
vânătoare, ha

Alte terenuri 
(500 m în 
jurul pădu-
rii), ha

Suprafața 
totală a 
fondului de 
vânătoare, ha

ÎSS Călărași 5 5 25 070,4 7 151,4 5 624,0 12 775,4
ÎSS Chișinău 5 5 30 640,2 16 991,7 8 950,0 25 941,7
ÎSS Comrat 4 6 12 356,2 3 291,7 2 746,0 6 037,7
ÎSS Edineț 5 11 24 541,0 13 643,0 12 379,0 26 022,0
ÎSS Glodeni 5 10 24 282,3 10 180,1 9 990,0 20 170,1
ÎSS Hâncești-Silva 3 1 34 369,1 8 757,0 1 500,0 10 257,0
ÎSS Iargara 3 3 17 101,0 4 128,0 2 455,0 6 583,0
ÎSS Manta 1 3 6 428,0 6 428,0 6 906,0 13 334,0
ÎSS Nisporeni 2 3 21 324,1 2 373,6 1 890,0 4 263,6
ÎSS Orhei 5 5 23 676,0 11 541,0 6 360,0 17 901,0
ÎSS Răzeni 2 2 8 974,0 8 974,0 4 994,0 13 968,0
ÎSS Silva-Sud 4 4 18 439,0 5 347,0 6 502,0 11 849,0
ÎSS Soroca 2 6 14 638,6 4 551,3 5 379,0 9 930,3
ÎSS Șoldănești 3 4 14 987,0 8 035,4 7 043,0 15 078,4
ÎSS Telenești 3 3 10 523,0 10 523,0 7 516,0 18 039,0
ÎSS Tighina 4 9 22 298,0 10 930,0 11 146,0 22 076,0
Total 56 80 309 647,9 132 846,2 101 380,0 234 226,2

Sursa: AS „Moldsilva” 
* cu excepția suprafețelor rezervațiilor științifice 

Activitatea de vânătoare pe teritoriul Moldovei este reglementată de un regulament special al Aso-
ciației Naționale a Vânătorilor și Pescarilor, legislația ecologică națională, normativele de vânătoare 
în vigoare.

Nu există o statistică referitoare la numărul de turiști care practică turismul de vânătoare.

Peisaj silvic Zimbrul din „Pădurea Domnească”

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Destinații ecoturistice în Republica Moldova

În Republica Moldova sunt șase regiuni în care pot fi dezvoltate circa 23 de zone turistice ce inte-
grează arii naturale protejate de stat. Acest fapt favorizează dezvoltarea ecoturismului pe întregul 
teritoriu al Moldovei.

Totodată, până în prezent ecoturismul se dezvoltă sub forma unor proiecte sporadice și fără o spe-
cializare clară a destinațiilor (ecoturism, agroturism, turism de masă etc.). Mai jos sunt prezentate 
destinațiile turistice care au în componența lor arii naturale protejate pentru motivarea ecoturis-
mului în aceste zone.

HARTA ZONELOR  
ECOTURISTICE  
DIN REPUBLICA  
MOLDOVA
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Regiunea de dezvoltare Nord

Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova cuprinde 11 raioane și municipiul Bălți, cu o 
suprafață totală de 10 mii km2 sau circa 30% din teritoriul național. Populația constituie circa 25% 
din populația țării, inclusiv populație urbană circa 32% din totalul pe regiune. Totodată, aici se află 
571 de localități, inclusiv 551 – sătești din totalul de 1 679 de localități din Republica Moldova. 

Regiunea este caracterizată de un potențial turistic a 102 arii protejate de stat cu o suprafață totală 
de circa 16,6 mii ha, două plaje de importanță națională (Soroca, Costești), 20 de muzee, 178 de 
edificii ecleziastice de importanță națională și 454 de importanță locală. 

Forma eficientă de valorificare a resurselor turistice din regiune este crearea de zone turistice cu 
stațiuni de importanță națională și locală, care să diversifice destinațiile turistice din nordul Repu-
blicii Moldova. Asemenea zone turistice potențiale sunt delimitate în număr de opt, două dintre 
care sunt de importanță națională:

A.1 Zona turistică Bălți

A.2 Zona turistică Cobani-Costești

A.3 Zona turistică Criva

A.4 Zona turistică Edineț  

A.5 Zona turistică Japca-Camenca

A.6 Zona turistică Rudi-Naslavcea

A.7 Zona turistică Soroca

A.8 Zona turistică Țaul

Plimbare acvatică

Toltrele Prutului

Lumânarea Recunoștinței

Piatra de Cosăuți

Foto: Viorel Miron
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Regiunea de dezvoltare Centru

În regiunea de dezvoltare Centru a Republicii Moldova sunt incluse 13 raioane, numărul populației 
e de circa 26% din totalul pe țară. Din populația regiunii 83% trăiesc în 568 de localități sătești, iar 
17% în orașe. Regiunea ocupă un teritoriu de 10 636 km2 sau circa 31% din suprafața țării. 

În regiune sunt 114 arii naturale de valoare protejate de stat (ANP), cu o suprafață totală de 38,5 
mii ha, 20 de muzee, 256 de edificii de cult de importanță națională și 27 de importanță locală, 
care îi conferă o atractivitate investițională avantajoasă. Totodată, în regiune nu există nicio zonă 
națională de odihnă. Fondul ariilor naturale în centrul țării ocupă circa 60% din suprafața totală de 
natură protejată. Acest important potențial natural, concentrat la distanțe relativ mici de centrele 
orășenești, stimulează dezvoltarea turismului de odihnă și tratament.

În același timp, un număr mare de populație preferă formele neorganizate de turism în spațiile 
verzi, fapt explicat de oferta nediversificată a agențiilor de turism pentru turismul intern. Caracte-
ristica resurselor turistice determină specializarea a șapte zone de interes turistic:

B.1 Zona turistică Codrii

B.2 Zona turistică Criuleni-Holercani

B.3 Zona turistică Hârjauca

B.4 Zona turistică Hâncești-Lăpușna-Leușeni

B.5 Zona turistică Orhei

B.6 Zona turistică Plaiul Fagului

B.7 Zona turistică Saharna-Țipova

Spre mănăstirea Țipova

Peisaje din zona centrală a Moldovei

Parc cu întinderi acvatice

Cascadele de la Țipova

Foto: Viorel MironFoto: Viorel Miron
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Municipiul Chișinău 

Amplasat pe o suprafață de doar 2% din teritoriul național (568 km2), municipiul concentrează peste 
18% din populația țării, din care 90% sunt orășeni. Municipiul Chișinău este una dintre cele mai solici-
tate destinații turistice din Republica Moldova. Aceasta se explică prin poziția avantajoasă în mijlocul 
țării, propriul aeroport internațional, nod al căilor rutiere și ferate, numărul relativ mare al locurilor de 
cazare, cea mai diversificată ofertă turistică națională, patrimoniu variat, dependența relativ mică de 
fluctuațiile sezoniere, un grad mai înalt de exploatare a resurselor turistice decât media pe țară ș.a. 
Astfel, 46% din totalul capacității de cazare a țării și circa 350 de agenții de turism naționale sunt con-
centrate în municipiul Chișinău, constituind cea mai mare aglomerație turistică a Republicii Moldova.

Chișinăul absoarbe circa 90% din turiștii străini cazați în unitățile hoteliere. Tot aici se desfășoară 
cele mai importante evenimente culturale, sportive și activități de congrese în plan național. În 
suburbii se găsesc două zone mari de odihnă – Vadul lui Vodă și Vatra, iar în raza de influență a ora-
șului Chișinău (circa 50 km) – destinațiile turistice de importanță națională Orheiul Vechi, Căpriana, 
Hâncu, Mileștii Mici, Cojușna, rezervația „Codrii” etc. Astfel, Chișinăul concentrează cea mai mare 
piață turistică și excursionistă din Republica Moldova.

Orașul Chișinău are o ofertă turistică variată, rezultată în urma atracțiilor sale: centru istoric, cultu-
ral, economic și administrativ, centru de congrese și întruniri, zonă de odihnă și agrement. Majo-
ritatea grupurilor de turiști, atât individuali, cât și grupuri organizate care ne vizitează țara, în pri-
mul rând, vizitează municipiul Chișinău cu multiplele sale obiective turistice. Moștenirea istorică, 
aranjamentul stradal, spațiile verzi, corelația dintre clădirile monumentale și construcțiile ordinare, 
spectrul dintre vechea urbe și noile cartiere înălțate în afara vechiului perimetru urban, amplasarea 
pe coline și raportul acestora cu natura și așezarea istorică generează o cantitate importantă de 
imagini superbe și conferă Chișinăului un statut de centru turistic important. Diversitatea atracți-
ilor turistice determină polifuncționalitatea municipiului ca destinație solicitată pe piața turistică. 
Astfel, în capitală, sunt concentrate patru arii naturale protejate pe o suprafață de 208 ha, două 
zone de odihnă de importanță națională, 9 muzee naționale, 19 biserici reprezentative etc. 

Municipiul Chișinău este bogat în obiective de patrimoniu antropic amplasate atât în orașul Chiși-
nău (vatra orașului vechi, zona istorică, obiective izolate), cât și în suburbii (situri arheologice, vetre 
medievale, complexuri subterane, mănăstiri etc.). Astfel, cu circa o mie de obiective de cultură și ci-
vilizație protejate, municipiul reprezintă cea mai mare concentrație de obiective de arhitectură din 
țară. În orașul Chișinău sunt ocrotite 977 de monumente amplasate în intravilanul urban. Dintre 
acestea, 236 de obiective și complexuri sunt protejate drept monumente de importanță națională 
și 741 de obiective de patrimoniu sunt locale. Absoluta majoritate a obiectivelor de patrimoniu 
(857 de edificii) sunt situate în orașul vechi și în zona istorică și constituie în proporție de 89,8% 
case de locuit și vile urbane. În perimetrul a 65 de străzi cu circa 4 mii de case construite în diferite 
perioade, 23,85% sunt obiective de patrimoniu protejate de importanță națională sau locală. În 
afara zonei istorice a capitalei se găsesc 23 din monumentele de arhitectură. 

Zone turistice:

C.1 Zona turistică Chișinău

C.2 Zona turistică Vadul lui Vodă

C.3 Zona turistică Vatra

Lacul Ghidighici – zonă națională de agrement, or. Vatra

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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Regiunea de dezvoltare Sud

În regiunea de sud a Republicii Moldova sunt incluse 8 raioane, numărul populației este de circa 
13% din totalul pe țară. Regiunea ocupă peste 7 379 km2 sau circa 22% din teritoriul național. Po-
tențialul turistic al regiunii este reprezentat de 43 de arii naturale protejate de stat pe o suprafață 
totală de 5 874 ha, datorat reliefului de stepă și gradului redus de împădurire. În localitățile din 
regiune sunt 10 muzee și 63 de edificii ecleziastice de importanță națională și locală. În regiune nu 
sunt desemnate zone de agrement de importanță națională.

Caracterul dispers al resurselor turistice și starea actuală a acestora determină numărul mic de po-
sibile zone turistice. Acestea sunt încadrate în zona orașului Cahul, precum și de-a lungul Nistrului 
inferior sau în raionul cu populație majoritară de etnie bulgară. 

D.1 Zona turistică Cahul

D.2 Zona turistică Tighina-Căușeni-Talmaza

D.3 Zona turistică Taraclia

Muzeul „Curtea ţărănească”, s. Văleni Bucate tradiționale din sudul Moldovei

Muzeul Ținutului Natal, or. Cahul

Biserica veche „Adormirea Maicii 
 Domnului”, or. Căușeni

Portul Internațional Liber GiurgiuleștiBiserică din lemn, or. Ștefan Vodă

Foto: Viorel Miron
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UTA Găgăuzia

În UTA Găgăuzia a Republicii Moldova sunt incluse 32 de localități, inclusiv 29 sătești, cu o popula-
ție de circa 4% din populația țării, în majoritate – etnici găgăuzi. Gradul de urbanizare este de 37%, 
iar restul populației trăiește în localități sătești. 

Potențialul turistic al UTAG este reprezentat de 9 arii naturale protejate de stat pe o suprafață totală 
de 108,6 ha. În localitățile de aici sunt 4 muzee și 3 edificii ecleziastice de importanță națională. În 
UTAG nu sunt desemnate zone de agrement de importanță națională. Datorită suprafeței mici a 
regiunii, aici este desemnată o singură zonă turistică de perspectivă. 

Festival etnocultural din Găgăuzia

Instalație tematică „Casa tradițională”, Muzeul „D. Cara-Ceban”, s. Beșalma, UTA Găgăuzia

Foto: Viorel Miron
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Regiunea transnistriană

În regiunea transnistriană a Republicii Moldova sunt incluse raioanele din stânga Nistrului, precum 
și municipiile Tiraspol și Tighina, pe o suprafață de 3,4 mii km2 sau 10% din teritoriul național. Nu-
mărul populației este de circa 14% din totalul pe țară. Gradul de urbanizare a populației regiunii 
este de 65%, care reprezintă peste 360 de mii de persoane. 

Din cauza regimului separatist, în regiunea transnistriană nu a fost desfășurată inventarierea po-
tențialului turistic și nu este cunoscută o statistică a performanțelor industriei turistice locale. În 
perioada ex-RSSM, în stânga Nistrului au existat mai multe locații turistice vizitate de turiștii orien-
tați în special prin filiera sindicatelor: Tiraspol, Tighina, Dubăsari, Camenca, limanul Cuciurgan ș.a. 

Cetatea Tighina

Vizită turistică la Cetatea Tighina

Foto: Viorel Miron
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Planul de management durabil pentru ecoturism

Planurile de management durabil sunt documente elaborate voluntar de către firme sau operatori 
care intenționează să aplice principiile turismului durabil. Articolele și clauzele planurilor de mana-
gement pot fi completate în funcție de situația existentă a companiei, de aspirațiile acesteia și de 
realitățile concrete în arealele și destinațiile ecoturistice unde își desfășoară activitatea. 

Ca și orice plan strategic, acest document trebuie să includă: 
■ viziunea de dezvoltare a ecoturismului; 
■ obiectivele strategice; 
■ setul de acțiuni relevante.

Viziunea precizează felul în care se prevede oferirea de servicii turistice cu impact minim asupra 
naturii, necesitățile privind creșterea calității vieții în comunitățile destinației ecoturistice, modul 
de promovare a produselor, culturii și tradițiilor locale, precum și cum va fi stimulată atitudinea 
corectă față de angajați și turiști.

Compania care are o viziune în conformitate cu principiile ecoturismului  își va specifica câteva 
obiective strategice de realizat prin tot ceea ce face. Ca exemple de obiective pot fi următoarele:
■ conservarea potențialului natural și reducerea impactului antropic asupra mediului; 
■ promovarea culturii și a tradițiilor locale pentru stimularea dezvoltării comunităților-gazdă; 
■ prestarea de servicii ecoturistice de calitate în condiții de siguranță oriunde pe traseu, în acti-

vitățile pe care le întreprind; 
■ angajarea de personal din comunitățile locale, care să beneficieze de siguranță la locul de muncă. 

Totodată, planul de acțiuni va include un set de activități prognozate pentru o anumită perioadă 
concretă, menite să ducă la realizarea acestor obiective strategice. Pentru ca aceste acțiuni să aibă 
șanse de realizare, ele trebuie setate împreună cu parametrii unei finalități clare: date-limită de 
implementare, responsabili și costuri. În continuare vor urma exemple de acțiuni relevante pentru 
obiectivele strategice enunțate anterior.

Lucrul asupra planului de management pentru ecoturismul durabil în Ștefan Vodă

Elaborarea planului de management în ecoturism 
 pentru regiunea de dezvoltare Sud

Elaborarea planului de management în ecoturism 
pentru regiunea de dezvoltare Centru

Foto: Viorel Miron
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Obiectiv 1: Conservarea potențialului natural și reducerea impactului antropic 
asupra mediului

Acest obiectiv este unul complex și implică măsuri conjugate pentru promovarea atracțiilor na-
turale și a stilului verde în raport cu turiștii și comunitățile-gazdă, diminuarea consumului princi-
palelor resurse naturale (apă, energie, alte resurse ale mediului), reducerea cantității de deșeuri, 
reducerea impactului asupra aerului, solului și apei.

Măsurile legate de promovarea atracțiilor naturale și a stilului verde în raport cu turiștii și comuni-
tățile-gazdă se realizează prin acțiuni cum ar fi:
■ informarea clienților și a populației destinațiilor ecoturistice despre valoarea atracțiilor natura-

le și a ecosistemelor-țintă;
■ promovarea insistentă a grijii față de natură și elementele sale care formează peisajul, formele 

de relief, habitatul viețuitoarelor, populațiile de plante și animale etc.;
■ dezvoltarea unei atitudini pozitive față de modul activ și stilul sănătos de viață;
■ promovarea valorilor „afacerilor verzi” în raport cu partenerii și clientela etc.

Măsurile de reducere a consumului de apă au un set de acțiuni specifice, inclusiv: 
■ afișarea de atenționări scrise pentru reducerea consumului de apă; 
■ încurajarea clienților și personalului să folosească prosoapele mai multe zile; 
■ folosirea în grupuri sanitare și la toalete a recipientelor cu debit controlabil al apei; 
■ folosirea de robinete și dușuri cu debit scăzut; 
■ instalarea de preferință a dușurilor în camerele de baie;
■ racordarea facilităților turistice care produc ape reziduale la un sistem de canalizare (sau de 

colectare, reținere și tratare a apei); 
■ colectarea apei de ploaie pentru utilizarea în diferite activități; 
■ folosirea sistemelor de picurare a apei la udarea plantelor pentru reducerea cantității de apă 

(sau udarea plantelor dimineața sau seara); 
■ orice alte măsuri de reducere a cantității de apă utilizată.

Măsurile de reducere a cantității de deșeuri, de exemplu:
■ colectarea și îndepărtarea gunoiului întâlnit pe traseul ecoturistic; 
■ încurajarea atât a personalului, cât și a turiștilor să participe la programele de colectare, recicla-

re și reducere a cantității de deșeuri; 
■ organizarea sau subvenționarea zilelor de curățenie în comunitățile-gazdă;
■ folosirea pe cât posibil a ambalajelor biodegradabile; 
■ utilizarea de articole de unică folosință numai în situații excepționale; 

Transport turistic ecologic Promovăm grija și respectul faţă de natură

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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■ folosirea prioritară a recipientelor reutilizabile sau biodegradabile; 
■ achiziționarea de materiale astfel încât să se evite excesul de ambalaje; 
■ realizarea de compost din resturile organice etc. 

Măsurile de reducere a consumului de energie pot include următoarele activități:
■ planificarea călătoriilor, traseelor și orarelor astfel încât să se reducă timpul și distanțele de 

călătorie; 
■ încurajarea turiștilor să utilizeze pentru vizitarea obiectivelor turistice mijloace de transport 

eficiente din punctul de vedere al combustibilului (transport public, biciclete); 
■ încurajarea angajaților să circule pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public pentru a ajunge 

la serviciu; 
■ întreținerea și verificarea tehnică corespunzătoare a vehiculelor; 
■ utilizarea vehiculelor care consumă mai puțin de 10 litri/100 km; 
■ instruirea angajaților privind eficientizarea consumului de energie; 
■ folosirea a peste 90% lumină fluorescentă în loc de lumina incandescentă; 
■ folosirea ventilației naturale în încăperi; 
■ utilizarea doar a luminii naturale în timpul zilei; 
■ utilizarea pe cât e posibil a energiei solare; 
■ reducerea pierderilor de căldură prin etanșeizarea ferestrelor și ușilor, utilizarea ferestrelor du-

ble și a benzilor izolatoare; 
■ producerea și distribuirea căldurii prin instalații centrale; 
■ folosirea echipamentului electric de clasa A de energie „energy efficient”; 
■ utilizarea de materiale naturale de construcție pentru clădiri  în proporție de minimum 50%. 

Măsurile de reducere a impactului asupra aerului, solului și apei implică următoarele tipuri de activități:
■ oferirea turiștilor a posibilității de a se bucura de „liniștea naturii”; 
■ utilizarea arbuștilor, gardurilor, barierelor sau a altor semne corespunzătoare pentru menține-

rea traficului în zonele definite pentru diversele categorii de utilizatori; 
■ amenajările și activitățile turistice (ex. clădiri, poteci) nu duc la remodelarea terenului, schim-

bări ale cursurilor de apă, eliminarea completă a vegetației etc.;
■ reducerea mirosurilor supărătoare asociate cu emisiile poluante în aer; 
■ zonarea bună a spațiilor liniștite amenajate pentru recreere;
■ reducerea zgomotului produs până la nivelul parametrilor de fundal al zonei; 
■ amplasarea unităților generatoare de zgomot la distanță de zonele liniștite sau izolarea fonică; 
■ neadmiterea depozitării deșeurilor decât în locuri special amenajate; 
■ incinerarea deșeurilor fără a provoca o degradare vizibilă a aerului. 

„Cărărușa simţurilor” într-o  
locație ecoturistică din Polonia

Electromobile într-o destinație ecoturistică din Austria
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Obiectiv 2: Promovarea culturii și a tradițiilor locale pentru stimularea dezvoltării 
comunităților-gazdă

De regulă, companiile locale sau cele care furnizează turiști spre destinațiile ecoturistice au un 
set de acțiuni pentru stimularea dezvoltării comunității locale prin diferite modalități, cum ar fi 
angajarea de personal din comunitățile locale sau includerea elementelor autentice ale culturii și 
a tradițiilor locale în produsele turistice.

Aceste măsuri de încurajare a dezvoltării comunității-gazdă diversifică economia locală, inclusiv 
prin realizarea următoarelor acțiuni: 
■ încurajarea achiziționării de produse și servicii locale sau suvenire; 
■ folosirea serviciilor furnizorilor locali (pensiuni, închiriat biciclete, căruțe etc.); 
■ folosirea serviciilor ghizilor locali pentru prezentarea atracțiilor semnificative în destinația eco-

turistică;
■ folosirea serviciilor localnicilor pentru diferite activități (bucătărie tradițională, transport local 

etc.); 
■ pregătirea sistematică și creșterea profesională a ghizilor locali; 
■ antrenarea la practică a studenților din zonă în domeniul ecoturismului. 

Totodată, promovarea culturii și a tradițiilor locale: 
■ încurajarea participării turiștilor la festivalurile tradiționale; 
■ informarea turiștilor privind codul de etică și conduită acceptat de comunitatea-gazdă; 
■ prezentarea obiceiurilor zonei pentru turiști;
■ servirea prioritară a bucatelor și băuturilor specifice zonei; 
■ achiziționarea de produse ale meșterilor locali: suvenire, bunuri, alimente, băuturi etc.; 
■ contribuirea, inclusiv financiară, la crearea de infrastructură locală sau evenimente locale (fes-

tivaluri, sarbători tradiționale locale).

Obiectiv 1: Conservarea potențialului natural și reducerea impactului antropic

Vizită turistică la „Vatra neamului”

Produse ecologice tradiționale din Moldova

Olăritul tradiţional la „intersecţie” de generaţii

Suvenirele handmade așteaptă cumpărători
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Obiectiv 3: Prestarea de servicii ecoturistice de calitate în condiții de siguranță 

Vizitatorii zonelor autentice sunt sensibili la aspectele de siguranță și calitate a prestației turistice. 
Astfel, oferirea de servicii sigure și de calitate reprezintă o țintă pe care o au toți antreprenorii în 
destinațiile verzi. Aceste acțiuni implică:
■ informarea turiștilor despre persoanele de contact în caz de urgență, inclusiv: serviciul de pază 

contra incendiilor, administrația ariei naturale, salvamont, spital ș.a.;
■ realizarea unei analize de risc, care cuprinde activitățile cu impact asupra mediului și asupra 

siguranței muncii și măsuri care să contracareze riscurile identificate; 
■ instruirea unei persoane responsabile pentru acordarea primului ajutor;
■ asigurarea că trusa de prim ajutor se află într-un loc ușor accesibil și e disponibilă în orice moment;
■ instruirea unei persoane responsabile pentru situații neprevăzute în vederea înlăturării cât mai 

curând posibil a problemei; 
■ instruirea angajaților privind folosirea echipamentului de siguranță și cazurile când acesta este 

necesar; folosirea corectă a echipamentului trebuie să fie explicată de către managerul compa-
niei sau persoane specializate.

Sărbători tradiționale de vară, s. Palanca

Pensiune ecoturistică pe malul Nistrului inferior, 
s.  Cioburciu

Cartea de oaspeți a pensiunii turistice „Hanul lui 
 Hanganu”, s. Lalova

Transport acvatic turistic sigur

Centre moderne de organizare a festivalurilor 
 etnoculturale

Oaspetele pensiunii turistice „Hanul lui Hanganu”, 
s. Lalova
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Obiectiv 4. Angajarea de personal din comunitățile locale, care să beneficieze de 
siguranță la locul de muncă

Angajații și turiștii trebuie să fie siguri că în cadrul activităților pe care le întreprind în destinația eco-
turistică, pe traseu sau la locul de muncă vor beneficia de securitate, bune tratamente și condiții de 
igienă și salubritate adecvate. Totodată, antreprenorii de turism, care mizează pe ospitalitatea localni-
cilor, trebuie să angajeze în limitele posibilităților persoane cu competențe profesioniste adecvate din 
interiorul comunităților-gazdă. Mai mult, aceste eforturi trebuie axate și pe anticiparea necesarului de 
forță de muncă pentru a putea interveni cu instruirile și formarea profesională cerute de produsul tu-
ristic oferit la destinație. Spre exemplu, pentru oferirea unor excursii la vinăriile locale, este recomanda-
tă instruirea tematică în domeniul managementului excursiei a unui tehnolog din cadrul întreprinderii 
date, decât cooptarea unui ghid din exteriorul localității. Acest lucru este mai rațional din punctul de 
vedere al afacerii,  totodată motivează și angajează reprezentanții comunității pentru deservirea clien-
ților. Acțiunile ce urmează sunt bune exemple pentru planurile de management durabil în ecoturism:
■ pregătirea sistematică și creșterea profesională a personalului local (ghizi, furnizori de servicii 

de cazare/alimentare și transport etc.); 
■ asigurarea tuturor angajaților companiei și, după posibilități, a furnizorilor locali conform cate-

goriilor de activități pe care le desfășoară; 
■ oferirea de instruiri și informații clare tuturor participanților la activitățile ce necesită a fi asigu-

rate și incluse în produsul ecoturistic al companiei;
■ oferirea unor angajări temporare, stagii de practică sau experiențe de muncă pentru studenții 

din zonă în domeniul ecoturismului;
■ promovarea unor ore de planificare profesională pentru activitățile de ecoturism în instituțiile 

locale de învățământ din destinațiile turistice etc. 

Ghizi locali din Moldova în vizită de studiu în Polonia

Instructaj înainte de excursia pedestră

Foto: Viorel Miron

Foto: Viorel Miron
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Managementul ciclului de proiect pentru inițiative ecoturistice

Ce este un proiect ecoturistic?

Un proiect ecoturistic este un set de activități care au ca scop dezvoltarea acestui tip de turism fie 
într-un areal natural concret, fie printr-o abordare prietenoasă mediului în deservirea turistului în 
călătorie. Mai jos este prezentat planul unui proiect pentru dezvoltarea unei destinații de ecotu-
rism, conceput în „5 pași și 20 de activități”, ce poate fi realizat în 2-3 ani, având o echipă motivată 
și un buget alocat. Acest proiect poate fi susținut din surse proprii sau atrase, axându-se în diferite 
etape fie asupra activităților „soft”, fie asupra celor „hard” sau de infrastructură mai costisitoare.

Planul proiectului pentru dezvoltarea unei destinații de ecoturism

Pasul 5 

Îmbunătățirea infras-
tructurii turistice 

Pasul 4 

Promovarea desti-
nației ecoturistice 
din localități aso-
ciate

6. Clasificarea/cer-
tificarea unităților 
ecoturistice

Pasul 3 

Dezvoltarea 
capacităților 
umane

5. Realizarea eveni-
mentelor culturale 
cu impact regional/
național 

5. Modernizarea și 
amenajarea spațiilor 
de deservire a turiș-
tilor

Pasul 2 

Evaluarea poten-
țialului turistic 

4. Elaborarea 
competențelor de 
marketing ecotu-
ristic

4. Organizarea târ-
gurilor, forumurilor 
investiționale și 
expozițiilor anuale 

4. Asistență în crearea 
agropensiunilor în 
gospodăriile țărănești

Pasul 1 
Dezvoltarea 
capacităților 
instituționale

3. Instruirea per-
sonalului OMD 
pentru gestiona-
rea bazei de date 

3. Dezvoltarea 
capacităților în 
turism la angajații 
OMD 

3. Susținerea unui 
ciclu de emisiuni 
radio/tv, articole în 
presa scrisă, publica-
rea ghidului turistic 
al destinației

3. Amenajarea atrac-
țiilor și muzeelor din 
destinația ecoturistică

2. Elaborarea 
și aprobarea 
Strategiei de 
dezvoltare a 
turismului în 
destinația X

2. Crearea bazei 
de date în turism 
în destinație

2. Organizarea 
cursurilor de 
instruire a persoa-
nelor interesate 
de turism

2. Crearea rețelei de 
panouri informați-
onale și orientare 
turistice 

2. Elaborarea studiilor 
de fezabilitate, a pla-
nurilor de afaceri, PUG 
și a proiectelor inves-
tiționale pentru locații 
turistice

1. Amenajarea 
și dotarea 
Organizației de 
Management 
al Destinației 
(OMD)

1. Inventarierea 
atracțiilor turistice 
(naturale, antro-
pice)

1. Efectuarea vizi-
telor de studiu în 
zone ecoturistice 
recunoscute

1. Crearea paginii 
web a destinației 
ecoturistice

1. Amenajarea și 
promovarea traseelor 
ecoturistice interne și 
de interconectare cu 
alte destinații

Notă: 

* Nemarcate sunt acțiunile de tip „soft”, care pot fi susținute în primul proiect comun de sporire a vizibilității 
 destinației ecoturistice;

** cu bold sunt marcate acțiunile de infrastructură publică și privată, care pot fi susținute în parteneriate 
 publice-private.

2. PROMOVAREA INIȚIATIVELOR DE ECOTURISM
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O abordare complexă a proiectelor de ecoturism într-o localitate

Într-o localitate anume (rurală sau mic urbană), un proiect de ecoturism ia forma unei foi de par-
curs pentru amenajarea turistică a atracțiilor, locațiilor și traseelor, unde ajunge vizitatorul. Astfel, 
pentru a fi vizitată, orice localitate ospitalieră trebuie să informeze și să orienteze călătorul spre 
cele mai frumoase locuri de aici, trebuie să ofere servicii de ospitalitate și, la necesitate, să îl găzdu-
iască. Totodată, APL trebuie să conlucreze cu sectorul privat pentru a stimula mai multe inițiative 
de amenajare turistică a teritoriului (zone de agrement și odihnă, plaje, arii naturale etc.).

De regulă, vizitatorul într-o localitate turistică trebuie să se informeze de sine stătător și să se ori-
enteze ușor de la o atracție la alta sau să găsească fără probleme locațiile care oferă ospitalitate 
comercială (cazare, alimentație, ghidaj, agrement). De aceasta sunt interesați în primul rând pres-
tatorii serviciilor de ospitalitate, care trebuie motivați să orienteze fluxul de vizitatori nelocalnici 
spre locațiile amenajate. În acest scop sunt utile indicatoarele, marcajele, hărțile cu trasee, afișaje 
speciale cu contactele necesare, alte elemente de vizibilitate turistică.

În acest sens, APL trebuie să stimuleze antreprenorii locali în diverse acțiuni de găzduire confor-
tabilă a oaspeților localității printr-o viziune strategică, amenajarea unor muzee și spații publice 
pentru vizite, încurajarea antreprenoriatului în domeniul cazării comerciale și alimentației publice. 
Elaborarea unor studii de fezabilitate ar permite atragerea investițiilor necesare în proiecte de dez-
voltare a infrastructurii de suport al turismului în localitate.   

5 pași în propriul proiect de amenajare ecoturistică a localității

Localitatea 
ospitalieră Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3 Pasul 4 Pasul 5

Informează 
vizitatorul

Indicator cu 
denumirea 
localității la 
intrare

Semn de „Bun 
venit/Călătorie 
plăcută” la 
intrare/ieșire

Harta localității 
la intrare și în 
centru cu mar-
carea traseelor 
turistice locale 

Un panou cen-
tral cu informații 
captivante și de 
calitate despre 
localitate

O broșură/un 
studiu istoric 
despre locali-
tate

Orientează 
oaspetele

O carte de vizită 
a localității

O hartă turistică 
de buzunar cu 
trasee locale

Indicatoare spre 
muzeu, locații și 
atracții turistice 
sau de agre-
ment

O carte-ghid 
turistic repre-
zentativă despre 
localitate

O persoană 
instruită care să 
comunice efici-
ent cu oaspeții, 
excursioniștii și 
turiștii

Oferă servi-
cii necesare

Acces vizibil 
(minimum 50 
m) la servicii de 
poștă, telefon, 
fax, internet

Muzeu amena-
jat și accesibil 
zilnic

Unități comer-
ciale întreținute 
estetic și vizibile 
la minimum 
50 m

O listă de servicii 
pentru oaspeți, 
vizibilă și cu 
telefoane pentru 
relații 

Certificarea ca-
lității serviciilor 
și produselor, 
vizibilă în spații-
le comerciale

Găzduiește 
turistul

Spațiu verde, 
atracții pentru 
vizite accesi-
bile, vizibile, 
întreținute și 
dotate cu popas 
pentru opriri de 
scurtă durată

Un spațiu privat 
care poate fi 
închiriat pentru 
înnoptări

Pensiune 
sau camere/ 
apartamente 
amenajate 
pentru primirea 
turiștilor

Tabără estivală 
sau alt loc de 
cazare în grup, 
vizibile și accesi-
bile pe parcursul 
anului

Unitate de caza-
re clasificată

Creează 
condiții 
pentru 
ospitalitate 
și turism

Strategie de 
dezvoltare a 
localității cu 
măsuri de tu-
rism, aprobată

Un plan de 
investiții pentru 
turism și locuri 
de agrement 
(locații, taxe și 
facilități locale)

Un acord/
contract cu 
turoperatori 
din Chișinău 
semnat pentru 
deservirea 
turiștilor

Studiu de feza-
bilitate pentru o 
locație de turism 
și odihnă

Proiecte ela-
borate/imple-
mentate pentru 
susținerea 
turismului și 
ospitalității în 
localitate
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Managementul ciclului de proiect

Complexitatea proiectelor de ecoturism necesită o abordare sistematizată, care să țintească bene-
ficiile vizitatorului, necesitățile și posibilitățile localnicilor, capacitățile echipei de implementare și 
grija față de mediu.

Managementul ciclului de proiect (MCP) este un termen folosit pentru a descrie activitățile de ges-
tionare și procedurile de luare a deciziilor utilizate în timpul ciclului de viață al unui proiect (inclusiv 
sarcinile-cheie, rolurile și responsabilitățile, documentele-cheie și opțiunile de decizie). Obiectivul 
MCP vizează îmbunătățirea managementului proiectelor, inclusiv al celor din domeniul turismului, 
prin sistematizarea și perfecționarea tuturor aspectelor esențiale și a condițiilor de bază atât în ela-
borarea, cât și în implementarea propunerilor de proiecte. Managementul ciclului de proiect asigură:
■ conformitatea proiectelor cu strategia convenită și problemele reale ale grupurilor-țintă și ale 

beneficiarilor;
■ fezabilitatea proiectelor, ceea ce înseamnă că obiectivele pot fi realizate în limitele constrânge-

rilor mediului de operare și ale capacităților echipelor de implementare; 
■ durabilitatea beneficiilor generate de proiecte.

În acest sens, un proiect este definit ca un grup de activități intercorelate, programate într-o succesiune 
logică, derulate într-un interval de timp definit și utilizând resurse limitate, pentru a obține rezultate 
clar stabilite, în vederea îndeplinirii unor obiective clare. Iar managementul ciclului de proiect este o 
abordare  integrată a planificării, proiectării și gestionării proiectului.

Principiile-cheie ale MCP
■ Folosirea cadrului logic (matricei logice) în elaborarea proiectului.
■ Elaborarea, în fiecare fază, a documentelor-cheie de bună calitate pentru a asigura un proces 

de luare a deciziilor structurat și bine fundamentat.
■ Consultarea și implicarea cât de mult posibil a factorilor-cheie interesați.
■ Formularea clară a scopului proiectului, în termeni de beneficii durabile pentru grupul(rile) 

beneficiarilor.
■ Încorporarea, încă din faza de formulare, a aspectelor-cheie ale calității.

De regulă, MCP are o structură ciclică și repetitivă, care include șase etape ale ciclului unui proiect, 
cum ar fi: (i) programarea; (ii) identificarea; (iii) formularea; (iv) finanțarea; (v) implementarea; (vi) 
monitorizarea și evaluarea. Acest ciclu respectă trei principii importante:
1. criteriile și procedurile decizionale sunt definite în fiecare etapă (inclusiv cerințele esențiale de 

informare și de evaluare a calității);
2. etapele ciclului sunt progresive – fiecare fază trebuie finalizată pentru ca următoarea să fie 

abordată cu succes;
3. noua programare și identificare a proiectelor se bazează pe rezultatele monitorizării și evaluării 

(a proiectelor anterioare) ca parte a unui proces structurat.

Pentru garantarea și consolidarea beneficiilor obținute la implementarea proiectului se impun un 
șir de precondiții:

■ trasarea unor obiective clare și bine determi-
nate;

■ identificarea promptă și completă a persoa-
nelor interesate;

■ garantarea principiului de tratare a femeilor și 
bărbaților în mod egal, fără nicio discriminare;

■ integrarea aspectelor ce țin de protecția me-
diului înconjurător;

■ respectarea valorilor cultural-sociale locale;
■ existența unui cadru politic național stabil, în 

special pentru politicile sectoriale (dezvolta-
rea turismului, eco/agroturismului etc.);

Programare

Finanţare

Evaluare

Implementare

Identificare

Formulare
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■ implementarea tehnologiilor moderne;
■ capacitatea bună de management a echipei de implementare a proiectului;
■ viabilitatea economică și financiară a proiectelor și durabilitatea beneficiilor generate de 

acestea.

Fazele ciclului de proiect

# Faza 
ciclului Scurtă caracteristică

1

 P
ro

gr
am

ar
e

În această fază este analizată situația la nivel național și sectorial pentru a identifica proble-
mele, constrângerile și oportunitățile pe care proiectul le-ar putea aborda. Aceasta implică 
o revizuire a indicatorilor socioeconomici și a priorităților naționale/sectoriale și ale dona-
torilor, cu scopul de a identifica principalele obiective și priorități sectoriale și, astfel, de a 
oferi un cadru de programare relevant și fezabil în care proiectele să poată fi identificate și 
pregătite. Procesul de programare ar trebui să fie în concordanță cu principalele elemente 
analitice ale matricei logice, și anume: (i) identificarea principalelor părți interesate și evalu-
area nevoilor, intereselor și capacităților acestora; (ii) identificarea și analizarea problemelor/
constrângerilor și oportunităților de dezvoltare prioritară; (iii) identificarea obiectivelor de 
dezvoltare care abordează problemele prioritare identificate etc.

2

Id
en

tifi
ca

re

Evaluările-cheie necesare pentru a asigura relevanța și fezabilitatea unei idei de proiect 
sunt: (i) evaluarea cadrului de politici și programare; (ii) analiza părților interesate, inclusiv 
evaluarea capacității instituționale; (iii) analiza problemelor, inclusiv definirea aspectelor de 
intersectare; (iv) evaluarea altor inițiative în curs/planificate și evaluarea lecțiilor învățate; (v) 
obiective preliminare și analize strategice; (vi) evaluarea preliminară a parametrilor de resur-
se și de cost; (vii) evaluarea preliminară a măsurilor de gestionare, coordonare și finanțare a 
proiectelor; (viii) evaluarea preliminară a problemelor de sustenabilitate economică, financi-
ară, de mediu, tehnică și socială. În etapa dată sunt elaborate și studiile de prefezabilitate.

3

Fo
rm

ul
ar

e

Se elaborează matricea cadrului logic a proiectului, cuprinzând elementele strategice ma-
jore: obiective, activități, rezultate, indicatori, riscuri și ipoteze, instrumentele de planificare, 
grafice de implementare etc. Scopul etapei este de a confirma relevanța și fezabilitatea ideii 
de proiect așa cum este propusă în fișa de identificare sau în fișa proiectului. Durata etapei 
variază în funcție de tipurile de proiecte, disponibilitatea informațiilor necesare, capacitatea 
părților interesate și gradul de sprijin politic și administrativ oferit de partenerii locali. Proiec-
tele mai mici, mai puțin complexe sau foarte urgente pot fi formulate în câteva săptămâni/
luni. Investițiile complexe pe scară largă pot dura mai multe luni sau chiar ani.

4

Fi
na

n-
ța

re

În această fază se elaborează formularul de finanțare, diferit pentru fiecare tip de program 
de finanțare în parte. De regulă, aplicația este însoțită de o serie de anexe, inclusiv bugete și 
angajamente financiare reciproce (ex.: Acordul dintre parteneri).

5

Im
pl

em
en

ta
re

Scopul etapei este să furnizeze rezultatele, să realizeze obiectivele specifice și să contribuie 
în mod eficient la obiectivul general al proiectului, precum și gestionarea eficientă a resur-
selor disponibile. Această etapa este cea mai critică, deoarece sunt livrate beneficiile planifi-
cate. Toate celelalte etape ale ciclului susțin, prin urmare, în mod esențial, această etapă de 
implementare. Resursele materiale și umane alocate pentru implementarea proiectului sunt 
utilizate pentru îndeplinirea scopului propus prin proiect (rezultatele se adresează grupuri-
lor-țintă și beneficiarilor), contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

6

Ev
al

ua
re

Determinarea relevanței și îndeplinirea obiectivelor, eficiența dezvoltării, eficacitatea, impac-
tul și durabilitatea. O evaluare ar trebui să ofere informații credibile și utile, care să permită 
integrarea lecțiilor învățate în procesul de luare a deciziilor atât al beneficiarilor, cât și al 
donatorilor. Principiile care stau la baza abordării evaluării sunt: (i) imparțialitatea și indepen-
dența procesului de evaluare de funcțiile de programare și implementare; (ii) credibilitatea 
evaluării, prin utilizarea unor experți calificați și independenți, precum și prin transparența 
procesului de evaluare, inclusiv diseminarea largă a rezultatelor; (iii) participarea părților 
interesate la procesul de evaluare pentru a se asigura că sunt luate în considerare diferite 
puncte de vedere; (iv) utilitatea rezultatelor evaluării și a recomandărilor, prin prezentarea în 
timp util a unor informații relevante, clare și concise pentru factorii de decizie.

2. PROMOVAREA INIȚIATIVELOR DE ECOTURISM
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Modelul unui concept de proiect ecoturistic

Conceptele de proiect sunt necesare pentru stabilirea, în linii mari, a principalelor probleme ce 
urmează să fie soluționate printr-un set de acțiuni coordonate și acceptate de un parteneriat. Chiar 
dacă mulți donatori nu cer neapărat un concept de proiect, acesta este absolut necesar în faza de 
identificare din MCP și servește drept suport pentru formularea ulterioară a propunerii complete 
de finanțare/investiție.

Domeniul: Ecoturism

Titlul proiectului: Dezvoltarea capacităților de turism ecologic în zona transfrontalieră a Moldovei și 
României pentru conservarea potențialului ariilor naturale protejate 

Localizare Teritoriul Republicii Moldova și al României, zona transfrontalieră pe Prut

Aplicant X

Parteneri Y, Republica Moldova
Z, România

Obiectivul general 
al proiectului

Diversificarea afacerilor locale prin turism, valorificarea și protecția ariilor naturale 
protejate, asistarea antreprenorilor pentru activități noi, asistența localnicilor și 
turiștilor în mediul natural.

Succintă descriere 
a proiectului

În cadrul proiectului se vor identifica toate obiectivele turistice majore la nivel 
subnațional din arealul proiectului, se vor selecta cele mai bine amplasate și se vor 
amenaja popasuri turistice, inclusiv prin valorificarea potențialului deținut de APL 
în zona transfrontalieră. În urma activităților proiectului se va crea și se va dezvolta 
o rețea națională de amplasamente agro- și ecoturistice bazate pe antreprenoriatul 
din mediul rural.

Activități necesare

■ Inventarierea potențialului natural în locații ecoturistice din ariile naturale proteja-
te în regiunea de frontieră a Republicii Moldova și a României.

■ Evaluarea zonelor naturale pentru conservare și valorificare turistică durabilă (con-
form Strategiei paneuropene de conservare a diversității biologice și peisagistice).

■ Elaborarea ghidului regional al ecoturistului.
■ Organizarea unor traininguri pentru turiști, populația locală, antreprenori din 

preajma rezervațiilor naturale din regiunea de frontieră.
■ Instruire privind afacerile în locații turistice în zonele naturale protejate.
■ Crearea centrelor de informare a turiștilor și închirierea echipamentului în zonele 

naturale protejate din Republica Moldova. 
■ Elaborarea programelor interactive de implicare directă a turiștilor în activități de 

protecție a naturii (ex.: monitoringul florei și faunei în zonele naturale protejate).
■ Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru managementul rețelei turistice 

ecologice.
■ Elaborare de planuri de afaceri pentru locațiile ecoturistice. 
■ Susținerea logistică a antreprenorilor în locațiile ecoturistice.
■ Promovarea ideilor de utilizare a materialelor de construcții „prietenoase” naturii 

în construcțiile destinate turiștilor.
■ Vizite de studiu în ariile naturale protejate cu experiență mare în domeniul turis-

mului (România, Polonia).
■ Participări/organizare de expoziții, târguri, festivaluri.
■ Pagini web pentru agropensiunile ecoturistice din rețea.

Rezultate 
 așteptate 

■ Rețea transfrontalieră de turism ecologic și rural funcțională
■ Managementul rețelei turistice rurale și ecologice aplicat
■ Amenajarea unor amplasamente turistice prin parteneriat public-privat

Durată estimativă 12 luni

Costuri estimative X

Necesități de 
resurse Elaborarea de proiect, stabilirea parteneriatului
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Formatul de bază al unui proiect 

Mai multe aspecte generale și particulare trebuie luate în calcul la elaborarea unui proiect. Da-
torită faptului că orice proiect este, în mare parte, rezultatul unei munci colective, este necesară 
o bună structurare a mesajelor tematice, fie că acestea se referă la țintele și conținutul pro-
iectului, fie că sunt explicate abordările metodologice sau de organizare într-un anumit con-
text. Mesajele trebuie să fie clare, consecutive și înțelese de membrii echipei de implementare, 
partenerii de proiect, părțile implicate și, bineînțeles, de donatori,  în ciuda faptului că părțile 
menționate, de regulă, pot avea priorități diferite și viziuni speciale de valorificare a resurselor 
alocate unui proiect. Însă tocmai grație acestor modalități diverse de rezolvare a problemelor 
abordate, un proiect este mai competitiv decât acțiunile sporadice ale unor entuziaști. Mai jos 
este prezentat un format general de sistematizare a informației unui proiect pentru a-l putea 
discuta și îmbunătăți prin implicarea mai multor părți interesate. De regulă, acest format este 
oferit de partea donatoare pentru a înțelege mai bine esența proiectului și modul în care sunt 
implicate resursele (locale și alocate din exterior) pentru a rezolva anumite probleme și a atinge 
țintele proiectului. 

Sumar 
al proiectului Se face o descriere succintă a proiectului care urmează a fi implementat.

Fundamentare Obiectivele generale, racordate la obiectivele politice ale UE, guvernului/regiu-
nii de dezvoltare, raionului, legăturile cu programul sau strategiile din domeniu 
(ex.: mediu, turism).

Analiza sectorială și a 
problemelor

Analiza factorilor interesați (stakeholders) din localitate și din sectorul relevant.

Analiza potențialelor probleme.

Descrierea proiectului/
programului, a strategi-
ei și a obiectivelor

Descrierea intervenției (sau acțiunii) pe care o propune proiectul, pe următoa-
rea axă logică: obiective generale, scopul proiectului, rezultate, activități, prin-
cipalii indicatori de verificare.

Referirea la experiența trecută și legătura cu activitățile și/sau programele altor 
donatori. 

Precondiții

Supoziții 

Aranjamente/Condiții 
de implementare

Mijloace materiale și umane. După caz, prezentarea angajamentului de cofi-
nanțare.

Proceduri de organizare și implementare.

Planul (graficul) de desfășurare/implementare a proiectului.

Bugetul proiectului/programului, inclusiv cofinanțarea partenerilor.

Condiții speciale și măsuri suplimentare ale partenerilor (dacă este cazul).

Monitorizare și evaluare.

Factori ai calității Participarea beneficiarilor la proiect și asumarea de către aceștia a rezultatelor 
finale ale proiectului.

Suportul politic.

Tehnologia corespunzătoare.

Aspecte socioculturale.

Egalitatea șanselor pentru bărbați și femei.

Protecția mediului.

Capacități instituționale și de management.

Viabilitate financiară și economică.

Factorii contextuali 
principali

Persoanele interesate.

Politici sectoriale existente și relația persoanelor interesate în raport cu ele.

Valorile și principiile într-un grup, comunitate sau societate.

Incertitudinile și riscurile.

Rezultatul analizei contextului (cadrul de intervenție al proiectului).
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Descrierea problemelor într-un proiect

În fiecare proiect este necesar să fie indicate clar problemele cu care se confruntă persoanele 
interesate de proiect, cum aceste probleme influențează bunul mers al lucrurilor, precum și im-
pactul acestora în arealul proiectului în viitor. Problema poate fi definită drept o situație nedorită, 
negativă, dăunătoare, care afectează anumite grupuri sau întreaga societate la un moment dat 
și într-un anumit loc și care generează inițiativa de a lansa proiectul. Unele dintre multiplele pro-
bleme care apar în fiecare proiect sunt unice, fiind rezultatul amestecului ciudat de împrejurări, 
persoane și resurse implicate. Aceste probleme adeseori complică procesul de luare a deciziilor. 
Alte probleme pot fi evitate sau minimizate, deoarece sunt slăbiciuni inerente. Una din etapele 
inițiale ale MCP constă în determinarea și tratarea timpurie a problemelor. În această etapă e ne-
cesară axarea pe următoarele aspecte:
■ identificăm problema și „purtătorul” problemei;
■ structurăm problemele și relațiile lor cauzale (Arborele problemelor);
■ ajungem la o percepție comună a problemei;
■ elaborăm variante de definire a problemei prioritare.

O problemă bine formulată exprimă necesitățile unui grup-țintă, respectiv, aceasta trebuie să co-
respundă următoarelor criterii: să fie formulată concret și clar, amploarea trebuie să fie gravă și 
soluționarea urgentă. În vederea determinării corecte a problemei, este necesar a primi răspunsuri 
la următoarele întrebări:
■ CARE este problema reală ce necesită a fi rezol-

vată?
■ DE CE apare această problemă?
■ CARE sunt cauzele ce au determinat situația ne-

gativă existentă?
■ UNDE și CÂND se manifestă problema (condiții, 

periodicitate, surse de manifestare a problemei)?
■ PENTRU CINE este o problemă? Cine sunt cei 

afectați de problemă: grupul-țintă, alte grupuri?
■ CE consecințe/impact ar avea nerezolvarea pro-

blemei?

Un instrument util în analiza problemelor și stabili-
rea cauzelor și efectelor acestei probleme este exer-
cițiul de identificare „Arborele problemei”. 

Exemplu: Arborele problemelor

Elaborarea proiectului este o muncă în comun

Nivelul scăzut al 
veniturilor din turism

Nivelul scăzut de 
dezvoltare în turism

Comunicare ineficientă 
între actorii locali

Implicare scăzută 
la nivel local

Nivelul scăzut de 
organizare în turism

Nivelul scăzut de 
calificare în turism

CAUZE

EFECTE

Mod de promovare 
necorespunzător

Lipsa  
serviciilor

Lipsa 
informaţiei

Lipsa abilităţilor 
profesionale în turism

Deficit de abilităţi 
manageriale

Numărul scăzut  
de turiștiȘomaj crescut

Foto: Viorel Miron
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Identificarea părților interesate de proiect

În procesul de elaborare a unui proiect, trebuie identificate și analizate părțile interesate. Propu-
nerile de proiect sunt întocmite în vederea rezolvării unei probleme care afectează un anumit 
grup-țintă și diverși beneficiari, iar propunerea este orientată spre a răspunde cât mai profund 
așteptărilor și nevoilor acestora. Părțile interesate sunt cele care manifestă interes față de rezul-
tatele proiectului. Ele sunt, de obicei, membrii echipei de proiect, manageri de proiect, directori, 
sponsori de proiecte, clienți și utilizatori, care vor fi afectați de proiect, iar contribuția acestora 
poate avea un impact direct asupra rezultatului. 

Pentru succesul proiectului este importantă identificarea tuturor părților interesate la început, pre-
cum și abordarea unei strategii pentru a gestiona relațiile cu acestea. În acest mod, ele se vor simți 
conectate la proiect, pot înțelege beneficiul pentru fiecare și îl vor sprijini în limitele posibilităților 
ori de câte ori va fi nevoie. 

Analiza factorilor interesați implică următoarele aspecte:
Identificarea celor mai importanți factori și colectarea informațiilor relevante: situația economică 
și socială, structură, organizare, statut social, atitudine și comportament general față de acțiunile 
de proiect. Încercați să găsiți răspunsurile la următoarele întrebări:
■ Cine poate fi afectat de proiect și de rezultatul lui?
■ Cine este direct și indirect implicat în proiect?
■ Cine câștigă sau pierde din succesul proiectului?
■ Cine are autoritatea de a influența proiectul sau rezultatul acestuia?
■ Cine dorește să finalizeze cu succes proiectul și cine nu?
■ Cine sunt concurenții?

Identificarea părților interesate este un proces continuu, care se întâmplă până la finalizarea pro-
iectului. Puterea și interesul se pot schimba de-a lungul timpului. Pe măsură ce proiectul se în-
dreaptă spre viitor, pot fi găsiți noi actori interesați, de asemenea, unii dintre actorii anteriori nu 
mai au niciun interes pentru proiect. 

Analiza obiectivelor, a intereselor și a așteptărilor în raport cu proiectul, ca și influența lor poten-
țială – pozitivă sau negativă – asupra proiectului.

Determinarea punctelor forte și a punctelor slabe la nivelul factorilor implicați pentru a stabili 
modul concret de acțiune pe parcursul diferitor etape ale proiectului, acțiunile necesare și o stra-
tegie de abordare a fiecărui grup.

Identificarea și analiza factorilor interesați/stakeholderilor într-un proiect (exemplu)

Actori locali Caracteristici Interese/obiective/
așteptări

Gradul de 
influență

Potențial/
deficient

Implicarea în 
 cadrul proiectului

APL/Consiliul 
local

11 consilieri;

7 – bărbați;

4 – femei;

6 – (45-55 ani);

3 – (30-45 ani);

2 – (18-30 ani);

Valorificarea potențialu-
lui turistic în zonă

Sporirea numărului de 
vizitatori

Mărirea numărului de 
persoane angajate

Liberalizarea pieței 
turistice în regiune

Mare Pozitiv 

La nivel de luare a 
deciziilor

În campanii de 
promovare

În acțiuni de con-
știentizare

Administrația 
rezervației

5 persoane 
(3 bărbați, 
2 femei)

Amenajarea atracțiilor 
ecoturistice în zonă

Sporirea numărului de 
vizitatori

Mare Pozitiv 

La nivel de luare a 
deciziilor

În acțiuni de con-
știentizare

Proprietarii de 
locații turistice/
de agrement

2 persoane 
(femei)

Sporirea numărului de 
turiști Mare Pozitiv În campanii de 

promovare
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Criteriile de identificare și clasificare a părților interesate

Identificarea și clasificarea părților interesate poate fi realizată în baza mai multor criterii, ca în 
schema atașată.

Beneficiarii de pe urma 
proiectului – orice 
persoană fizică sau 

juridică în folosul căreia 
se realizează o acțiune.

Persoane care se pot 
opune activităților 

proiectului.

Comunitatea academică, 
care poate oferi excelente 

evaluări independente 
ale dezvoltării și poate 

propune cel mai bun mod 
de  aplicare.

Persoane care vor suferi 
pierderi (de ex., cetățenii 

dintr-o anumită zonă, 
diverse companii, 

anumite instituții etc.).

CRITERII

Persoanele afectate 
indirect (atât pozitiv, cât 

și negativ) – determinarea 
efectelor indirecte 

ajută la identificarea 
persoanelor care cad 

sub incidența acestora. 
Acestea pot fi locuitorii 

din zonele învecinate sau 
beneficiarii de resurse 

(cum ar fi apa) din zona 
de proiect.

Persoanele afectate 
direct (atât pozitiv, cât și 
negativ) – identificarea 

efectelor directe 
servește la determinarea 

publicului care poate 
fi afectat direct (de 

exemplu, persoanele 
care locuiesc în regiunea 
derulării proiectului sau 
persoanele care lucrează 
în vederea implementării 

acestui proiect).
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Identificarea scopului și obiectivelor proiectului de ecoturism

Obiectivul proiectului descrie rezultatele proiectului: intenționate și directe, pe termen scurt și 
mediu asupra grupului-țintă. Acesta trebuie să se încadreze în domeniul de aplicare al proiectului 
și trebuie să fie capabil să atribuie direct efectele proiectului. Obiectivul proiectului este adesea 
formulat în funcție de utilitatea proiectului pentru grupul-țintă. Acesta trebuie să descrie, de ase-
menea, un rezultat, adică efectul sau schimbarea pe care proiectul ar trebui să o provoace gru-
pului-țintă. În practică, adesea nu este atât de simplu să se distingă rezultatele, adică produsele 
și efectele proiectului. Un obiectiv bine formulat al proiectului este acel care: (i) oferă o descriere 
concretă a efectului proiectului; (ii) a fost dezvoltat într-un proces participativ; (iii) este acceptat 
de grupul-țintă și de alte părți interesate; (iv) este clar și concis formulat ca o situație ce trebuie 
realizată în viitor. Deci, un obiectiv al proiectului descrie rezultatele dorite ale unui proiect, care 
adesea includ un element tangibil. Un obiectiv este specific și măsurabil și trebuie să respecte 
constrângerile de timp, buget și de calitate.  

Adeseori „situația negativă” prezentată de Arborele problemelor (exemplul de mai sus) este tran-
spusă într-o „situație dorită pozitivă”, prin reformularea pozitivă a problemelor evidențiate (exem-
plu: „calitatea scăzută a serviciilor turistice” se transformă în „servicii de calitate în turism”). 

Respectiv, astfel de transcrieri pozitive sunt numite obiective. Schema logică care poate fi realizată 
prin transcrierea pozitivă este numită și Arborele obiectivelor, acesta oferă o perspectiva clară a 
situației viitoare îmbunătățite. 

De regulă, în formularea unui obiectiv, se răspunde la 5 întrebări: (i) care este/sunt regiunea/re-
giunile-cheie pe care vreți să le schimbați? (ex.: localitățile Parcului Național); (ii) ce grup-țintă/
beneficiari va/vor fi implicat/implicați în schimbare? (ex.: operatorii de servicii ecoturistice); (iii) 
care este direcția schimbării (ex.: creșterea) spre care se tinde?; (iv) care este gradul sau proporția 
schimbării? (ex.: 20%); (v) care este termenul pentru realizarea lui? (ex:  2020).

Propunerea de proiect are un obiectiv general: (i) un singur obiectiv mai larg la care va contribui 
proiectul; (ii) trebuie realizat practic în ceva timp după finalizarea proiectului; (iii) va contribui la un 
impact viitor asupra persoanelor interesate.

Obiectivele specifice: (i) trebuie realizate la sfârșitul proiectului; (ii) au legătură directă cu proble-
mele sau necesitățile grupurilor-țintă; (iii) prin realizarea lor se va asigura îndeplinirea parțială a 
obiectivului general.

În formularea unui obiectiv se urmărește ca acesta să fie SMART (trad. „inteligent”, abreviere 
stabilită după primele litere ale criteriilor în limba engleză). Aceste criterii sunt:

Specific – obiectivul indică exact ceea ce se dorește să se obțină. Ce anume vom face pentru 
cine? Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de interpretare eronată. Pentru 
a verifica dacă un obiectiv este sau nu specific, utilizați întrebări precum: Cine? Ce? Când? Cum? 
Care este grupul-țintă? Evident, nu este însă obligatoriu ca un obiectiv să răspundă la toate în-
trebările de mai sus în același timp. Verbele, cum ar fi a furniza, a publica, a crește, a scădea, a 
programa sau a cumpăra, indică în mod clar ce se va face.

Măsurabil – presupune capacitatea de a număra sau de a cuantifica o activitate sau rezultatele 
acesteia. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu măsurabil, se folosesc întrebări precum: 
Cât de mult/mulți? Evident, este necesară o măsurare a situației inițiale pentru a demonstra mo-
dificarea (ex.: măsurarea creșterii/scăderii procentuale).

Acceptabil – adică poate fi într-adevăr realizat: (i) prin stabilirea obiectivului nu se propune rea-
lizarea a ceva imposibil în condițiile date (ex.: nu se poate construi un traseu turistic într-o săptă-
mâna); (ii) obiectivul poate fi realizat, în condițiile proiectului, de către organizația sau persoana 
responsabilă de implementarea lui. În acest sens, trebuie să se țină cont de resursele existente, 
de capacitatea organizației, de timpul necesar. În mod ideal, obiectivele trebuie să nu depindă 
de acțiunile unei alte entități decât cea care are responsabilitatea realizării lor. De regulă, acest 
criteriu se evaluează ținându-se cont de capacitatea organizației sau a partenerilor.
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Relevant – se referă la relația dintre obiectivele proiectului și scopul sau obiectivele generale ale 
programului de finanțare. 

Timely (trad. „realizat în timpul propus”) – conține data/termenul până la care este prevăzut a 
se realiza. Pentru a verifica dacă un obiectiv este realizabil în timp, se folosesc întrebări precum: 
Până când? În ce perioadă?

Arborele problemelor    Arborele obiectivelor 

EFECT

Șomaj scăzut

Număr ridicat de turiști

Nivel ridicat de dezvoltare în turism

Acces sporit 
la credite

Sisteme stimulative 
de promovare în 

muncă

Comunicare 
eficientă între 
actorii locali

Promovarea  
eficientă a serviciilor

Implicarea 
sporită la nivel 

local

Circuit 
informațional 

eficient

Nivel sporit de 
organizare în 

turism

Nivel sporit 
de calificare în 

turism

Abilități 
manageriale 

sporite

Abilități 
profesionale 

sporite

Nivel ridicat de venituri din turism

OBIECTIV 
GENERAL

CAUZA 1 REZULTAT 1

SUBCAUZA 1

FINAL

MIJLOACE

ACTIVITATE 1

EFECT
OBIECTIV 
GENERAL

CAUZA 3 REZULTAT 3

SUBCAUZA 3 ACTIVITATE 3

EFECT
OBIECTIV 
GENERAL

CAUZA 2 REZULTAT 2

SUBCAUZA 2 ACTIVITATE 2

PROBLEMA 
PRINCIPALĂ OBIECTIV

Exemplu: Arborele obiectivelor
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Formularea acțiunilor de proiect

Fiecare proiect are un set de activități care urmăresc realizarea obiectivelor. Aceste acțiuni sunt 
discutate și acceptate de partenerii proiectului, deoarece în mare parte datorită lor se planifică 
și se valorifică resursele (umane, organizatorice, logistice, financiare) din proiect. În procesul de 
determinare a listei de activități se va ține cont de următoarele aspecte:
■ aceste activități trebuie să ducă la obținerea rezultatelor;
■ activitățile necesită atât implicări fizice, cât și indirecte;
■ activitățile trebuie direcționate spre grupul-țintă;
■ activitățile pot fi grupate în clustere (grupuri de activități) în funcție de rezultatul așteptat.

De regulă, descrierea activităților/grupurilor de activități se efectuează conform următoarei scheme:

Compartiment Întrebări directoare

Descrierea activității
Ce fel de activitate? 

Ce subactivități include? (ex.: elaborarea traseului turistic etc.)

Justificare

De ce este necesară acțiunea? 

Care-i legătura cu obiectivul proiectului? 

Care-i sensul pentru beneficiari/grupurile-țintă?

Concluziile din studiul de fezabilitate (după caz)

Eficiența

Ce mijloace? De ce acestea?

Care-i produsul? 

La ce va fi folosit?

Durata
De când și până când? 

De ce anume atunci?

Rolul partenerilor
Cum sunt implicați?

Care este valoarea adăugată a fiecărui partener implicat?

Nivelul de detaliere necesar va depinde de natura și amploarea proiectului, stadiul acestuia și mo-
dalitățile de implementare preconizate. În etapa de planificare, specificarea activității ar trebui să 
fie orientativă. Însă deseori programul de activități și resursele sunt determinate în urma elaborării 
studiului de fezabilitate. Acesta furnizează informațiile necesare relevante în baza cărora este do-
vedită în mod adecvat fezabilitatea propunerii, în special în ceea ce privește analiza cost-beneficiu 
al intervențiilor.

Totodată, schemele de activități ar trebui să fie în mod clar legate de furnizarea rezultatelor pro-
iectului (așa cum se specifică în matricea de cadru logic), precum și de buget sau de programele 
de alocare a resurselor.

Rezultatele sunt realizările produse la implementarea acțiunilor ce generează serviciile sau faci-
litățile corespunzătoare scopului proiectului. Rezultatele (ex.: Centru de informare turistică func-
țional) sunt „produsele” activităților desfășurate în perioada de implementare a proiectului, iar 
realizarea lor conduce la îndeplinirea obiectivelor proiectului și țintesc obținerea beneficiilor dura-
bile pentru grupurile-țintă și beneficiari. Suma rezultatelor proiectului va conduce la realizarea în 
totalitate a obiectivelor specifice, iar acestea, la rândul lor, vor contribui la îndeplinirea obiectivului 
general.
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Analiza SWOT

SWOT este un instrument de planificare strategică utilizat pentru a evalua punctele forte, punctele 
slabe, oportunitățile și amenințările dintr-un proiect. Aceasta implică precizarea obiectivului pro-
iectului și identificarea factorilor interni și externi, care sunt favorabili și nefavorabili pentru realiza-
rea acestui obiectiv. Punctele forte și punctele slabe, de obicei, provin din cadrul unei organizații, 
iar oportunitățile și amenințările – din surse externe.

Analiza SWOT este o parte importantă a procesului de planificare a proiectului și este compusă din 
patru compartimente, după cum urmează:
■ Puncte forte: atribute și active ale echipei de proiect care ajută la realizarea obiectivului inițiativei.
■ Puncte slabe: atribute ale echipei de proiect care opresc realizarea obiectivului inițiativei.
■ Oportunități: condiții/circumstanțe externe care contribuie la realizarea obiectivului proiectului.
■ Amenințări: condiții/circumstanțe externe care ar putea afecta proiectul.

O analiză SWOT contribuie la colectarea informațiilor cu privire la cele patru domenii ale proiectu-
lui: puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări. Analiza punctelor forte ale proiectului 
va facilita procesul de identificare a modalităților de minimizare a punctelor slabe. Pe de altă parte, 
fiind conștienți de oportunități, vom fi capabili să profităm de ele în timpul creșterii proiectului, iar 
cunoașterea amenințărilor ar ajuta să luăm măsuri inteligente pentru a le evita. SWOT oferă șansa 
de a forma o imagine clară cu privire la domeniile menționate mai sus și de a pune în aplicare solu-
ții pentru depășirea obstacolelor identificate. Acest fapt va permite finalizarea proiectului la timp 
și în limitele bugetului. Cu alte cuvinte, o analiză SWOT oferă o siguranță că proiectul este sau va 
fi finalizat cu succes.

Întrebările tipice pentru fiecare parte a analizei SWOT sunt prezentate în cadranul de mai jos. Bine-
înțeles, lista de întrebări utilizate într-o analiză SWOT ar putea să fie mult mai mare decât întrebări-
le de bază enumerate, dar utilizarea acestora în propriul proiect va oferi un bun punct de plecare. 
Efectuarea unei analize detaliate SWOT la început și la orice etapă în derularea unui proiect va oferi 
informații detaliate pentru a ajuta în planificarea și implementarea cu succes a unui proiect.

Puncte forte Puncte slabe

■ Posedă echipa de proiect abilitățile necesare în interi-
orul parteneriatului (in-house)?

■ A fost alocat pentru realizarea proiectului un buget 
corespunzător?

■ Care sunt beneficiile finalizării proiectului apreciate de 
grupurile-țintă?

■ Proiectul va necesita noi tehnologii sau echipamente?

■ Cât de experimentați sunt partenerii pe proiecte 
similare?

■ Sunt costuri mari?

■ Există o estimare fiabilă a acestor costuri?

■ Are compania un buget pentru a oferi o 
finanțare de urgență?

■ Care sunt dezavantajele proiectului?

■ Este realist programul propus?

Oportunități Amenințări

■ Care sunt cele mai recente tendințe ale industriei?

■ Care este conjunctura favorabilă implementării pro-
iectului?

■ Au concurenții puncte slabe?

■ Poate acest proiect local să fie extins la nivel național 
sau internațional?

■ Sunt angajații cu experiență greu de înlocuit?

■ Care sunt incertitudinile legate de noua 
tehnologie aplicată?

■ Ar putea condițiile economice/sociale națio-
nale/regionale să afecteze proiectul?
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Analiza riscurilor de proiect

În forma sa cea mai simplă, un proiect este un 
efort temporar întreprins pentru a produce 
un set de rezultate necesare grupurilor-țintă 
(un produs, un serviciu unic). Proiectele tre-
buie conduse luând în considerare faptul că 
întotdeauna există împrejurări favorabile, dar 
și riscuri. 

De aceea, monitorizarea și controlul riscului 
sunt necesare pe tot parcursul ciclului de viață 
al proiectului. Aceasta determină acceptabili-
tatea nivelului de risc al proiectului în compa-
rație cu cheltuielile și valoarea proiectului. 

Inițial, riscurile sunt ridicate, deoarece acestea 
nu sunt definite în întregime, dar, pe măsură 
ce progresează proiectul, riscurile se reduc 
treptat, pe măsură ce se câștigă mai multă si-
guranță. În cele din urmă, oportunitățile sunt 

realizate pentru riscuri pozitive, iar amenințările sunt împiedicate de riscurile negative atunci când 
proiectul este livrat și riscurile proiectului au fost gestionate cu succes.

Cheltuielile/valoarea proiectului suferă o schimbare similară, dar în direcția opusă. Expunerea fi-
nanciară inițială este relativ mică, deoarece proiectul se află încă în faza de planificare. Pe măsură 
ce se dezvoltă proiectul, se generează tot mai multe cheltuieli, iar valoarea potențială a proiec-
tului crește. Cea mai mare expunere financiară se află în jurul încrucișării riscurilor și a expunerii 
financiare.

Gestionarea riscului de proiect joacă un rol-cheie în realizarea obiectivelor proiectului prin iden-
tificarea, analizarea și răspunsul la riscurile care le afectează pe toată durata de viață a unui pro-
iect. Acesta joacă un rol esențial în selectarea proiectelor bune, determinarea sferei proiectului și 
dezvoltarea unor estimări realiste, contribuind astfel la un rezultat de succes al proiectului. Prin 
identificarea și analiza riscului proiectului, sunt puse la dispoziție informații despre viabilitatea 
proiectului și pentru susținerea planificării proiectului. Gestionarea riscului de proiect identifică 
și informează părțile interesate cu privire la eventualele evenimente și condiții de risc. Rezultatul 
major al managementului riscului de proiect este o probabilitate mai mare ca realizarea valorilor 
proiectului să fie optimă, iar proiectul va fi un succes.

Performanța necorespunzătoare a managementului riscului de proiect poate avea rezultate nega-
tive. Adesea acestea adaugă costuri substanțiale și timp la finalizarea proiectului.

Obținerea informațiilor 
adecvate este cheia succe-
sului. Se știe că relația dintre 
incertitudine și informație 
este inversă: cu cât sunt mai 
bune informațiile despre 
risc, cu atât mai puțină 
nesiguranță rămâne. Cu 
toate acestea, trebuie amin-
tit faptul că managerul de 
proiect, de regulă, activează 
în condiții de incertitudine 
relativă (informație parțială).

2. PROMOVAREA INIȚIATIVELOR DE ECOTURISM
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Modalități de amplificare a rezultatelor prin mijloace ieftine

Pentru a contribui la amplificarea rezultatelor unui proiect nu este întotdeauna necesar a pune în 
aplicare metode costisitoare. Este suficient a identifica și a respecta un șir de reguli eficiente de 
management.

Respectarea cerințelor proiectului

Unele echipe de proiect au o abordare de a depăși așteptările beneficiarilor, abordare care pune în 
pericol calitatea rezultatelor proiectului. Dar, atunci când se adaugă caracteristici pe care benefici-
arul/donatorul nu le-a solicitat, crește potențialul de întârzieri în program, implicând o complexita-
te inutilă și costuri mai mari. Din aceste considerente, este foarte importantă întocmirea unui plan 
realist și realizabil, luând în calcul toate riscurile potențiale.

Acțiuni îndreptate spre garantarea calității rezultatelor proiectului

În vederea realizării unui proiect de succes, se impune elaborarea unui plan de management al 
calității acestuia. Monitorizarea periodică și regulată a standardelor și proceselor definite în plan 
va garanta rezultate de calitate, inclusiv prin efectuarea unui audit de calitate.

Respectarea planului de management al calității proiectului și dimensiunea corectă

Pentru a evita o depășire a planurilor de management al calității proiectului, este suficient să existe o 
colaborare  „sănătoasă” cu echipa de proiect, inclusiv să se respecte standardele și procesele aplicabile.

Revizuirea financiară a proiectelor (săptămânală)

Menținerea unui tabel privind bugetul proiectului este un aspect deosebit de important. O de-
pășire a bugetului de 10% este explicabilă, dar o depășire de 40% ar oferi motive de îngrijorare. 
Revizuirea financiară săptămânală a proiectului va permite identificarea problemelor legate de 
buget înainte de a scăpa de sub control și de a compromite cursul proiectului.

Informarea timpurie a participanților cu privire la ședințele preconizate

Comunicarea agendelor de întâlnire către participanți îi va ajuta să știe ce subiecte vor fi discutate 
și necesarul de timp alocat. Această activitate va contribui la menținerea întâlnirilor scurte, clare 
și punctuale.

Menținerea responsabilităților membrilor echipei

Monitorizarea activităților membrilor echipei joacă un rol vital în implementarea de succes a pro-
iectului. Astfel, dacă unul din membrii echipei are drept sarcină elaborarea unui produs până la 
sfârșitul zilei, acesta trebuie să fie prezentat în termen fără „justificări”. În cazul în care produsul 
nu este transmis în timp util și aceasta afectează alți membri ai echipei, trebuie să fie luate măsuri 
corespunzătoare. Deși această abordare poate fi dificilă, munca va fi finalizată la timp, iar termene-
le-limită vor fi respectate.

Replicarea proiectelor sau activităților este una din cheile amplificării succesului
Realizarea și obținerea unor rezultate scontate nu reprezintă pe deplin succesul unui proiect. Mai 
mult, nici depășirea indicatorilor propuși nu produce o amplificare a rezultatelor. Totuși, un ele-
ment de amplificare a succesului obținut de un proiect este posibilitatea de replicare a acestora 
în cadrul altor comunități sau regiuni. Acest lucru duce la reducerea costurilor, obținerea unor re-
zultate viabile și la posibilitatea de a prezice din timp riscurile ce pot stopa obținerea rezultatelor. 

Implicarea comunității în elaborarea și implementarea proiectului
Participarea publicului larg este un concept care ocupă un loc central în dezvoltarea comunității. 
Puține programe pot fi realizate cu succes dacă nu sunt aplicate principiile participării. În prezent, 
toate programele de dezvoltare aplică abordări participative, care au sporit interesul intersectorial, 
dar și-au exercitat influența în politicile publice, atât la nivel micro-, cât și macroeconomic. Abor-
dările participative depind de oameni și nimic nu se întâmplă sau nu se reușește fără cooperarea 
și implicarea lor. Multe proiecte de dezvoltare au reușit ca urmare a aplicării unor procese funda-
mentale de participare care implică oameni. 
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Implicarea publicului în implementarea proiectului

Experiența arată că disponibilitatea fondurilor din proiect nu este o condiție suficientă a succe-
sului proiectului și o garanție a durabilității acestuia. Este important să fie asigurată participarea 
oamenilor la managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului. În prezent, majoritatea pro-
gramelor de dezvoltare aplică abordări participative, care depind de oameni și de cooperarea și 
implicarea lor. Multe proiecte de dezvoltare s-au blocat sau s-au prăbușit ca urmare a lipsei unor 
procese de participare, iar din cauza acestor pierderi apar lacune de management care amenință 
realizarea proiectelor. De regulă, comunitatea este implicată în: 
■ planificarea și designul proiectului; 
■ implementarea proiectului; 
■ monitorizarea și evaluarea proiectului. 

Totodată, procesul de participare a publicului în luarea deciziilor se realizează în câteva etape: (i) 
identificarea publicului; (ii) informarea publicului; (iii) consultarea populației.

Identificarea publicului interesat

Participarea publicului la procesul de elaborare/implementare este eficientă doar atunci când sunt 
identificate toate părțile interesate. Legislația națională și convențiile internaționale impun condi-
ția ca persoanele afectate să aibă posibilitatea de a participa la luarea deciziilor, chiar dacă trăiesc 
în țări vecine. 

Pentru a asigura participarea publicului, mai întâi de toate este necesar a identifica toate părțile 
interesate. Potrivit Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European din 13 decembrie 2011 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, termenul de public interesat 
presupune publicul afectat sau care ar putea fi afectat sau care este interesat de procedurile de 
adoptare a deciziilor în domeniul mediului. Totuși, participarea oricărui doritor ar condiționa ter-
giversarea considerabilă a procesului și majorarea costului lui. Din aceste considerente, procedura 
se limitează la acele persoane pe care această decizie le va afecta mai mult sau mai puțin, precum 
și la acele care au manifestat interes vădit de participare: ONG-uri (având cel puțin un obiectiv de 
protecție a mediului înconjurător), asociațiile de consumatori, cercurile științifice și tehnice care 
manifestă un interes profesional față de proiect etc.

Consultarea populației

În această etapă se organizează diverse întruniri, mese rotunde, audieri publice, ședințe cu repre-
zentanții autorităților de stat și publicul interesat, la care se discută proiectul, se face un schimb de 
opinii, se vine cu obiecții și cu propuneri etc. Scopul acestei faze este de a afla părerea publicului și 
de a ajunge la un consens între autorități/echipa proiectului și populație.

Conlucrarea autorităților și a publicului interesat în vederea stabilirii versiunii finale a 
proiectului 
În această fază, autoritățile publice vor ține cont de opiniile și obiecțiile invocate de către publicul 
interesat și vor definitiva propunerea. Astfel, participarea la proiecte a membrilor comunității are 
avantaje majore. Aceasta duce la eficiență și durabilitate, precum și la alte beneficii:
(i) participarea asigură o utilizare eficientă a resurselor. Oamenii lucrează împreună pentru a-și realiza 

obiectivele (ex.: amenajarea unei zone verzi de agrement) și se mișcă împreună în această direcție;
(ii) participarea oamenilor sporește eficacitatea, iar proiectele vor fi finalizate în limitele termene-

lor prestabilite; 
(iii) participarea reduce dependența și crește încrederea în sine. Oamenii nu ar apela întotdeauna 

la guvern sau la organizații pentru a-și rezolva toate problemele. Cu implicarea activă și parti-
ciparea activă la procesul de elaborare sau implementare a unui proiect, este posibilă întreru-
perea mentalității dependenței și utilizarea propriilor resurse – atât umane, cât și materiale – 
pe baza deciziei luate de oamenii înșiși și prin conștientizarea faptului că ei au soluții pentru 
problemele lor locale. Totodată, participarea populației poate fi o modalitate puternică de a 
asigura fluxul beneficiilor către beneficiari.

2. PROMOVAREA INIȚIATIVELOR DE ECOTURISM
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Informarea populației 

Accesul la informație constituie un prim pas pentru asigurarea posibilităților publicului de a 
participa la procesul de elaborare/implementare a proiectelor. În baza informației primite, re-
prezentanții societății pot decide dacă vor să se încadreze în anumite proceduri de adoptare 
a deciziilor sau să întreprindă măsuri relevante ori că nu există o atare necesitate. Prin urmare, 
accesul la informație este într-o legătură indispensabilă cu participarea publicului la procesul 
decizional. Publicul trebuie să fie informat despre posibilitatea de a participa la procesul de im-
plementare a proiectului. Informația trebuie să fie clară, să fie oferită în timp util și să fie accesi-
bilă publicului larg, astfel încât publicul să-și poată expune părerea asupra situației și să fie abil 
de a-și manifesta voința.

Informația în legătură cu un proiect ecoturistic poate fi furnizată în două moduri:

PASIV

ACTIV

Furnizarea pasivă a informației presupune acordarea informației de către echipa proiectului doar la 
cererea solicitantului. Astfel, informația va fi oferită persoanelor interesate doar în măsura solicită-
rii acestora. Solicitarea poate fi înaintată verbal, în cazurile în care este posibil răspunsul pozitiv, se 
răspunde imediat. De regulă, solicitarea scrisă de către persoana interesată conține: 

 1

 2

 3

DATE SUFICIENTE ȘI EXACTE PENTRU GĂSIREA INFORMAȚIEI SOLICITATE 

DATELE DE IDENTITATE/CONTACT ALE SOLICITANTULUI 

FORMA ACCEPTABILĂ DE PRIMIRE A INFORMAȚIEI SOLICITATE 

De regulă, informația se furnizează sub forma cerută de solicitant, în afara situațiilor în care fie este 
mai rezonabilă  furnizarea informației sub altă formă, fie informația este deja disponibilă publicului 
sub altă formă (ex.: pe pagina web a proiectului). 

Furnizarea activă a informației presupune obligația echipei de proiect de a oferi informația din 
oficiu, fără ca aceasta să fie solicitată de public. De regulă, această metodă constă în difuzarea 
informației relevante pentru proiect prin intermediul unor baze electronice de date, care sunt ușor 
accesibile publicului. Furnizarea activă a informației este o metodă mult mai avantajoasă decât fur-
nizarea pasivă, deoarece asigură informarea unui număr mult mai larg de persoane în timp scurt.

Pentru a monitoriza și a evalua periodic eficiența activităților de informare și comunicare, manage-
rul de proiect va utiliza următoarele procedee: (i) comunicarea interpersonală; (ii) rapoarte și liste 
de prezență; (iii) apariții în mass-media locală; (iv) date de publicare; (v) monitorizarea materialelor 
distribuite și a celor rămase; (vi) planul de activități de informare și publicitate; (vii) baze de date de 
relații cu reprezentanți ai mass-mediei; (viii) eficacitatea generală a informării și comunicării (se va 
urmări dacă „este înțeles mesajul”).

Instrumente de comunicare despre activitățile și rezultatele proiectului pot fi: (i) pagina web; (ii) 
conferințe, seminare, instruiri, ateliere de lucru; (iii) help-desk și corespondență prin e-mail; (iv) 
obiecte promoționale; (v) materiale informative; (vi) alte activități conexe domeniilor mass-media 
și relații cu publicul.
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Organizarea managementului financiar pentru un proiect

Managementul financiar al unui proiect este procesul prin care se realizează planificarea, organiza-
rea, controlul și raportarea resurselor financiare ale echipei partenerilor în îndeplinirea misiunii și 
realizarea obiectivelor proiectului. Managementul financiar la nivel de proiecte este executat la un 
nivel inferior celui efectuat la nivelul întregii organizații, care, bineînțeles, conține și alte proiecte. 
Acesta are în vedere derularea fiecărui proiect într-un mod cât mai eficient, cu costuri cât mai mici 
și cu venituri cât mai mari. Se va avea grijă ca fiecare proiect să fie sustenabil.

Totodată, managementul financiar la nivel superior reprezintă gestionarea financiară la nivel de 
organizație. Acesta are în vedere gestionarea tuturor bugetelor proiectelor derulate de organizație 
și planificarea anumitor obiective financiare pe termen lung ale acesteia. Obiectivele financiare 
pot fi reprezentate de sumele care sunt atribuite planului de investiție sau planului de rezervă. 

Instrumentele necesare în managementul financiar:
■ buget de proiect sau de eveniment;  
■ cash-flow de proiect sau de eveniment;
■ cash flow-ul la nivel de organizație;
■ analiza financiară a proiectului sau evenimentului;
■ planul financiar pe termen lung.

Pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finanțare externă, se recomandă ca beneficiarul 
să numească un manager financiar pentru gestionarea și raportarea surselor financiare alocate în 
vederea implementării proiectului. Managerul financiar poate fi pe rol de angajat al partenerului 
lider sau angajat prin contract cu perioadă determinată, cu responsabilități clare specificate în fișa 
postului sau în termenii de referință. 

Responsabilitățile managerului financiar în etapa de scriere a proiectului: 
■ Elaborarea bugetului și a planului financiar pentru propunerea de proiect.
■ Pregătirea documentelor financiare justificative (rapoarte financiare/de audit, certificate pri-

vind lipsa datoriilor).
■ Asigurarea copiilor tuturor documentelor, conform originalului, și a copiei ofertei financiare 

pentru clarificări, în caz de necesitate.
■ Avizarea proiectelor de bugete la subcontractări (ex.: prestări servicii, verificând corectitudinea 

condițiilor de plată și a calendarului de plăți).
■ Examinarea ghidurilor privind cheltuielile eligibile și procedurile financiare acceptate în pro-

punere.
■ Alte solicitări de ordin financiar-contabil ale coordonatorului echipei.

Responsabilitățile managerului financiar în etapa de implementare a proiectului: 
■ Elaborarea planului financiar și gestionarea bugetului proiectului.
■ Monitorizarea alocării resurselor în cadrul proiectului și întocmirea documentelor de plată în 

cadrul proiectului, colaborarea cu contabilitatea privind asigurarea efectuării plăților.
■ Colectarea tuturor documentelor primare împreună cu contabilitatea, asigurând o copie a 

acestora pentru raportarea financiară.
■ Ținerea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor proiectului în Programul 1C sau altul și 

urmărirea executării bugetului proiectului în limitele aprobate.
■ Asumarea răspunderii asupra corectitudinii documentelor contabile aferente operațiunilor 

contabile din cadrul proiectului.
■ Avizarea proiectelor cu contracte pentru prestări de servicii, verificând corectitudinea condiți-

ilor de plată și a calendarului plăților.
■ Pregătirea rapoartelor financiare, bazate pe documente justificative.
■ Pregătirea cererilor de rambursare și a documentelor justificative. 
■ Raportarea periodică către managerul de proiect a situației financiare din cadrul proiectului.

3. PROCURĂRI TRANSPARENTE ȘI MANAGEMENT FINANCIAR EFICIENT
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Categorii de buget în cadrul unui proiect cu finanțare GEF

Bugetul este o parte importantă a fiecărei propuneri de proiect și trebuie să fie elaborat înainte 
de a fi propus pentru finanțare. Odată ce un proiect a fost aprobat pentru finanțare, bugetul, de 
regulă, devine parte a Contractului de finanțare/memorandumului de înțelegere între donator și 
organizația-aplicant.

Dezvoltarea și gestionarea unui buget realist este o parte importantă a dezvoltării și punerii în 
aplicare a unui proiect de succes. Se va acorda o atenție deosebită problemelor de management și 
de integritate financiară, deoarece aceasta va spori eficiența și impactul proiectului. 

Sunt câteva principii importante ce trebuie luate în considerare la pregătirea unui proiect de buget:
■ Includerea numai a costurilor care se referă în mod direct la realizarea eficientă a activităților și 

la realizarea obiectivelor stabilite în propunere, iar alte costuri asociate ar trebui să fie finanțate 
din alte surse.

■ Bugetul trebuie să fie realist. 
■ Bugetul trebuie să includă toate costurile legate de gestionarea și administrarea proiectului 

(inclusiv de monitorizare și evaluare).
■ „Costurile indirecte“ sau costurile de regie/administrative, cum ar fi salariile personalului și chi-

ria de birou, nu sunt finanțate de unii donatori (ex.: GEF SGP). Prin urmare, acestea nu ar trebui 
să fie parte a cererii de finanțare.

■ Fondurile donatorilor trebuie să fie cheltuite strict în conformitate cu bugetul aprobat.
■ Categoriile sau liniile de buget sunt categorii generale menite să vizualizeze pentru ce vor fi 

cheltuiți banii. 
■ Cererile de grant nu trebuie să depășească anumite plafoane acceptate de donator (ex.: GEF 

SGP: 50 000 $).
■ Toate înregistrările financiare relevante trebuie să fie păstrate, raportate, puse la dispoziție 

pentru verificare. 

De regulă, principalele categorii și linii de buget sunt stabilite de donator, dar acestea se grupează 
în modul următor: 
1. personal/muncă (la unii donatori pot fi acoperite doar din cadrul cofinanțării);
2. instruire/seminare/evenimente publice;
3. contracte;
4. echipamente/materiale;
5. altele (se specifică);
6. diverse.

Particularități legate de finanțările GEF SGP
■ Se deschide un cont bancar separat dedicat în exclusivitate grantului, înainte de semnarea 

acordului de grant.
■ Fondurile obținute de la alți finanțatori se vor depune pe un alt cont bancar.
■ Cheltuielile finanțate din sursele GEF vor fi efectuate doar de către organizația beneficiară 

a grantului. 
■ Nu se acceptă la deconturi documente emise pe numele altor persoane juridice sau fizice.
■ Doar facturile emise pe numele organizației beneficiare a grantului vor fi acceptate pentru 

rambursare. 
■ Se va solicita aprobarea prealabilă scrisă a coordonatorului național pentru realizarea unei 

achiziții de bunuri sau servicii care depășește 10% pe linia de buget aprobată. La fel se va 
cere aprobare pentru: (i) valorificarea cheltuielilor neprevăzute, (ii) versiunea finală a mate-
rialelor de vizibilitate etc. Mai multe detalii pe link-ul: http://bit.ly/2Bi5Lnn
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Tipuri de costuri finanțate de proiectele de grant

Bugetul proiectului prezentat finanțatorului poate conține doar linii de buget cu costuri eligibile. Cos-
turile eligibile sunt acele costuri care sunt permise de finanțatorul respectiv și corespund prevederilor 
programului care asigură finanțarea. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, de obicei, figurează în ghi-
dul solicitantului ori în alt document după care se conduc cei care elaborează propunerea de proiect. 

Achizițiile în cadrul proiectului se fac la cota TVA zero conform Hotărârii de Guvern nr. 246 din 8 aprilie 
2010  „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe te-
ritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și inves-
tițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este 
parte”, cu emiterea scrisorii de confirmare ONG-ului finanțat. Pentru a obține această scrisoare, este 
nevoie să fie anunțată echipa GEF SGP cu cel puțin 5 zile înainte despre necesitatea emiterii scrisorii.

Costuri eligibile
1. Personal/muncă: salariile și costurile nu trebuie să depășească pe cele suportate în mod nor-

mal de beneficiar sau de partenerii săi. Eligibil numai pentru personalul implicat direct în im-
plementarea proiectului. Timpul de lucru nu poate depăși perioada maximă legală de muncă 
permisă de contractul de grant și de legislația națională în vigoare. În cazul GEF SGP, aceste 
cheltuieli se acceptă doar ca cofinanțare din alte surse.

2. Instruire/seminare/evenimente publice – această categorie va include cheltuieli pentru or-
ganizarea seminarelor, instruirilor, întrunirilor, campaniilor de informare/conștientizare etc. 
Cheltuielile vor fi prezentate per eveniment (spre exemplu: Seminar 1, Seminar 2, Campanie 
de informare „titlu...”, Conferință „titlu...”, acțiune etc.). 

3. Transport/deplasări (acoperă călătorii locale în locul misiunii, cheltuieli pentru cazare/alimen-
tare și transport local. În cazul GEF SGP nu există o linie separată dedicată cheltuielilor de trans-
port. Acestea se includ în celelalte linii, în funcție de destinația deplasărilor. În cazul proiectelor 
finanțate de GEF SGP, asemenea cheltuieli se permit doar pe teritoriul național.

4. Contracte: cheltuieli de evaluare; instruiri, ateliere de lucru – trainer, moderatori, facilitatori; 
traduceri, interpreți; publicații elaborate în legătură cu rezultatele proiectelor; studii, cerce-
tări – descrise în proiecte ca activități; verificarea cheltuielilor (compania de audit selectată de 
beneficiar/partener).

5. Echipamente/materiale: echipamente care trebuie utilizate pentru realizarea obiectivelor 
proiectului.

6. Altele – chirie spațiu birou, electricitate, telefon, curățenie pentru camera de birou închiriată 
special pentru proiect etc. În cazul proiectelor susţinute de GEF SGP, cheltuielile administrative 
pot fi acoperite din cofinanţare.

7. Diverse: comisioane bancare, cheltuieli neprevăzute, costuri pentru autovehicul – numai în ca-
zul vehiculelor utilizate pentru implementarea proiectului.  

Costuri neeligibile: 
Reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii și/sau lucrări care sunt încadrate în lista chel-
tuielilor neeligibile, precizată în ghidul solicitantului al fiecărui donator și nu pot fi decontate prin 
programul respectiv de finanțare. Cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 
procentului de cofinanțare; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către bene-
ficiarul proiectului. De obicei, costurile TVA nu sunt costuri eligibile. 

Aspecte și reguli de planificare a unui buget pentru un management financiar de succes 
■ Păstrați în ordine bugetele organizației – faceți o listă a tuturor cheltuielilor și veniturilor 

împreună cu contabilul organizației și urmăriți-le în buget.
■ Creați scenarii realiste – pentru a preveni evenimente neplăcute, este util să construiți cel puțin 

două scenarii de buget: unul realist/mai degrabă optimist și unul extrem/întotdeauna pesimist.
■ Revizuiți bugetul periodic – asigurați-vă că aveți resurse pentru toate etapele proiectului. 

Comparați bugetul previzionat și cel realizat – în cazul în care aveți economii, solicitați realo-
carea în termen pentru a putea valorifica cu succes întreaga sumă contractată.
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Cofinanțarea în cadrul proiectelor 

De obicei, majoritatea donatorilor solicită de la beneficiari asigurarea unui procent anumit de cofi-
nanțare a propriei aplicații de proiect. Această sumă poate varia de la o cifră simbolică până la 50% 
din suma solicitată a finanțării. În cele mai dese cazuri, asigurarea cofinanțării este considerată de 
donator drept dovadă a seriozității propriilor intenții din partea beneficiarului de grant.

Sumele aferente cofinanțării în unele programe de finanțare vor putea fi cuantificate în cadrul pro-
iectului ca o cofinanțare monetară sau în natură din partea organizațiilor/instituțiilor/companiilor 
partenere în proiect.

Dacă sumele sunt dovedite cu documente justificative corespunzătoare (de ex., liste de plată, fac-
turi, chitanțe, dispoziții de încasare, ordine de plată etc.), iar cheltuielile respective sunt efectuate 
în perioada de implementare a proiectului, atunci acest tip de cofinanțare se consideră monetară. 

Însă, dacă sumele nu sunt dovedite prin documente justificative, ci printr-o scrisoare/declarație 
din partea instituției/organizației cofinanțatoare, în care se explică modul în care s-a calculat cofi-
nanțarea respectivă, atunci cofinanțarea se consideră în natură. 

Cofinanțarea monetară și în natură se va raporta per cofinanțator atât în rapoartele intermediare, 
cât și în raportul final, pe bază de documente justificative (contracte, facturi fiscale, ordine de plată 
etc.). Este important ca pe parcursul realizării proiectului să fie respectate proporțiile grantului și 
cofinanțării. În cazul în care, în timpul raportărilor intermediare și finale, cofinanțarea se dovedește 
a fi inferioară celei prevăzute în bugetul aprobat al proiectului (parte din acordul de grant), suma 
totală acordată prin grant va fi micșorată procentual. Respectiv, tranșele următoare ale grantului 
vor depinde de aceste modificări procentuale. Cofinanțarea poate rămâne până la finele proiectu-
lui cea menționată la momentul elaborării aplicației de proiect sau poate fi sporită cu cofinanțare 
atrasă pe parcursul implementării proiectului. 

Cofinanțarea monetară constă din plăți directe. Documentația de suport solicitată pentru dove-
direa cofinanțării monetare este similară documentelor primare necesare ca suport pentru cheltu-
ielile efectuate din grantul donatorului (facturi/chitanțe/ordine de plată, bonuri fiscale, contracte 
etc.). Acest lucru se referă și la modul de raportare a cofinanțării monetare a programului GEF SGP.

Cofinanțarea în natură este o contribuție nonmonetară sub formă de bunuri și servicii furnizate 
proiectului. Contribuțiile în natură sunt considerate cofinanțări în natură atâta timp cât:
■ pot fi verificate prin existența documentelor de suport sau a evidențelor (de ex., liste de volun-

tari, liste de lucrări, foi de parcurs etc.);
■ sunt necesare și rezonabile pentru atingerea scopului proiectului;
■ au fost corect cuantificate;
■ nu sunt acoperite din fonduri de la alți donatori (în acest caz devin cofinanțare monetară).

Cofinanțarea în natură poate fi asigurată de către organizația-aplicant direct, de către partenerii 
acesteia sau de către comunitățile în sine (ex.: munca sau alt tip de contribuție din partea institu-
telor științifice/experților/voluntarilor/membrilor comunității/organizațiilor neguvernamentale/ 
instituțiilor guvernamentale etc.). 

Cofinanțarea în natură poate fi asigurată sub formă de clădiri, terenuri, echipament, consumabile, 
servicii etc. de care beneficiază direct un proiect. Cheltuielile de chirie și întreținere a biroului, pre-
cum și cheltuielile de regie pot fi cuantificate de asemenea ca o contribuție în natură.

Documentația de suport pentru contribuția în natură constă în:
■ foi de pontaj pentru cuantificarea activităților de voluntariat;
■ declarație din partea organizației-solicitant/partenerilor cu estimarea valorilor rezultate din 

utilizarea biroului, echipamentului, vehiculelor ș.a. (cu anexarea documentelor – contracte, 
documente oficiale de evaluare a bunurilor etc.);

■ alte dovezi în funcție de caracterul particular al cofinanțării asigurate.
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Raportarea și controlul resurselor financiare în cadrul proiectelor

Pe parcursul realizării proiectelor finanțate din diferite fonduri se întocmesc și se depun rapoarte 
intermediare și finale. Raportarea va conține raportul narativ și raportul financiar, însoțite de un șir 
de documente justificative. De obicei, această listă este stabilită în ghidul de implementare a pro-
iectelor finanțate de un anume program. Termenele de prezentare a rapoartelor și de transferare a 
tranșelor de finanțare sunt stipulate în acordul de grant.

În raportul final, beneficiarul trebuie să justifice întreaga sumă corespunzătoare grantului. Transfe-
rul final al fondurilor (ultima tranșă a grantului) din totalul grantului acordat se realizează numai 
după aprobarea raportului final (în cazul proiectelor finanțate de GEF SGP, raportul final se aprobă 
de coordonatorul național). Astfel, beneficiarul finanțat va trebui să acopere cheltuielile din etapa 
finală a proiectului din fondurile proprii sau din împrumuturi.

Raportul financiar se semnează de coordonatorul proiectului și un contabil/manager financiar cu 
aplicarea ștampilei beneficiarului. La elaborarea raportului de cheltuieli trebuie să ținem cont de 
faptul că cheltuielile raportate se vor atribui la același capitol la care au fost bugetate în cadrul 
propunerii aprobate ce face parte din acordul de grant. Toate documentele justificative vor fi pre-
zentate în copie lizibilă pe categorii de cheltuieli. Originalele pot fi verificate în cadrul vizitelor de 
monitorizare (în cazul GEF: la fiecare raportare) și evaluare de către donator sau de compania de 
audit în cadrul vizitelor de verificare a cheltuielilor.

Dacă valorile din documentele de plată diferă față de valorile listate în raportul de cheltuieli, în ra-
portul de cheltuieli se vor furniza detaliile modului de calcul clare și eventualele explicații aferente 
cheltuielii respective (de ex., dacă pe o factură apare o sumă și în lista de cheltuieli și pe ordine 
de plată/chitanță/bon apare o valoare mai mică, se menționează că este o plată parțială). Este 
important ca pe parcursul realizării proiectului să fie procesată întreaga corespondență cu echipa 
programului. Mulți donatori solicită ca la raport să fie anexată această corespondență (ex.: la rapor-
tul în cadrul Programului de Granturi Mici al GEF, neapărat se cere anexarea mesajelor de solicitare 
adresate echipei SGP și a mesajelor de aprobare din partea echipei SGP). 

Regulile de bază de raportare la GEF SGP
■ Toate documentele financiare/contabile se vor numerota. Cheltuielile se vor lista, pe capito-

le, în ordine cronologică în fișierul raportului de cheltuieli. 
■ Numărul alocat cheltuielii respective va fi scris și pe documentul justificativ corespunzător. 
■ Anexarea minimum a trei oferte pentru procurări a căror valoare depășește echivalentul în 

MDL a 500 USD.
■ Anexarea tuturor documentelor aferente organizării licitației pentru achiziții a căror valoare 

depășește 10 000 USD. 
■ Modificările în buget se fac doar cu acordul coordonatorului național. 
■ Cheltuielile neprevăzute inițial în buget, efectuate fără acordul coordonatorului național, nu 

vor fi achitate. 
■ Achitările se fac prin transfer. Suma maximă admisibilă achitată în numerar nu poate depăși 

200 USD. Excepții pot fi achitarea muncii (contracte), a diurnelor, achitarea serviciului/bunu-
lui unic cu respectarea sumei maxime. 

■ Toate rapoartele și documentele justificative se vor păstra 7 ani în original în arhiva ONG-ului 
finanțat.

■ Pentru asigurarea transferării la timp a tranșelor de finanțare, rapoartele vor fi depuse cu cel 
puțin o lună înainte de data-limită înscrisă în contractul de finanțare pentru transferarea tran-
șelor, care sunt condiționate de aprobarea respectivelor rapoarte. În cazul în care contractul 
prevede transferul în luna decembrie, rapoartele vor fi depuse cel târziu până la 15 noiembrie. 

■ La fiecare raport se atașează formularul de monitorizare, iar la raportul final se atașează și 
formularul de evaluare. În cazul GEF: la fiecare raport se atașează raportul narativ cu toate 
anexele acestuia, formularele menționate, precum și anexa raportului financiar al acordului 
de grant. Raportul financiar este o anexă a raportului narativ.

■ Raportul financiar cu privire la utilizarea fondurilor va fi prezentat în baza formularului tipizat și va 
include: raportul de cheltuieli nr. 1, 2 și 3 și rapoartele cumulative intermediar și final;  extrasul din 
contul bancar al proiectului; documentele contabile în original și în copie (scanate sau pe hârtie).

3. PROCURĂRI TRANSPARENTE ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR 
EFICIENT
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Cadrul instituțional al achizițiilor publice în Republica Moldova

În implementarea proiectelor, organizațiile aplicante și partenere vor respecta în totalitate legis-
lația Republicii Moldova în vigoare, inclusiv cea privind achizițiile publice, și reglementările dona-
torilor, expuse în acordul de grant și în ghidurile beneficiarului ale diferitor programe de granturi. 

Supravegherea sistemului achizițiilor publice în Republica Moldova este asigurată de câteva insti-
tuții: Agenția Achiziții Publice, Agenția de Soluționare a Contestațiilor, Serviciul Achiziții Publice, 
Inspecția Financiară, Curtea de Conturi și Trezoreria de Stat.  

Se recomandă ca managerii proiectelor sau managerii financiari să cunoască funcțiile și atribuțiile 
acestor instituții, cu care pot avea tangențe pe parcursul implementării proiectelor cu finanțare 
externă și publică.

Agenția Achiziții Publice – autoritate în subordinea Ministerului Finanțelor, responsabilă de imple-
mentarea politicii statului în domeniul achizițiilor publice, reglementare, supraveghere, control 
și coordonare în domeniul achizițiilor publice; inițierea și susținerea acțiunilor de instruire a per-
sonalului autorităților contractante implicat în organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziții 
publice și atribuirea contractelor de achiziții publice; acordarea autorităților contractante de sprijin 
metodologic și consultații în domeniul achizițiilor publice; coordonarea, monitorizarea, evaluarea 
și controlul modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice și de 
atribuire a contractelor de achiziții publice. Pe pagina oficiala a AAP – www.tender.gov.md – sunt 
publicate noile proceduri și acte legislative și normative.

Agenția de Soluționare a Contestațiilor – autoritate în subordinea Ministerului Finanțelor, responsa-
bilă de asigurarea soluționării contestațiilor din domeniul achizițiilor publice.

Serviciul Achiziții Publice – subdiviziune structurală din cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă 
de asigurarea, elaborarea, modificarea și coordonarea politicilor publice în domeniul achizițiilor 
publice. 

Inspecția Financiară – autoritate în subordinea Ministerului Finanțelor, care asigură protecția inte-
reselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform principiilor transparenței și legali-
tății, a controlului financiar centralizat privind conformitatea cu legislația în vigoare a operațiunilor 
și tranzacțiilor ce țin de gestionarea resurselor bugetului public național și a bunurilor publice. 

Curtea de Conturi – autoritate publică a statului, care exercită controlul asupra formării, administră-
rii și întrebuințării resurselor financiare publice și a administrării patrimoniului public prin realiza-
rea auditului extern în sectorul public.

Trezoreria de Stat – subdiviziune în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă de coordonarea și 
asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat și a bugetelor unităților adminis-
trativ-teritoriale, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asis-
tentă medicală; întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului public național, elaborarea 
metodologiei evidenței contabile și a rapoartelor financiare în sistemul bugetar. 

NOTA BENE! Contractele cu finanțare integrală sau parțială din bani publici (de achiziții publice) 
înregistrate sau neînregistrate la Agenția Achiziții Publice se înregistrează la Trezoreria de Stat sau 
în trezoreriile teritoriale, după caz, data înregistrării fiind data la care respectivele contracte produc 
efecte juridice.
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Aspecte procedurale și de reglementare ale achizițiilor publice

Procedurile de achiziție conform regulilor uzuale și standardelor internaționale includ următoarele etape: 
i) elaborarea cerințelor tehnice, a termenilor de referință, a caietului de sarcini – sau altfel  – ceea 

ce se dorește a fi procurat, elaborat și descris într-un document clar și concis; 
ii) publicarea anunțului despre intenția de achiziție sau achiziție propriu-zis; 
iii) publicarea sau transmiterea invitației cu publicarea sau cu referirea la disponibilitatea dosaru-

lui pentru licitație; 
iv) licitarea propriu-zisă – perioadă în care se pot pune întrebări și se pot solicita clarificări privind 

cerințele față de bunuri/servicii/lucrări; 
v) depunerea și recepționarea ofertelor; 
vi) examinarea și evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă; 
vii) anunțarea rezultatelor licitației, invitarea câștigătorului pentru negocierea contractului și 
viii) contractarea câștigătorului. 

Toate aceste etape sunt perfectate și aprobate de către grupuri de lucru, create în acest scop de 
către autoritățile contractante pentru orice tip de achiziție. Grupul de lucru pentru achiziții publice 
trebuie să fie format dintr-un număr impar. Autoritatea contractantă, conform legislației naționale, 
va include obligatoriu în componența grupului de lucru reprezentanți ai societății civile, în cazul 
în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens, cu două zile până la data-limită de depunere a 
ofertelor, dar aceștia nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. 

Reprezentanții societății civile au dreptul de vot consultativ sau dreptul de opinie separată, care se 
expune în actul deliberativ al grupului și includerea reprezentanților societății civile în grupul de 
lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziție în parte. Autoritatea contractantă asigură 
evidența strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă.  

De asemenea, autoritatea contractantă este în drept să atragă, în caz de necesitate, în componența gru-
pului de lucru, în calitate de consultanți, specialiști și experți din domeniul în care se efectuează achiziția. 

Atribuțiile grupului de lucru pentru achiziții publice:
a) elaborează planuri anuale de efectuare a achizițiilor publice;
b) întocmește anunțuri și/sau invitații în cadrul procedurilor de achiziție publică;
c) elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de 

achiziție publică;
d) inițiază și desfășoară proceduri de achiziție publică;
e) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică;
f ) examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul proce-

durilor de achiziție publică;
g) atribuie contracte de achiziții publice care sunt încheiate de autoritatea contractantă cu ope-

ratorii economici;
h) întocmește dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziție publică și le prezintă 

Agenției Achiziții Publice;
i) monitorizează contractele de achiziții publice;
j) păstrează și ține evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de 

achiziție publică. 

În exercitarea atribuțiilor, membrii grupului de lucru sunt autonomi, imparțiali și se supun numai 
legii. Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a determina membrul grupului să își 
îndeplinească atribuțiile contrar prevederilor legii. 

Conform legislației naționale, contractul de achiziții publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri: 
a) licitație deschisă; b) licitație restrânsă; c) dialog competitiv; d) proceduri negociate; e) cerere a ofer-
telor de prețuri; f ) concurs de soluții; g) achiziție în cazul planurilor de construcție a locuințelor sociale.

Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziții publice sunt licitația deschisă și licitația 
restrânsă. Alte proceduri de achiziție publică pot fi folosite numai în condițiile expres stabilite de 
legislație, iar autoritatea contractantă poate utiliza modalități speciale de atribuire numai în cazu-
rile prevăzute expres de legislație. Modalități speciale sunt: a) acordul-cadru; b) sistemul dinamic 
de achiziție; c) licitația electronică.
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Principiile de asigurare a transparenței procurărilor

Atât la nivel internațional, cât și național, cadrul legal al achizițiilor publice este proiectat cu luarea 
în considerare a principiilor general acceptate în acest domeniu. 

Principiile bunelor practici de achiziții publice sunt prevăzute și în art. 6 din Legea privind achiziți-
ile publice și se referă la următoarele:  
− utilizarea eficientă a finanțelor publice și minimalizarea riscurilor autorităților contractante;  
− transparența achizițiilor publice;
− nediscriminare, tratament egal și imparțialitate;
− liberalizarea și extinderea comerțului internațional;
− libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor;
− recunoașterea reciprocă și proporționalitatea; 
− asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

În practica internațională este permisă procurarea directă, doar că fiecare țară1 sau donator preve-
de reguli clare și situațiile în care este admisă procurarea directă. În cazul asistenței din surse UE2, 
procedura este numită negociere directă sau dintr-o singură sursă (negotiated procedure/single 
tender procedure).

Principiile GEF SGP ale procurărilor 

Menținerea celei mai bune imagini și reputații a organizației și promovarea binelui public

Corectitudine, integritate și transparență:
■ Imparțialitate, onestitate, lipsa favoritismului aplicat în procedurile de procurare.
■ Comportament etic atât al ONG-ului, cât și al ofertanților.

Cea mai bună valoare pentru bani: 
■ Compromis între preț și calitate/performanță – cel mai mare beneficiu la cel mai mic preț. 
■ La analiza prețului, se va lua în considerare și costul ciclului de viață, nu doar prețul. 
■ La analiza calității se va ține cont de fiabilitate, considerații sociale și de aspectele de me-

diu – criterii stabilite în etapa formulării termenilor de referință drept criterii de selecție 
obligatorii sau caracteristici dorite.

Competiție efectivă: 
■ Încurajarea concurenței ca motor pentru cea mai bună valoare pentru bani (de exemplu, 

criteriile tehnice de selecție se vor formula astfel, încât să nu favorizeze un brand sau o 
companie anume).

■ Concursul este realizat printr-un număr suficient de potențiali ofertanți (minimum trei), 
care sunt independenți și concurează în aceleași condiții.

NOTA BENE! Sunt cazuri când este admisă și procurarea directă în scopul implementării cu 
succes a proiectului, pornind de la anumite circumstanțe create. GEF SGP își rezervă dreptul 
de a nu rambursa sau considera cheltuielile efectuate nerespectând legislația Republicii Mol-
dova sau procedurile de procurare reflectate în Instrucțiunile de implementare și raportare.

În cazul procurărilor din surse GEF este permisă procurarea directă doar în trei cazuri, și anu-
me în cazul în care: 
■ este un monopol pe piață; 
■ prețurile sunt stabilite de legislație sau hotărâre de guvern;
■ este un produs sau serviciu unic.

1 De exemplu, în România – http://www.sn-seap.ro/legislatie/comunicate/modificari-legislative-privind-organiza-
rea-si-functionarea-autoritatii-nationale-pentru-reglementarea-si-monitorizarea-achizitiilor-publice/pragul-de-cum-
parare-directa-va-fi-de-30-00000-euro/
2 http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.4.8
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Mecanismele de asigurare a transparenței procurărilor

În scopul asigurării transparenței și publicității achizițiilor publice, autoritățile contractante, de regu-
lă, vor întocmi, transmite și publica diferite tipuri de anunțuri, fie prevăzute de legislația națională 
în domeniul achizițiilor publice, fie conform cerințelor donatorilor, în funcție de tipurile de proce-
duri derulate în vederea atribuirii contractelor. 

Legislația națională în domeniul achizițiilor publice prevede trei tipuri de anunțuri (art. 27-29 din 
Legea privind achizițiile publice):

1. Anunțul de intenție: anunțul este publicat în Buletinul achizițiilor publice în termen de 30 de 
zile din data aprobării bugetului autorității contractante. Acesta cuprinde totalitatea contractelor 
de achiziții publice preconizate a fi atribuite până la sfârșitul anului bugetar, a căror valoare estima-
tă este: pentru bunuri și servicii ≥ 400 000 lei, pentru lucrări ≥ 1 500 000 lei.

2. Anunțul de participare: se publică în cazul: Cererii ofertelor de prețuri: Bunuri și servicii – de 
la 150 mii lei – 400 mii lei (fără TVA); Lucrări – de la 200 mii lei – 1,5 mil. lei (fără TVA). Licitații 
publice: Bunuri și servicii – 400 mii lei (fără TVA) și mai mult; Lucrări – 1,5 mil. lei (fără TVA) și mai 
mult. Anunțul de participare se publică, opțional, și în alte mijloace de informare în masă locale, 
naționale sau internaționale, dar numai după publicarea anunțului respectiv în Buletinul achizi-
țiilor publice și pe pagina web a Agenției. Invitația va fi publicată în termene care să ofere tuturor 
operatorilor economici interesați, fără nicio discriminare, posibilități reale de participare la pro-
cedurile de atribuire a contractului de achiziții publice. La întocmirea și perfectarea anunțului/
invitației vor fi utilizate formulare standard, aprobate în acest scop, care să permită publicitatea 
achizițiilor publice.

3. Anunțul de atribuire: modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță: a) 
finalizarea procedurii de achiziție publică – licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, 
negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cerere a ofertelor de prețuri – 
prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru; b) finalizarea 
unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător; c) atribuirea unui contract de achi-
ziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție.

Autoritatea contractantă informează operatorii economici implicați în procedura de atribuire des-
pre deciziile referitoare la rezultatul selecției, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului 
de achiziții, la rezultatul concursului de soluții ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire și 
eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu 
de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

Comunicarea prin care se realizează informarea poate fi transmisă și prin e-mail, fax, însă în toate 
cazurile, acest fapt este înregistrat. Autoritatea contractantă va informa ofertantul câștigător cu 
privire la acceptarea ofertei, iar ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă sau candidatură nu 
a fost declarată câștigătoare, despre motivele care au stat la baza deciziei respective. 

Reguli privind transparența achizițiilor la GEF SGP
■ Avizul licitației trebuie să fie publicat pe www.civic.md, www.rabota.md sau pe alte site-uri 

cu trafic mare al utilizatorilor. 
■ Anunțul în Logos Press sau în alte ziare cu acoperire națională, cu tiraj mai mare de 6 000 de 

exemplare, este obligatoriu pentru concursurile a căror dată-limită a fost extinsă din cauză 
că numărul ofertelor ce se califică a fost mai mic de trei.

■ Anunțul licitației în ziar se plasează cu minimum 5 zile până la data-limită a concursului.
■ ONG-ul beneficiar al grantului GEF SGP va transmite un mesaj de informare privind rezul-

tatele evaluării licitației fiecărui ofertant.
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Procurări verzi și durabile în cadrul achizițiilor publice

Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact asupra mediului pe parcursul întregului său ciclu 
de viață, de la extracția materiilor prime, fabricarea produsului și până la folosirea și eliminarea și/
sau reciclarea lui. Achizițiile ecologice pot contribui la diminuarea acestor impacturi, beneficiile 
fiind simțite atât la nivel local, cât și la nivel global.

Termenul de achiziții ecologice se întâlnește sub diferite denumiri. De exemplu: achiziții publice 
ecologice (APE), achiziții sau procurări verzi, achiziții durabile, achiziții ECO ș.a. Din această mulți-
me de noțiuni, în legislația europeană întâlnim noțiunea de achiziții ECO, iar în legislația națională– 
achiziții durabile. 

Achizițiile durabile sunt procesele prin care achizitorii publici iau în considerare factorii de mediu 
atunci când cumpără produse, servicii sau lucrări, cu scopul de a reduce impactul asupra sănătății 
umane și asupra mediului înconjurător. Achizițiile durabile sunt considerate achiziții inteligente, 
care contribuie la îmbunătățirea eficienței achizițiilor publice și, în același timp, generează benefi-
cii ecologice semnificative pe plan local și global.

1.1 Politici și acțiuni existente la nivel național
În ultimii ani Guvernul Republicii Moldova, susținut de diferiți donatori, în special GEF, a întreprins 
o serie de măsuri în promovarea achizițiilor ecologice, cum ar fi:
■ elaborarea Declarației Ministerului Finanțelor privind politica publică a Achizițiilor Publice Du-

rabile; 
■ Ministerul Economiei menține pe pagina oficială o rubrică separată – Economia Verde: http://

www.mec.gov.md/ro/content/economia-verde;
■ elaborarea Foii de parcurs naționale Economia Verde (prin specificarea și identificarea rolurilor 

APL, APC și ONG) pentru promovarea, implementarea și monitorizarea documentului;
■ redactarea Raportului de evaluare strategică de mediu al Foii de parcurs Economia Verde;
■ Ghidul de implementare a Evaluării strategice de mediu (consultarea și propunerile de îmbu-

nătățire a acestuia);
■ stabilirea indicatorilor de creștere economică verde (cum se implică ONG-urile și cum APC și 

APL vor monitoriza indicatorii, dar și îi va folosi în activitatea instituției);
■ menținerea cu suportul donatorilor, în special GEF, a unei pagini dedicate economiei verzi: 

http://www.green.gov.md/.

Guvernul promovează dezvoltarea unei piețe de produse și servicii ecologice care ar contribui la con-
solidarea performanței de mediu a serviciilor și produselor, precum și a tehnologiilor de obținere a 
acestora și are drept obiectiv extinderea și promovarea pieței produselor verzi în Republica Moldova. 

Extinderea pieței achizițiilor ecologice va avea impact asupra sănătății publice și trebuie să deter-
mine instituțiile și autoritățile publice să adopte standardele achizițiilor verzi, astfel încât, până în 
anul 2020, cel puțin 15% din totalul achizițiilor să revină achizițiilor verzi3. 

Evaluarea strategică de mediu este mecanismul de promovare a economiei verzi în Republica Mol-
dova. Ministerul Economiei a aderat la programe și platforme internaționale în domeniul econo-
miei verzi, precum Programul „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică”, Parteneriatul Estic 
(Greening economies in the Eastern Neighbourhood Countries, EaP Green Programme), Platforma 
pentru Industria Verde ș.a. 

NOTA BENE! Cerințele pentru achiziții verzi se includ în documentele de licitație. Ca documente 
justificative pentru a demonstra calitatea și impactul ecologic pot fi utilizate: 
■ Autorizarea privind utilizarea mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” sau 

altă etichetă ecologică recunoscută de Republica Moldova, prezentată în copie, confirmată 
prin semnătura și ștampila ofertantului;  

■ Certificatul de conformitate a produsului ecologic – eliberat de organismul de inspecție și cer-
tificare, prezentat în copie, confirmată prin ștampila și semnătura ofertantului.

3 http://mf.gov.md/ro/search/node
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Importanța și utilitatea procurărilor verzi 

În ultimele decenii, oamenii sunt puși față în față cu unele provocări serioase, care pot fi numite 
provocările secolului XXI. Zilnic suntem obligați să alegem între produse autohtone și din import, 
între o mașină poluantă și una economică, între hârtia reciclată și cea produsă prin tăierea pă-
durilor. Cu toții am alege ce este mai bun și mai prietenos cu mediul înconjurător. În realitate, se 
întâmplă exact opusul.

În anul 2016, în Republica Moldova au fost realizate proceduri de achiziții publice în valoare totală 
de 7,5 mld. lei, cu circa 1 mld. de lei mai mult decât în 2015 (creștere de 16%). Aceasta este suma pe 
care Moldova o cheltuie anual pentru achiziții de bunuri și servicii din bani publici. Nu tot timpul 
procurările efectuate în cadrul acestor achiziții au caracter ECO sau pot fi numite achiziții durabile. 
A alege hârtie reciclată ne poate salva pădurile, a alege produse locale poate salva micul agricultor, 
a alege o mașină economică poate salva calitatea aerului și poate salva vieți omenești, în cele din 
urmă!

Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact de mediu pe durata întregului său ciclu de viață, 
de la extracția materiilor prime, fabricarea produsului și până la folosirea și reciclarea sau elimina-
rea sa. Achizițiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor efecte negative, beneficiile 
fiind resimțite atât la nivel local, cât și la nivel global.

Una dintre cele mai frecvente obiecții la adresa produselor și serviciilor verzi o reprezintă prețul 
ridicat al acestora. Această percepție se bazează însă exclusiv pe prețul de cumpărare, fără să ia în 
calcul costurile de consum și întreținere pe întreaga durată de viață a produselor respective. Însă 
în unele țări europene s-a constatat că, de fapt, costurile nu cresc, ci scad dacă se folosesc bunuri și 
servicii care respectă normele UE privind achizițiile ECO!

1.2 Categorii de produse și domenii privind achizițiile verzi 
■ Domeniul: Schimbările climatice, eficiență energetică și energia regenerabilă: 

– îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice noi și renovate; 
– achiziția de echipamente de birou eficiente din punct de vedere energetic (calculatoare, 

imprimante, copiatoare etc.); 
– achiziția de automobile mai eficiente pentru parcurile auto;
– achiziția de electricitate (energie) ecologică; 
– utilizarea combustibililor alternativi pentru transportul public și parcurile auto publice.

■ Domeniul: Poluarea aerului și a apei, reducerea poluării aerului în orașe și a eutrofizării ca-
uzate de practicile agricole necorespunzătoare: 
– achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și 

oxizi de azot; 
– achiziția de alimente ecologice (obținute în mod sustenabil, de exemplu, alimente obți-

nute din agricultura ecologică sau integrată). Autoritățile publice care cumpără alimente 
ecologice ar putea compensa impactul eutrofizării;

– numai în sectorul alimentației publice, achizițiile ecologice asigură reduceri semnificative 
ale gazelor cu efect de seră, echivalente emisiilor rezultate de la 600 000 de oameni.

■ Domeniul: Economisirea resurselor naturale:
– achiziția de produse obținute din materiale reciclate; 
– reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea de imprimante capabile să tipărească 

față-verso; 
– promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale.

■ Domeniul: Condiții sănătoase de lucru pentru angajați, studenți, pacienții internați etc.: 
– utilizarea de produse de curățenie netoxice; 
– servirea în cantine de alimente ecologice (obținute în mod sustenabil); 
– excluderea substanțelor dăunătoare din lucrările de construcție și de renovare a clădirilor. 
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Procedurile de angajare a consultanților în cadrul proiectelor

În scopul achiziționării serviciilor de consultanță prevăzute în contractele de grant pentru imple-
mentarea cu succes a activităților proiectelor, ONG-ul sau autoritatea de contractare va elabora 
documentația de atribuire și termenii de referință care trebuie luate în considerare de beneficiarii 
proiectului.

Termenii de referință trebuie elaborați pentru orice tip de servicii de consultanță, de contabilitate, 
de instruire, de audit, de multiplicare și editare, de proiectare. Termenii de referință uneori sunt 
numiți și caiet de sarcini. Majoritatea programelor de finanțare au cerințe față de subcontractări-
le serviciilor unor consultanți. Acestea sunt expres specificate în ghidul beneficiarului sau în alte 
documente ce vin în susținerea beneficiarului de grant. În cazul proiectelor finanțate din fondurile 
GEF, termenii de referință pentru realizarea unei achiziții de servicii (inclusiv angajarea consultan-
ților) care depășește 10% din valoarea grantului implică coordonarea cu coordonatorul național 
al GEF SGP pentru procurarea dată. Însă consultarea cu echipa GEF SGP a termenilor de referință 
pentru procurări a căror valoare este mai mică de 10% din valoarea grantului este recomandabilă, 
dar nu obligatorie.

Conținutul termenilor de referință trebuie sa includă următoarele capitole: Informații generale, 
Raționamentul/Context; Domeniul prestării serviciilor; Scopul prestării serviciilor; Rezultatele 
scontate/Livrabilele; Metodologia/Abordarea prestării serviciului; Locația, durata și termenele de 
implementare a serviciilor/livrabilele/rezultatele;  Aranjamente instituționale/Cerințe față de ra-
portare; Condițiile de plată și autoritățile relevante; Cerințele minime față de organizarea sarcinii 
și serviciilor de consultanță; Criterii de selectare a celei mai bune oferte; Suport logistic; Recoman-
dări privind prezentarea ofertei tehnice; Interesele de proprietate și confidențialitatea; Anexe la 
termenii de referință (după caz).

Termenii de referință, în compartimentul Informații generale, vor include următoarele aspecte: 
■ descrierea serviciilor/lucrărilor (Services/Work Description); 
■ denumirea proiectului sau programului (Project/Program Title); 
■ locul și tipul prestării serviciilor (Duty Station/Home-based/with travels to); 
■ tipul contractului (Type of the Contract); 
■ durata (în zile) (Duration [in working days]); 
■ data preliminară a începerii prestării serviciilor (Expected Start Date). 

În compartimentul Domeniul serviciilor vor fi enumerate activitățile majore preconizate a fi între-
prinse de către furnizorul de servicii, concentrându-se pe diverși parametri (de exemplu, standar-
dele de calitate a sarcinilor, domeniu de aplicare etc.). În cazul în care este posibil și dacă este 
necesar, întotdeauna se recomandă să se includă date/informații/cadru de politici, literatura de 
specialitate la îndemână și care pot fi puse la dispoziție furnizorului de servicii de către GEF sau 
autoritatea de contractare, fie prin anexarea acestora la ToR, fie furnizând-o ulterior la momentul 
angajării.

Livrabilele/Rezultatele așteptate, forma și conținutul acestora fac parte obligatoriu din conținutul 
termenilor de referință. 

De asemenea, va fi clar indicat când acestea ar trebui să fie finalizate sau transmise spre aprobare 
sau considerare.
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Interacțiunea dintre componentele mediului înconjurător

Cuvântul „environment” (mediu) provine din cuvântul francez „environ” – adică în jurul nostru. Me-
diul joacă un rol important în viața tuturor componentelor biotice și abiotice ale Pământului. Există 
multe definiții ale cuvântului „mediu” și diferite concepții, dar, de obicei, oamenii de știință identi-
fică câteva componente principale care sunt incluse în mediul înconjurător:
■ Componente abiotice: toate componentele care ne înconjoară, dar nu trăiesc: sol, apă, aer, tem-

peratură și lumina solară.
■ Componente biotice: producători, consumatori, descompunători.
■ Componente biofizice: toți factorii (cei vii și cei care nu trăiesc) ce influențează supraviețuirea, 

dezvoltarea și evoluția organismelor. Ca exemplu, ele formează mediul marin, mediul terestru.
■ Componente energetice: aici sunt incluse toate tipurile de energie: solară, geochimică, electrică, 

termică, nucleară etc.

Cealaltă divizare a mediului constă din: atmosferă (aer), hidrosferă (apă), litosferă (pământ), bio-
sferă (umană, socială). Putem descrie și grupa componentele mediului într-un mod diferit, bazân-
du-ne pe diferite criterii, dar esența rămâne aceeași: toate sunt interconectate și interdependente. 

Din acest motiv, conceptul de dezvoltare durabilă nu țintește o singură componentă, ci întregul 
sistem, încercând să le mențină echilibrate. Un mediu bun este bun pentru organismele vii, în 
timp ce mediul poluat este dăunător pentru toate vietățile. Mediul este strâns legat de dezvoltarea 
socioeconomică și, pe o scară mai largă, numai mediul ecologic poate fi durabil pe termen lung. 
Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic și social fără 
a pune în pericol echilibrul natural al planetei. Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la 
criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a 
mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător.

În prezent, conceptul s-a extins asupra calității vieții prin repartizarea bogăției între țările dezvol-
tate și cele mai puțin dezvoltate, asigurarea unui trai decent milioanelor de bărbați, femei și copii 
aflați în pericol, acolo unde planeta pare deja asfixiată de exploatarea excesivă a resurselor natura-
le, dar mai ales cum să facem să transmitem o planetă sănătoasă generațiilor viitoare.

De-a lungul istoriei omenirii, neglijarea aspectelor de mediu a dus la niveluri ridicate de poluare și 
contaminare a solului, apei și a aerului. Ar trebui să construim toate activitățile noastre ținând cont 
de obiectivele și țintele de mediu la nivel global, stabilite pe plan internațional și național și tran-
spuse și la nivel local. Resursele naturale reprezintă o sursă importantă de venit în zonele rurale ale 
țării (de exemplu, agricultura, facilitățile turistice). Pentru a păstra patrimoniul natural și pentru a-i 
spori valoarea economică și a evita un posibil impact negativ, acestea trebuie gestionate într-un 
mod durabil la nivel național, regional, internațional.

Dezvoltarea durabilă economică și socială constituie una dintre prioritățile politicii Uniunii Euro-
pene deja începând cu anul 1992, când a fost inclusă ca obiectiv în cadrul Tratatului de la Maas-
tricht. Acest document include prevederi pentru multe domenii de politici, inclusiv consolidarea 
politicii mediului, completate cu acțiuni preventive de protecție a acestuia (Titlurile III și IV). Poli-
tica de protejare a mediului a fost accentuată și printr-o serie de dispoziții cuprinse în Titlul XVI – 
„Mediul” – art. 130R-130S-130T, devenind prin art. 2 din Prima parte a Tratatului de la Maastricht 
un principiu fundamental al Comunității: „Comunitatea are ca misiune (…) să promoveze o dez-
voltare armonioasă și echilibrată a activităților economice pe ansamblul Comunității, o creștere 
durabilă și neinflaționistă respectând mediul…”. Art. 3, lit. K întărește dispozițiile de mai sus, preci-
zând că acțiunea Comunității comportă și „o politică în domeniul mediului”. Art. 130R mai adaugă 
dispozițiilor înscrise în Actul unic european un nou orizont, care se referă la promovarea pe plan 
internațional a unor măsuri destinate să facă față problemelor regionale sau planetare de mediu.

O Strategie de dezvoltare durabilă pentru o Europă extinsă a fost adoptată în iunie 2006.

4. FINANȚĂRI PENTRU PROIECTE DE ECOTURISM
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Principiile generale ale dezvoltării durabile

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, 
fără a compromite posibilitățile generațiilor 
viitoare de a-și satisface propriile nevoi.“

Rio 20+

Cel mai recent angajament la nivel înalt pri-
vind asigurarea dezvoltării durabile a fost 
făcut în septembrie 2015, la Summitul ONU, 
când a fost aprobată „Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă”. Or, toate angajamen-
tele privind dezvoltarea durabilă care se fac 
până în prezent se bazează pe principiile 
dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă 
se referă la trei aspecte majore ale existen-
ței umane: ecologic, economic și uman/
social. Toate acestea sunt interconectate și 
esențiale pentru a asigura existența umană 
pe planetă. Nu putem neglija niciuna dintre 
componente, deoarece acest lucru va influ-
ența cu siguranță și imediat celelalte, iar mo-
dul de asigurare a dezvoltării durabile constă 
în găsirea unui echilibru corect la un anumit 
punct pentru toate acestea.

Putem prezenta dezvoltarea durabilă ca o arie în care toate aspectele se suprapun.

Pentru înțelegerea dezvoltării durabile, se impune explicarea principiilor sale de bază, care sunt 
după cum urmează:
■ Principiul abordării holistice: lucrurile trebuie privite ca un sistem de elemente interferente, 

orice intervenție poate declanșa efecte de undă chiar și în sistemele aflate la distanță. 
■ Principiul solidarității în cadrul aceleiași generații și între generații: nevoile de dezvoltare și 

de mediu ale generațiilor actuale trebuie abordate fără a compromite capacitatea generațiilor 
viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

■ Principiul justiției sociale: fiecare persoană trebuie să aibă șanse egale pentru dobândirea 
cunoștințelor, a abilităților necesare pentru a deveni membru deplin al societății.

■ Principiul gestionării durabile a resurselor: este necesară gestionarea durabilă a resurselor în 
vederea limitării capacității de absorbție a mediului.

■ Principiul integrării: intervențiile la diferite nivele trebuie să fie interconectate astfel încât să 
se poată consolida reciproc. Activitățile locale, regionale și naționale trebuie coordonate.

■ Principiul utilizării resurselor locale: trebuie întreprinse eforturi pentru a suplini necesitățile 
comunității la nivel local, din resurse locale. 

■ Principiul participării publice: accesul adecvat la informații relevante și sporirea participării 
publice la luarea deciziilor.

■ Principiul responsabilității sociale: pentru a permite dezvoltarea durabilă și pentru a asigura 
un nivel de trai mai ridicat, modelele nesustenabile de producție și consum trebuie schimbate. 

■ Principiul precauției și prevenirii: trebuie întreprinse măsuri ținând cont de gravitatea ame-
nințării percepute.

■ Principiul „poluatorul plătește”: prețurile trebuie să reflecte costurile reale plătite de societate 
pentru activitățile implicate în consum și producție, precum și pentru impactul acestora, inclu-
siv costurile utilizării resurselor naturale. 

SOCIETATEA

ECONOMIE

DEZVOLTAREA 
DURABILĂ

MEDIU
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Rolul și locul principiilor dezvoltării durabile 

Principiile expuse mai sus sunt încorporate în toate procesele și obiectivele de dezvoltare durabilă 
care stau la baza procesului de dezvoltare durabilă. Astfel, liderii mondiali din 193 de state membre 
ale Națiunilor Unite au ajuns la un consens și au pus în aplicare o nouă „Agendă 2030 pentru dezvol-
tare durabilă”. În centrul Agendei 2030 se regăsesc 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), re-
unite informal și sub denumirea de Obiective Globale. În următorii ani, până în 2030, aceste obiec-
tive și ținte vor fi forța motrice pentru fiecare dintre țările participante. Prin intermediul Obiectivelor 
Globale, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării 
sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și protejării planetei până în 20304. 

Conceptul de ODD s-a născut la Conferința Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă (Rio+20), 
în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) cuprinse în textul 
Declarației Mileniului, adoptată în septembrie 2000 la ONU. Declarația Mileniului a constituit în 
perioada 2000-2015 unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia a existat un acord 
la cel mai înalt nivel. Ea a reprezentat o contribuție importantă la conștientizarea publică, creșterea 
voinței politice și mobilizarea de resurse pentru lupta împotriva sărăciei la nivel global. ODM au 
ajutat la concentrarea acțiunii, la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor și țintelor de 
dezvoltare în strategiile naționale și la crearea de instituții care să implementeze aceste planuri în 
mod eficient. De exemplu, sărăcia extremă la nivel global a fost înjumătățită, ținta de înjumătățire 
a numărului de oameni care nu au acces la surse de apă mai bună a fost atinsă, 90% dintre copiii 
din statele aflate în curs de dezvoltare au acum acces la educație primară și mult mai multe fete 
au acces la educație comparativ cu anul 2000. ODD tot sunt aplicabile în mod universal, iau în 
considerare diferite realități naționale, capacități și niveluri de dezvoltare și respectă politicile și 
prioritățile naționale. Fiecare țară, inclusiv Republica Moldova, trece prin procesul de naționalizare 
a obiectivelor globale. Acest proces înseamnă identificarea acelor obiective care sunt aplicabile 
pentru țară, setarea țintelor naționale și integrarea acestora în politicile naționale. 

În prezent, în Republica Moldova, în documente naționale de planificare strategică sunt incluse 
capitole întregi ce cuprind acțiuni de protecție a mediului: Programul de activitate și Planul de 
acțiuni al Guvernului, Strategia de asigurare a securității naționale, Planul național de acțiuni în 
domeniul drepturilor omului, Cadrul bugetar pe termen mediu. Domeniul protecției mediului a 
fost recunoscut ca un domeniu important pentru dezvoltarea social-economică a țării în Strategia 
națională de dezvoltare „Moldova 2020”.

Figura 1. Obiectivele de dezvoltare durabilă

Sursa: http://www.md.undp.org 

4 Lista completă a obiectivelor și țintelor este disponibilă pe: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustaina-
ble–development–goals/ 
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Rolul Facilității Globale de Mediu (GEF) în rezolvarea problemelor globale și 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU 

Facilitatea Globală de Mediu (GEF) reprezintă mecanismul financiar desemnat pentru câteva con-
venții importante:
■ Convenția ONU privind diversitatea biologică; 
■ Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice; 
■ Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți;
■ Convenția ONU pentru combaterea deșertificării;
■ Convenția de la Minamata privind mercurul. 
Facilitatea Globală de Mediu (GEF) a fost creată în anul 1992 și tot atunci a fost lansat Programul 
de Granturi Mici (SGP). 

Inițial, GEF a fost realizat ca un program-pilot pentru tratarea problemelor de mediu și de atunci s-a 
transformat într-o instituție eficientă și transparentă, cu un număr de rezultate în continuă crește-
re. Cu timpul, GEF a creat o rețea cu impact real asupra proceselor globale prin colaborarea sa cu 
guverne, organizații ale societății civile, organizații internaționale și alți parteneri-cheie. 

GEF sprijină eforturile în mai multe domenii globale de mediu interconectate, care sunt strâns 
aliniate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) privind clima, ecosistemele terestre, pădurile, 
biodiversitatea și degradarea terenurilor. Oferind investiții inovatoare, catalitice și integrate pentru 
a realiza transformări la nivel local, GEF reduce amenințările adresate mediului global, consolidea-
ză dezvoltarea, contribuie la reducerea sărăciei, la egalitatea de gen și la buna guvernare. 

Pentru a realiza obiectivele stabilite la nivel internațional și național, GEF adoptă o abordare integrată 
a gestionării durabile a pădurilor, colaborând cu guvernele, partenerii comerciali, comunitățile locale 
și cu alte părți interesate pentru a răspunde factorilor care stau la baza pierderii pădurilor. GEF, în con-
formitate cu Planul strategic al Convenției privind diversitatea biologică (CDB) 2011-2020 și cu obiecti-
vele asociate stabilite la Aichi, depune eforturi pentru a aborda factorii care conduc la pierderea biodi-
versității prin integrarea biodiversității în procesul de luare a deciziilor de către guverne și întreprinderi 
și prin consolidarea sistemului global de zone protejate. Aceste priorități sunt încorporate în diferite 
programe, iar biodiversitatea și degradarea solului fac parte din prioritățile Programului de Granturi 
Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu, pentru etapa operațională actuală (etapa operațională 6).

Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova a influențat în mod pozitiv viziunea și abor-
dările statului privind mediul înconjurător. Guvernanții au aprobat Strategia de mediu pentru anii 
2014-2023, care prevede realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă enunțate în Documentul fi-
nal aprobat la Conferința pentru Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro „Viitorul pe care îl dorim”, 
Declarația Miniștrilor de Mediu de la Astana, cele 26 de principii din Declarația de la Stockholm 
privind mediul uman, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (în special obiectivul 7: „Asigura-
rea durabilității mediului”), Programul de asistență a ONU pentru Republica Moldova în perioada 
2013-2017, care include prioritatea nr. 3 „Mediu, schimbări climatice și managementul riscurilor”. 
Obiectivele principale ale Strategiei de mediu (2014-2023) sunt:
1) asigurarea condițiilor de bună guvernare și eficientizarea potențialului instituțional și manage-

rial în domeniul protecției mediului pentru realizarea obiectivelor de mediu;
2) integrarea principiilor de protecție a mediului, de dezvoltare durabilă și dezvoltare economică 

verde, de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale;
3) sporirea nivelului de cunoștințe privind protecția mediului în rândul elevilor, studenților și an-

gajaților cu cel puțin 50% până în anul 2023 și asigurarea accesului la informația de mediu;
4) reducerea impactului negativ al activității economice asupra mediului și îmbunătățirea măsurilor 

de prevenire a poluării mediului;
5) crearea sistemului de monitoring integrat și control al calității mediului;
6) asigurarea utilizării raționale, protecției și conservării resurselor naturale;
7) crearea sistemului de management integrat al calității aerului, reducerea emisiilor de poluanți 

în atmosferă cu 30% până în anul 2023 și a gazelor cu efect de seră cu cel puțin 20% până în 
anul 2020, comparativ cu scenariul liniei de bază;

8) crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor și substanțelor chimice, care să con-
tribuie la reducerea cu 30% a cantităților de deșeuri depozitate și creșterea cu 20 % a ratei de 
reciclare până în anul 2023.

Rolul Facilității Globale de Mediu (GEF) în rezolvarea problemelor globale
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Programul de Granturi Mici (SGP) și rolul său în dezvoltarea durabilă

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu se sprijină pe principiul de bază 
al dezvoltării durabile – „Gândește global, acționează local”. Prin acordarea sprijinului financiar și 
tehnic pentru proiectele care conservă și restabilesc mediul, sporind în același timp bunăstarea 
și mijloacele de trai ale populației, SGP demonstrează că acțiunea comunitară poate menține un 
echilibru între nevoile umane și imperativele de mediu.

Scopul Programului de Granturi Mici (SGP) al GEF este de a contribui la tratarea problemelor glo-
bale de mediu prin susținerea inițiativelor locale, realizate la nivel local de organizațiile neguver-
namentale și comunitare. 

Obiectivele principale ale Programului de Granturi Mici
■ Elaborarea strategiilor la nivel de comunitate și implementarea tehnologiilor care ar putea re-

duce amenințările la adresa mediului global în cazul în care sunt replicate în timp.
■ Acumularea lecțiilor învățate din experiențele formate la nivel de comunitate și inițierea trans-

miterii strategiilor și inovațiilor de succes la nivel de comunitate în rândul organizațiilor comu-
nitare și al ONG-urilor, guvernelor-gazdă, agențiilor pentru dezvoltare, GEF și al altor organiza-
ții la nivel regional sau global.

■ Formarea parteneriatelor și a rețelelor de părți interesate în scopul susținerii și consolidării 
comunităților, ONG-urilor și a capacităților naționale pentru a aborda problemele globale de 
mediu și a promova dezvoltarea durabilă.

■ Asigurarea că strategiile și proiectele de conservare și dezvoltare durabilă care protejează me-
diul global sunt înțelese și practicate de comunități și alte părți-cheie interesate.

Una din caracteristicile programului ar fi susținerea activităților care permit crearea mijloacelor de trai 
sustenabile cu prioritățile globale ale GEF, totodată, implicând organizațiile societății civile în implemen-
tarea proiectelor. De asemenea, programul oferă diferitor persoane posibilitatea de a participa la solu-
ționarea problemelor globale de mediu. Programul de Granturi Mici a ajuns să fie unul din cele mai de 
succes programe corporative ale GEF, succes atins prin crearea parteneriatelor persoanelor interesate 
și replicarea soluțiilor identificate, precum și prin favorizarea dezvoltării comunitare. Lansat în 1992, cu 
33 de țări participante în faza pilot, GEF SGP s-a extins spre a oferi asistență pentru 132 de țări ale lumii.

SGP reprezintă o viziune integrată pentru dezvoltarea activităților GEF la toate nivelurile. El vine în susține-
rea domeniilor tematice ale GEF, care sunt: conservarea biodiversității, schimbările climatice, apele inter-
naționale, managementul durabil al terenurilor, poluanții organici persistenți, protecția stratului de ozon.

O componentă importantă a activității sale constă în oferirea de asistență țărilor eligibile în vederea în-
deplinirii obligațiilor acestora, conform convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului.

În ceea ce privește biodiversitatea, obiectivul principal al GEF este acela de a elabora proiecte pri-
vind ecosisteme de interes global menite să asigure protecția biodiversității.

Referitor la schimbările climatice, strategia GEF se concentrează pe măsuri de reducere a efectelor 
acestora pe termen lung prin:
■ îndepartarea barierelor/piedicilor în calea adoptării tehnologiilor bazate pe eficiența energetică;
■ reducerea costurilor anumitor tehnologii avansate.

În Republica Moldova SGP a fost lansat în 2012, fiind implementat de Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) și executat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS).

SGP activează în baza Strategiei de țară a Programului de Granturi Mici. Strategia stabilește cerin-
țele față de proiecte, indicatorii de bază din domeniile tematice și rezultatele așteptate ale progra-
mului la finele fiecărei etape operaționale.

Cel mai important organ al Programului de Granturi Mici este Comitetul Național de Coordonare 
(CNC), care asigură implementarea profesionistă, obiectivă, transparentă și efectivă în țară, în 
conformitate cu obiectivele globale ale SGP. Comitetul este constituit din voluntari din sectorul 
organizațiilor nonguvernamentale, guvernamentale și donatori. Comitetul Național de Coordo-
nare examinează propunerile de proiecte depuse de ONG-uri în cadrul Programului de Granturi 
Mici, acceptându-le, respingându-le sau returnându-le spre perfecționare.
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Etapa operațională 6 a Programului de Granturi Mici GEF

În perioada 2012-2015, Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu a implementat 
în Moldova cea de a 5-a etapă operațională, care a generat 17 proiecte, implementate de ONG-
uri. Acestea au fost derulate în următoarele domenii, stipulate de Strategia de țară: biodiversitate, 
schimbări climatice, resurse de apă, chimicale și dezvoltarea capacităților. Proiectele au inclus ac-
tivități de dezvoltare a capacităților diferitor părți interesate de procesul de soluționare a proble-
melor de mediu globale care se află în vizorul Facilității Globale de Mediu. Majoritatea proiectelor 
acopereau centrul și nordul republicii, deși două ONG-uri au implementat proiecte pe întregul 
teritoriu al țării, iar câteva proiecte au fost implementate în sud-estul țării. Proiectele au contribuit 
la îndeplinirea indicatorilor stipulați în Strategia de țară a Programului de Granturi Mici pentru 
etapa operațională 5. 

Etapa operațională 6, lansată în 2015, este armonizată cu prioritățile strategice GEF, precum și cu 
documentele de politici naționale în domeniul mediului. De asemenea, se bazează pe principiile 
fundamentale:
■ buna guvernare;
■ implicarea publicului;
■ dezvoltarea capacităților și managementul cunoștințelor;
■ integrarea dimensiunii de gen și emanciparea femeilor;
■ implicarea tinerilor în activitățile de mediu.

Scopul etapei operaționale 6 este de a susține în mod eficient crearea beneficiilor aduse mediului 
și de a proteja mediul la nivel global, prin intermediul soluțiilor locale și la nivel de comunitate, ce 
completează și aduc valoare adăugată acțiunilor realizate la nivel național și global. 

Proiectele SGP sunt implementate pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în regiunea 
din stânga Nistrului. Astfel, în Moldova sunt susținute proiectele care se potrivesc inițiativelor stra-
tegice și conexe ale programului în etapa operațională 6:
■ conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
■ agroecologie inovativă inteligentă din punctul de vedere al climei;
■ cobeneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
■ coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;
■ platforme de dialog politic și de planificare între OSC și guvern;
■ promovarea incluziunii sociale: 

– integrarea dimensiunii de gen;
– implicarea tinerilor.

Descrierea mai detaliată a domeniilor prioritare se regăsește în Strategia Programului de Granturi 
Mici al Facilității Globale de Mediu (http://sgpmoldova.org/files/Rezumat%20Strategiei.pdf ).
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Posibilități de finanțare a proiectelor din GEF SGP pentru Republica Moldova

În prezent, proiectele SGP sunt finanțate în cadrul fazelor operaționale pentru care a fost elaborată 
Strategia de țară pentru implementarea acestui program în vederea asigurării congruenței cu pro-
iectul și cadrul strategic global al SGP. Strategia de țară pentru etapa operațională 6 (2015-2018) 
are câteva scopuri generale:
■ promovarea înțelegerii comune a misiunii și obiectivelor strategice ale Programului de Gran-

turi Mici al GEF;
■ asigurarea alinierii activităților la obiectivele generale ale Facilității Globale de Mediu de gene-

rare a beneficiilor globale de mediu în domeniile tematice ale GEF;
■ adaptarea cadrului strategic global la prioritățile și circumstanțele locale;
■ crearea cadrului strategic pentru alocarea surselor financiare și ghidarea implementării progra-

mului, inclusiv selectarea proiectelor;
■ constituirea bazei pentru evaluarea rezultatelor și impactului programului.

La elaborarea Strategiei de țară au participat organizațiile nonguvernamentale, ministerele și 
instituțiile relevante, punctele focale ale convențiilor privind biodiversitatea biologică, schimbă-
rile climatice, combaterea deșertificării și poluanții organici persistenți. Strategia de țară a Pro-
gramului a fost aprobată de Echipa Centrală de Management a Programului. Comitetul Național 
de Coordonare selectează proiectele pentru finanțare, în timp ce coordonatorul național oferă 
sprijin zilnic beneficiarilor în implementarea Programului. Cerințele detaliate, procedura și for-
mularele de aplicare, alte posibilități de obținere a cofinanțării pot fi găsite pe site-ul Programu-
lui de Granturi Mici (http://sgpmoldova.org/). Proiectele finanțate țintesc realizarea obiectivelor 
naționale prevăzute în documente strategice naționale pentru a ameliora calitatea mediului din 
Republica Moldova. 

Aplicațiile de proiecte susținute din partea SGP pentru această fază operațională includ, de regulă:
■ activități pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității în peisaje cultivate;
■ promovarea bunelor practici agricole;
■ promovarea utilizării fertilizanților organici pentru îmbunătățirea productivității solului;
■ activități ce reduc/evită emisiile gazelor cu efect de seră și sechestrarea carbonului în peisajele 

cultivate;
■ activități ce diminuează vulnerabilitatea ecosistemelor agricole și forestiere la schimbarea cli-

mei și impactului antropic;
■ activități pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și mărirea stocurilor de carbon 

prin managementul durabil al terenurilor, schimbarea categoriilor de folosință a terenurilor și 
silvicultură.
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Turismul verde valorifică agroecologia inovativă inteligentă și adaptabilă la 
schimbările climatice

Pe măsură ce gradul de conștientizare a valorilor durabile se răspândește, mulți turiști sunt dornici 
să petreacă timpul în medii sănătoase din sate, în special în fermele ecologice. Ei caută locuri unde 
au un contact direct și semnificativ cu mediul, dar și agricultori locali și sisteme naturale tradiți-
onale de producție alimentară. Agroturismul (de la vizite simple în ferme până la cazare și mese 
complete) este un mijloc eficient de aducere a consumatorului la fermier. Și de cele mai dese ori, 
turismul agroecologic este privit ca o strategie pentru integrarea rezultatelor pozitive de conser-
vare, securitate alimentară și mijloacele de trai ale proprietarilor mici în dezvoltarea comunităților 
din mediul rural. Acesta are potențialul de a sprijini practicile tradiționale, de a spori conservarea 
cunoștințelor culturale și de a promova practici agricole durabile.

Termenul agroecologie a apărut pentru prima dată aproximativ 90 de ani în urmă și se referea inițial 
la studiul ecologic al sistemelor agricole. Prima mențiune a termenului agroecologie a fost în 1928, 
cu publicarea termenului de către Bensin în 1928. Cartea lui Tischler (1965) a fost, probabil, prima 
care a fost denumită, de fapt, „agroecologie”. El a analizat diferitele componente (plante, animale, 
soluri și climă) și interacțiunile acestora într-un sistem agroecologic, precum și impactul gestionării 
agricole umane asupra acestor componente5. Mai recent, această știință hibridă a evoluat pentru 
a include dimensiunile sociale și economice ale sistemelor alimentare. În prezent, agroecologia 
este știința și know-how-ul agriculturii durabile. Aceasta ține cont de impactul asupra mediului, 
de bunăstarea animalelor și de aspectele sociale ale omului, combinând cercetarea științifică cu 
cunoașterea locală și inovația comunităților locale și țărănești. 

Agroecologia este știința care oferă principiile ecologice de bază în vederea studierii, proiectării și 
gestionării agroecosistemelor care sunt productive și sensibile din punct de vedere cultural, viabi-
le din punct de vedere social și economic. 

Principiile de bază ale agroecologiei
■ Reciclarea resurselor naturale disponibile local pentru sporirea fertilității solului, accentuând 

interacțiunile și productivitatea în sistemul agricol.
■ Îmbunătățirea condițiilor structurale și biotice ale solului: prelucrarea zero a solului, reducerea 

îngrășămintelor chimice și a pesticidelor.
■ Promovarea utilizării resurselor durabile (solide, organice, hidrice) și reducerea consumului de 

petrol.
■ Promovarea biodiversității genetice în timp și spațiu.
■ Promovarea interacțiunilor și sinergiilor biologice favorabile (servicii ecologice).
■ Valorizarea agrobiodiversității ca punct de plecare în lupta pentru suveranitatea alimentară și 

autonomia agricultorilor.

Scopul agroecologiei este de a utiliza cunoștințele și experiențele  fermierilor ca un loc de plecare, 
spre deosebire de livrarea de sus în jos a științei și tehnologiei agricole. Este vorba de cunoștințe 
intensive, punând accentul pe tehnicile cu costuri reduse care lucrează cu ecosistemul local. Dat 
fiind faptul că agroecologia recunoaște natura particulară a fiecărui ecosistem, aceasta poate in-
clude metode precum agricultura ecologică, dar nu cuprinde în mod specific o metodă specială 
de cultivare. Astăzi, sistemele de producție bazate pe agroecologie sunt văzute ca o componentă 
critică a sistemelor de alimentație socială care promovează suveranitatea alimentară și conserva-
rea resurselor naturale valoroase. Mai mult ca atât, agroecologia oferă cunoștințele și metodologia 
necesară dezvoltării unei agriculturi care este durabilă din punct de vedere ecologic.

Agricultura nu poate fi tratată în mod separat, deoarece este legată indispensabil de biodiver-
sitate. Astfel, plantele, animalele (în special insectele), ciupercile și microorganismele din sol au 
coevoluat de milioane de ani, iar natura a creat o rețea complicată de interdependențe și chiar for-
me de comunicare între aceste forme de viață diverse. Introducerea practicilor agricole moderne 
(mecanizare, monocultură, soiuri hibride, utilizarea intensă a agrochimicalelor toxice și a culturilor 
modificate genetic) a devastat biodiversitatea pe toată planeta. Prin urmare, pe parcursul anilor a 
apărut necesitatea de a face o schimbare de la practicile agricole moderne la cele agroecologice 
durabile. „Serviciile ecosistemice” oferite de un mediu sănătos, bogat în biodiversitate, sunt nepre-
țuite nu doar pentru agricultori, ci și pentru toată omenirea. 

5 Tischler, W. (1965). Agrarökologie. Gustav Fischer Verlag, Jena, Germany, p. 499.

Turismul verde valorifică agroecologia inovativă inteligentă
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Studiu de caz 

Potențialul ecoturistic al Parcului Național Orhei

Călătorul prin PN Orhei este impresionat de originalitatea zonei începând de la relieful stâncos 
din preajma Răutului, de prezența unor mănăstiri medievale importante, precum și, nu în ultimul 
rând, de originalitatea arhitecturii locale. Toate acestea creează o imagine aparte a plaiului orheian.

Observarea naturii: parc vechi la Ivancea (3 ha); monumente naturale geologice – Pocșești Donici 
(2 ha), stejari seculari (ocolul silvic Vatici); rezervație de resurse (4 ha sol de cernoziom levigat gras 
al zonei silvice centrale a Moldovei, Ivancea).

Situri arheologice: antice – Trebujeni (cetăți și valuri de pământ ale unui sistem defensiv getic), Ivan-
cea, cetatea geto-dacică (IV-III î.H.) din Mașcăuți; medievale – Lucașeuca (cetate inelară, sec. X), 
Trebujeni (cetatea tătară Șehr al Geadid din sec. XIII, cetatea moldovenească Orhei din sec. XV).

Mănăstiri: Orheiul Vechi, Curchi, Tabăra, Nicolaeuca, Țigănești.

Muzee: Muzeul Meșteșugurilor Populare (Ivancea), Casa-muzeu „A. Donici” (s. Donici).

Recreere, odihnă: pădure (Ivancea), zonele de odihnă în fiecare localitate.

Cazare: hotel (Orhei, Butuceni), pensiuni rurale, gospodării țărănești disponibile, chilii disponibile 
la mănăstiri, corturi în zonele de odihnă. 

Se poate ajunge în PN Orhei pe un drum medieval, care lega Chișinăul de Soroca, la kilometrul 46 
(drum modernizat cu 4 benzi). Până la Soroca sunt 115 km, iar până la Bălți – 87 km. Lungimea 
totală a drumurilor depășește 332 km, dintre care 116,2 km de drum național, 118,42 km drumuri 
locale asfaltate și 98,2 km drumuri locale pietruite (toate pot fi practicate pe orice anotimp).

Trasee recomandate:

Peresecina – Ivancea – Trebujeni (la sosire din Chișinău)
Orhei – Curchi – Tabăra

Potențialul turistic natural

Atracțiile naturale din PN Orhei sunt în primul rând Codrii – masive forestiere, ariile protejate și 
factorii balneoclimaterici locali. 

Fondul forestier în PN Orhei constituie circa 50% din suprafața totală. Acest fapt oferă destinației 
turistice Orhei o imagine de „zonă de codru”. Marea majoritate din acest teritoriu este gestionat de 
„Moldsilva”, celelalte suprafețe sunt situate pe teritoriul primăriilor și sunt gestionate de acestea. 
Anual, în primăriile raionului și pe terenurile ocolului silvic se plantează circa 300-350 de hectare 
de păduri masive. 

Speciile de bază în cadrul fondului forestier al statului sunt: gorunul, stejarul, frasinul, carpenul, 
teiul, salcâmul. În pădurile APL-urilor, speciile predominante sunt: stejarul, salcâmul și altele, în 
proprietatea privată predomină salcâmul. Vârsta medie a arborilor este diferită, în funcție de specii 
și suprafețele plantate, și variază în medie de la 25 de ani până la 54-56 de ani, iar unele masive 
ajung la 84 de ani. Altitudinea teritoriului variază între 50 și 350 de metri.

În PN Orhei sunt 9 areale protejate și câțiva arbori seculari ocrotiți de stat.

ANEXE
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Structura fondului ariilor naturale protejate de stat din PN Orhei

Locație Zone naturale protejate de stat Suprafață, ha

Pohorniceni, Piatra, raionul 
Orhei Monument natural geologic: recif pe malul râului Răut 3

Piatra, raionul Orhei Monument natural geologic: stânca Mâgla 3

Piatra, Jeloboc, raionul Orhei Monument natural hidrologic: izvorul din satul Jeloboc 10

Între satele Săseni, Tabăra, Ți-
gănești, Bravicea, ocolul silvic 
Bravicea, raionul Călărași

Rezervația peisajeră 680

Trebujeni, raionul Orhei Rezervația peisajeră 64

Ivancea, raionul Orhei Rezervație de resurse (sol de cernoziom levigat gras al 
zonei silvice centrale a Moldovei) 4

Isacova, raionul Orhei Luncă cu dumbravnic (Lunca inundabilă a râului Răut) 10

Ivancea, raionul Orhei Parc vechi, monument de arhitectura peisajeră 3

Pocșești Donici, raionul Orhei Monument natural geologic 2

Ocolul silvic Vatici, raionul 
Orhei Stejari seculari (4 arbori)

Ocolul silvic Bravicea, raionul 
Călărași Gorun și fag seculari (3 arbori)

Satul Curchi pe teritoriul 
fostei moșii mănăstirești, 
raionul Orhei

Stejari seculari (3 arbori)

Total 779

Factorii naturali de tratament sunt valorificați prin cură balneară începând cu anii ’70 ai sec. XX în 
pădurea de la Ivancea. 

Potențialul turistic antropic

În PN Orhei sunt mai multe monumente de istorie, arhitectură și cultură, dintre care: 
■ Biserici – 18
■ Mănăstiri – 5
■ Conace – 2
■ Casa-muzeu „A. Donici”, s. Donici
■ Casa scriitorului Ion Sîrbu
■ Complexul muzeistic „Orheiul Vechi”
■ Muzeul Meșteșugurilor Populare din Ivancea
■ Monumente arheologice (movile funerare, așezări umane, peșteri etc.) – peste 100 

Resursele turistice antropice majore din PN Orhei

Orașe, 
comune

Localitățile din 
comune

Prima atestare și prima 
denumire Resurse turistice antropice

Donici Donici Atestat la 04.05.1436 Casa-muzeu „A. Donici”, biserică

Camencea Atestat la 01.09.1764

Pocșești Atestat în 1500

Ghetlova Ghetlova Atestat în 1436

Hulboaca Atestat la 08.04.1547
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Noroceni Atestat la 02.06.1802 cu 
denumirea Valea Popii

Isacova Isacova Atestat la 04.04.1634

Neculăieuca Atestat în 1811 cu denu-
mirea Slobozia-Isacova

Ivancea Ivancea Atestat la 28.06.1576 Muzeul și conacul Balioz, complex muzeistic

Brănești Sat cu flori din piatră, pivniță

Furceni Atestat la 10.09.1626

Morozeni Morozeni Atestat la 20.04.1518

Breanova Atestat la 19.04.1418

Peresecina Peresecina Atestat la 04.05.1436

Piatra Piatra Atestat la 20.12.1437 Reședința familiei Lazo

Jeloboc Atestat în 1774 Biserică veche

Pohorniceni Pohorniceni Atestat la 20.05.1604 Oale de lut, așezare a culturii Balcano-Du-
nărene

Puțintei Puțintei Atestat la 20.05.1604

Dișcova Atestat la 30.03.1582

Vâprova Atestat la 01.05.1406

Seliște Seliște Atestat la 20.05.1604

Lucășeuca Atestat la 28.06.1576 Cetate rotundă geto-dacică

Mana Atestat în 1500

Trebujeni Trebujeni Atestat la 28.06.1576 cu 
denumirea Iolăiești Vechi cetăți de apărare

Butuceni Atestat la 12.10.1616 Biserica rupestră din satul Butuceni – cultură 
getică (V-III î.H.), mănăstire

Morovaia Atestat în 1859

Vatici Vatici Atestat la 27.05.1443

Curchi Atestat în 1770 Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, 1720

Tabăra Atestat în 1775 Mănăstire

Țigănești Țigănești Atestat în 1622 Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, 
1725

Romănești Romănești Atestat la 19.06.1813 Vila boierului Romanov, două vinării

Codreanca Codreanca Atestat la 04.05.1436 
(Cobâlca)

Biserica cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail”, 
muzeul satului

Lupa Recea Atestat în 1431 (Lopatna) Conac boieresc

Săseni Săseni Atestat în 1437

Bravicea Bravicea Atestat în 1603

Mașcăuți Mașcăuți Atestat în 1548/1436
Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”, 
cetatea geto-dacică (IV-III î.H.), Casa „Ion 
Sîrbu”

Sursa: Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, 2015.

Marea majoritate a obiectivelor turistice reprezentative din zonă se găsesc pe teritoriul satelor din 
viitorul parc național. Acest fapt oferă posibilitatea de a elabora și a promova mai multe trasee 



TURISMUL VERDE ÎN MOLDOVA | 91

ANEXA 1 

turistice și excursioniste locale. Ele prezintă un mare interes turistic deoarece conservă mărturii 
ale unui mediu citadin medieval prin amplasamentul străzilor și cartierelor, unele construcții ce le 
repetă constructiv întocmai pe cele medievale, case tradiționale din centrul Moldovei, coloristica 
tradițională a fațadelor caselor, denumirile vechi ale unor locuri etc.

Pe teritoriul a 5 localități sunt amplasate situri arheologice, 2 conace boierești din sec. XIX într-o 
stare relativ bună (Ivancea, Donici), locuri unde s-au născut sau au activat personalități importante.

Lăcașuri de cult – 18 biserici parohiale și 4 mănăstiri (Butuceni, Curchi, Tabăra, Țigănești) din totalul 
de 536 de monumente naționale ecleziastice din Republica Moldova sunt monumente de impor-
tanță națională. 

Un flux constant de turiști este înregistrat doar la muzeele din Butuceni, Ivancea, Donici, în special 
din contul persoanelor aflate în excursie prin Moldova, al turiștilor orientați pe traseul turistic „Mă-
năstiri din codrii Orheilor”, al excursioniștilor organizați de instituțiile de învățământ și al ONG-uri-
lor, delegațiilor, elevilor din satele raionului. Starea muzeelor este satisfăcătoare și acestea pot fi 
recomandate pentru vizite turiștilor. 

Infrastructura turistică

Infrastructura turistică în PN Orhei e alcătuită din rețelele de trasee utilizate de turiști propuse de 
agențiile de turism naționale, rutele excursioniste tematice oferite de unele muzee, traseele ame-
najate în Orheiul Vechi. Unele dintre acestea sunt marcate (de exemplu, traseul spre Orheiul Vechi), 
fapt ce permite autoghidatul, altele sunt activ promovate (cataloage turistice, „Ruta vinului”) sau 
propuse de unele muzee ca diversificare a serviciilor proprii. 

Trasee turistice naționale

Circa 50 de agenții de turism din Chișinău au în oferta de excursii produsul „Vizită la mănăstiri din Co-
drii Orheilor”, care, de obicei, include următoarele obiective vizitate: mănăstirile Orheiul Vechi și Curchi 
(poate fi inclusă  și vizita la mănăstirea Țigănești), muzeul „Orheiul Vechi” și alte destinații ecologice.

Un număr mare de agenții în oferta de degustații au inclusă și vizita la Brănești, care, de obicei, 
cuprinde o mică prezentare a subteranei, un circuit (condus de obicei de tehnologul fabricii) prin 
secțiile de producție și maturare ale fabricii și se finalizează într-o sală amenajată cu o degustație 
din 10-12 probe de vinuri produse aici. 

Trasee excursioniste locale

Acestea sunt oferite de către muzee locale prin localitățile vecine ca diversificare a serviciilor de 
bază. Un flux permanent de excursioniști este prezent la muzeul „Orheiul Vechi”, care, în parteneri-
at strategic cu agențiile de turism din Chișinău, deservește turiștii cu un program de excursii locale. 

Administrația taberelor estivale, de obicei, organizează pentru copii un program de excursii la mă-
năstiri (Curchi, Butuceni, Tabăra), în rezervații (Trebujeni, Ivancea), la 5 muzee. 

Agropensiuni turistice

Pe teritoriul PN Orhei există câteva pensiuni turistice clasificate. Experiență în domeniul primirii, 
deservirii și cazării călătorilor au următoarele familii: 
– „Eco-resort Butuceni”, Anatolie Botnaru, satul Butuceni;
– „Casa din Luncă”, Ala Benzin, satul Trebujeni;
– „Casa Verde”, Ludmila și Ion Buzilă, satul Trebujeni;
– „Vila Roz”, Liuba Răilean, satul Trebujeni;
– „La popas”, Ion Doncilă, satul Butuceni; 
– „Casa meșteșugurilor”, Feodosia Roșcovan, satul Trebujeni;
– „Casa Pâinii și a Florilor”, Maria Stamati, satul Trebujeni ș.a.

Totodată, mai multe structuri de agrement și alimentație publică amplasate în spații forestiere 
arendate oferă ospitalitate călătorilor la destinație: „Doi haiduci”, „Safari”, „Iarna” etc.
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Anexa 2 
Selecție din Programul de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova  
în anii 2017-2020

(proiectul Hotărârii Guvernului)

Capitolul II. Viziunea, scopul, obiectivele generale și specifice ale Programului

23. Viziunea Programului: până în anul 2020, Republica Moldova va avea o rețea formată din mini-
mum cinci destinații de ecoturism, ce va aduce o diversificare a programelor de recreere și turism 
pe plan național și se va poziționa pe plan internațional.

24. Scopul Programului este promovarea conceptului de ecoturism și a dezvoltării ecoturismu-
lui în vederea sprijinirii conservării naturii, a dezvoltării durabile a comunităților locale din zonele 
cu valori naturale și pentru creșterea calității serviciilor legate de ecoturism, precum și promovarea 
naturii ca element esențial al imaginii turistice a Republicii Moldova.

25. Obiectivul general al Programului este crearea condițiilor de dezvoltare a ecoturismului în 
vecinătatea obiectivelor naturale de interes ecoturistic, ce va avea ca rezultat realizarea de produse 
și programe de turism și recreere cu valoare educativă pe plan național, precum și realizarea de 
produse cu profil ecoturistic competitive pe plan internațional. 

26. În vederea realizării obiectivului general, prezentul Program stabilește 5 obiective specifice:
1) obiectivul specific 1. Perfecționarea cadrului normativ;
2) obiectivul specific 2. Creșterea atractivității destinațiilor de ecoturism la nivel național și integra-

rea lor în imaginea de destinație de turism a Republicii Moldova pentru piața internațională;
3) obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii turistice în cadrul și în vecinătatea ariilor natu-

rale protejate și la nivel de destinație ecoturistică;
4) obiectivul specific 4. Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională pentru personalul im-

plicat în managementul vizitatorilor, serviciilor turistice și planificarea dezvoltării ecoturistice;
5) obiectivul specific 5. Realizarea unui cadru național adecvat pentru desfășurarea politicilor de 

dezvoltare a ecoturismului.

Capitolul III. Acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor

27. Pentru realizarea obiectivelor prezentului Program sunt preconizate acțiuni concrete, expuse 
în continuare pentru fiecare dintre obiectivele specifice enumerate mai sus.

28. Obiectivul specific 1. Perfecționarea cadrului normativ. Pentru realizarea prezentului obiectiv 
sunt stabilite 5 acțiuni importante, și anume:
1) Elaborarea cadrului normativ pentru definirea și recunoașterea destinațiilor de ecoturism. Această 

acțiune prevede elaborarea și aprobarea criteriilor pentru identificarea și recunoașterea oficia-
lă a destinațiilor cu profil ecoturistic de pe teritoriul țării, precum și elaborarea Regulamentului 
privind procedura de evaluare și recunoaștere a statutului de destinație de ecoturism pe baza 
criteriilor de evaluare.

 În cadrul unor grupuri de lucru, ce vor fi organizate de autoritatea publică centrală de turism, 
la care vor lua parte factorii reprezentativi ai sectorului, va fi stabilit setul de criterii pentru 
desemnarea destinațiilor ecoturistice cu categorizarea acestora, de exemplu – destinație de 
importanță internațională, națională, locală, apoi vor fi identificate și alte destinații cu po-
tențial ecoturistic care în viitor ar putea fi înregistrate. Această acțiune va avea drept rezultat 
elaborarea unor norme metodologice, în care vor fi expuse cerințele criteriilor de evaluare a 
destinațiilor ecoturistice. Regulamentul privind procedura de evaluare și recunoaștere a statu-
tului de destinație de ecoturism va defini, pe baza criteriilor de evaluare, setul de criterii pentru 
desemnarea destinațiilor ecoturistice, ierarhizarea acestora. Rezultatele urmărite pentru aces-
te acţiuni sunt: stabilirea unor criterii obiective, fundamentate din punct de vedere științific, 
pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice în Republica Moldova.
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2) Elaborarea cadrului normativ pentru activități complementare destinațiilor de ecoturism conține 
elaborarea a 4 regulamente.
a) Regulamentul cu privire la semnalizarea traseelor pedestre și de cicloturism va stipula ce-

rințele privind confecționarea și utilizarea indicatoarelor turistice, conținutul indicatoare-
lor turistice, în conformitate cu standardele europene. Implementarea Regulamentului va 
avea ca scop realizarea și semnalizarea turistică a unor trasee tematice, cu locuri de popas, 
panouri informative și de interpretare. 

b) Regulamentul-cadru privind crearea de parteneriate la nivel local, regional și național pen-
tru dezvoltarea destinațiilor de ecoturism va conține cadrul general și responsabilitățile 
părților implicate în procesul respectiv. Implementarea Regulamentului va da un impuls 
necesar pentru a crea parteneriate funcționale la nivel local, regional și național care să cu-
prindă toți factorii interesați în domeniu, precum și pentru a întări rolul instituțiilor publice 
și a crește capacitățile în implementarea politicii în domeniul ecoturismului.

c) Regulamentul-cadru privind crearea și funcționarea centrelor de vizitare din cadrul ariilor 
protejate. Infrastructura de vizitare și informare a vizitatorilor/turiștilor, de asemenea, are 
un rol important în promovarea obiectivelor ariilor naturale protejate. Rolul centrului de 
vizitare este de a oferi informații despre biodiversitatea, istoria și etnografia specifică a regi-
unii, precum și de a promova valorile naturale și obiectivele culturale din rază. Informarea 
turiștilor, valorificarea faunei și florei din cadrul ariilor protejate, atragerea unui număr mai 
mare de turiști sunt funcțiile de bază ale centrului. Regulamentul va conține prevederi ce 
țin de condițiile de organizare și funcționare a centrelor de vizitare, atribuțiile, drepturile și 
obligațiile acestora. 

d) Regulamentul-cadru privind crearea și funcționarea organizațiilor de management al des-
tinației (OMD). În contextul gestionării durabile a resurselor naturale și pentru conștienti-
zarea de către publicul larg a măsurilor de conservare a speciilor/habitatelor naturale, este 
necesară crearea organizațiilor de management al destinației. Totodată, pentru sporirea 
calității produsului turistic din zona ariei protejate și asigurarea protecției și conservării bi-
odiversității și habitatelor naturale, vor fi create organizații de management care vor activa 
în perimetrul ariilor naturale protejate. Regulamentul va conține prevederi ce țin de condi-
țiile de organizare și funcționare a organizațiilor de management al destinației, atribuțiile, 
drepturile și obligațiile acestora. 

3) Elaborarea recomandărilor privind managementul vizitatorilor destinațiilor. Pentru gestionarea, 
coordonarea și managementul tuturor elementelor ce alcătuiesc o destinație de ecoturism  
(accesibilitate, marketing, servicii de suport, atracții, stabilirea prețurilor), se impune elabora-
rea unor recomandări care să fie în concordanță cu prioritățile stabilite în planurile de activita-
te. Această acțiune ar putea fi realizată prin elaborarea recomandărilor ce țin de planurile de 
management al vizitatorilor, planurile de interpretare a naturii, elaborarea ghidului de dezvol-
tare turistică a destinației de ecoturism.

4) Cooperarea interinstituțională și crearea parteneriatului public-privat se vor realiza prin crearea 
parteneriatelor la nivel central și local, între reprezentanții autorităților publice centrale, locale 
și administratorii ariilor protejate. Parteneriatele vor avea drept scop organizarea în comun 
a acțiunilor de amenajare a destinațiilor turistice, a evenimentelor cu specific ecoturistic, cu 
implicarea agenților economici din proximitatea destinațiilor ecoturistice, organizarea acțiu-
nilor de valorificare a patrimoniului turistic și de promovare a țării. Crearea parteneriatelor pu-
blic-private va contribui la realizarea priorităților de dezvoltare a fiecărei destinații în parte și 
va constitui un element esențial al activităților agențiilor de dezvoltare regională, autorităților 
publice locale de nivelul întâi și nivelul al doilea și ale autorităților centrale.

5) Sprijinirea realizării de lanțuri scurte de produse alimentare pentru pensiunile agroturistice se va 
realiza prin completarea Legii nr. 352 din 24 noiembrie 2016 cu privire la organizarea și desfă-
șurarea activității turistice în Republica Moldova cu prevederi ce țin de produsele alimentare 
cu care sunt serviți vizitatorii și turiștii. Totodată, vor fi incluse și completările necesare la cerin-
țele de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei 
pentru pensiunile agroturistice.
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29. Obiectivul specific 2. Creșterea atractivității destinațiilor de ecoturism la nivel național și 
integrarea lor în imaginea de destinație de turism a Republicii Moldova pentru piața internați-
onală. Pentru realizarea prezentului obiectiv sunt stabilite 4 acțiuni importante:
1) Crearea premiselor pentru creșterea atractivității ariilor protejate se va realiza prin elaborarea 

unui model de sistem de monitorizare a turiștilor/vizitatorilor în cadrul rezervațiilor naturale și 
elaborarea de către fiecare rezervație naturală a Planului de management al vizitatorilor, Pla-
nului de interpretare a naturii și Planului de management al ariei protejate, pe baza modelelor 
existente.
a) Sistemul de monitorizare va conține diverse metode de colectare a informațiilor direct de 

la sursă prin interviuri aplicate atât turiștilor, cât și localnicilor, durata medie de sejur, sezo-
nalitate, utilizarea diverselor atracții turistice, impactul economic al turismului și atitudinea 
localnicilor față de turismul din zonă. 

b) Pentru promovarea destinației ecoturistice și o bună funcționare a organizațiilor de mana-
gement al destinației este necesar ca acestea să funcționeze în baza unor planuri: Planul 
de management al vizitatorilor, Planul de interpretare a naturii, Planul de management al 
destinațiilor. Programul propune elaborarea inițială a unor modele de planuri, iar ulterior 
elaborarea de către fiecare rezervație naturală a Planului de management al vizitatorilor, 
Planului de interpretare a naturii și Planului de management al ariei protejate, pe baza 
modelelor existente.

2) Susținerea dezvoltării unei rețele de arii protejate cu caracter educativ. Domeniul ecoturismului 
este privit prin prisma vizitării locurilor cu natură sălbatică și este strâns legat de acțiuni edu-
cative pentru turiști și populația locală. Acțiunea va conține: elaborarea recomandărilor pri-
vind organizarea, realizarea programelor educaționale în cadrul ariilor protejate pentru toate 
vârstele; consilierea privind elaborarea planurilor anuale de activități educativ-recreative de 
descoperire a naturii, elaborarea unui ghid de conduită pentru vizitatorii obiectivelor naturale 
și culturale, elaborarea unei agende anuale ce ține de activitățile care se vor organiza în zona 
ariilor protejate. Totodată, în vederea creării unui format unic al conținutului informației pri-
vind promovarea domeniului ecoturismului de către autoritățile publice locale, vor fi elaborate 
recomandări ce țin de formatul rubricii „TURISM” al paginilor web ale consiliilor raionale.

3) Dezvoltarea unor campanii cu caracter educativ de comunicare asupra dezvoltării rețelei de arii 
protejate. Implementarea acțiunii respective conține:
a) realizarea unor campanii de comunicare și conștientizare a populației privind protecția 

mediului, naturii și conservarea biodiversității;
b) organizarea, desfășurarea și realizarea anuală a evenimentelor cu caracter ecoturistic;
c) participarea la emisiuni radio/TV pentru promovarea și informarea cetățenilor despre acți-

unile și evenimentele din domeniul ecoturismului, promovând ofertele și produsele ecolo-
gice din teritoriu;

d) plasarea informației despre acțiunile preconizate în domeniul ecoturistic pe rețele de soci-
alizare;

e) realizarea campaniilor de conștientizare în cadrul comunităților locale și informarea aces-
tora privind rolul ecoturismului și oportunitățile cetățenilor din vecinătatea obiectivelor 
ecoturistice.

4) Realizarea unui concept integrat de promovare a elementelor definitorii pentru imaginea Moldovei 
ca destinație ecoturistică pe plan național și internațional se va realiza prin:
a) conceperea unor mărci locale specifice destinațiilor ecoturistice, cu elemente definitorii, 

dar esențiale pentru domeniul ecoturistic;
b) organizarea concursurilor ce ar familiariza tânăra generație cu obiectivele naturale de im-

portanță turistică (concurs de desen, poezie, concurs de pictură, concurs privind elabora-
rea rutelor ecoturistice etc.);

c) certificarea și înregistrarea rutelor în „Registrul rutelor omologate din Republica Moldova”;
d) elaborarea, editarea și promovarea materialelor promoționale pe segmentul ecoturistic 

(ghiduri turistice, spoturi, aplicații electronice, colecții de hărți turistice pentru fiecare des-
tinație de ecoturism, hartă generală cu indicarea obiectivelor naturale de importanță turis-
tică etc.).
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30. Obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii turistice în cadrul și în vecinătatea ariilor 
naturale protejate și la nivel de destinație ecoturistică.

Pentru realizarea prezentului obiectiv sunt stabilite două acțiuni importante:
1) Dezvoltarea infrastructuri ușoare de acces și interpretare a patrimoniului natural și cultural local 

specific pentru fiecare din ariile protejate. Această acțiune va conține elaborarea politicii privind 
implementarea planului de mobilitate de tip soft-mobility la nivelul fiecărei destinații de eco-
turism. Planul de mobilitate de tip soft-mobility prevede realizarea locurilor de parcare și favo-
rizarea transportului nemotorizat în interiorul destinației (de exemplu, cel pedestru, cu bicicle-
ta, cu căruța) pentru accesarea de către vizitatori a diverselor puncte din destinație, asigurând 
îndeplinirea unei funcții necesare societății și anume cea ecologică. 

 Dezvoltarea ecoturismului în zona ariilor protejate impune structurilor de resort să creeze con-
diții pentru dezvoltarea infrastructurii de acces în fiecare destinație ecoturistică, ce va include 
elaborarea planurilor privind: trasee de drumeție, trasee de ciclism, poteci tematice, puncte 
de belvedere, observatoare de păsări, locuri de campare. Realizarea și implementarea pla-
nurilor menționate va impulsiona dezvoltarea infrastructurii turistice la nivelul destinațiilor 
ecoturistice.

2) Dezvoltarea infrastructurii turistice la nivelul destinațiilor de ecoturism. În cadrul procesului de 
valorificare turistică a ariilor protejate, un rol important joacă infrastructura specifică de acces, 
și anume marcarea corespunzătoare la nivelul fiecărei destinații de ecoturism a rețelelor de 
drumeție și ciclism, a drumurilor, a potecilor, a traseelor. Totodată, în vederea atragerii unui 
număr mai mare de turiști, este necesară îmbunătățirea infrastructurii aferente din cadrul sau 
din apropierea destinațiilor ecoturistice (toalete, acces la apă, containere pentru deșeuri, dotări 
specifice pentru bicicliști, spații pentru autobuze, drumuri și pietonale etc.). Un rol deosebit 
în cadrul infrastructurii turistice au punctele de informare și centrele de vizitare. Pentru îmbu-
nătățirea infrastructurii destinației și a serviciilor oferite este necesară dezvoltarea, la nivelul 
fiecărei destinații ecoturistice, a punctelor de informare turistică și a centrelor de vizitare.

31. Obiectivul specific 4. Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională pentru personalul im-
plicat în managementul vizitatorilor, a serviciilor turistice și planificarea dezvoltării ecoturistice. 
Pentru realizarea prezentului obiectiv sunt stabilite următoarele 4 acțiuni:
1) Creșterea capacității personalului din cadrul administrației ariilor protejate de a oferi experiențe 

recreativ-educative specifice ariei protejate. Acțiunea conține elaborarea și implementarea unor 
programe de perfecționare a cadrelor ce activează în industria turismului, organizarea unor se-
minare, conferințe, mese rotunde tematice, schimb de experiență, perfecționarea specialiștilor 
din domeniu peste hotarele țării, precum și organizarea vizitelor de studiu în ariile protejate 
din Europa. Organizarea de către autoritățile publice centrale a seminarelor de instruire pentru 
personalul din cadrul administrațiilor rezervațiilor naturale, implicate în activitățile de ghidaj, 
pentru titularii de licență cu activitate turistică, specializați în formarea de pachete ecoturistice 
și în comercializarea acestora. 

2) Creșterea capacității serviciilor din sfera ecoturismului se va realiza prin acordarea suportului în 
implementarea de programe de creștere a calității serviciilor oferite de pensiunile și gospodări-
ile din apropierea ariilor protejate, organizarea de traininguri de tip green management, iden-
tificarea atelierelor meșteșugărești care pot primi vizitatorii și oferi produse meșteșugărești ce 
pot fi achiziționate de către turiști.

3) Creșterea capacității administrative pentru implementarea de politici și a programelor de dezvol-
tare a ecoturismului se va realiza prin:  
a) elaborarea unui set de recomandări pentru APL și administratorii ariilor protejate cu privire 

la dezvoltarea unei destinații de ecoturism;
b) elaborarea și diseminarea unui set de recomandări pentru APL, administratorii de arii 

protejate și pentru agenții economici din industria turismului cu privire la serviciile și in-
frastructura necesară vizitatorilor cu nevoi speciale;

c) dezvoltarea de programe de creștere a capacității APL de dezvoltare a serviciilor locale;
d) consilierea autorităților publice locale referitor la elaborarea și implementarea documente-

lor de politici locale în vederea dezvoltării ecoturismului. 
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4) Îmbunătățirea nivelului de pregătire academică și profesională cu informații din sfera ecotu-
rismului și arii protejate. Îmbunătățirea calității formării profesionale a angajaților din sectorul 
ecoturistic se va realiza prin organizarea seminarelor tematice privind instruirea în domeniul 
ecoturistic, precum și prin elaborarea, de comun acord cu asociațiile din branșă, a propunerilor 
de revizuire a curriculei la toate nivelurile de formare profesională.

32. Obiectivul specific 5. Realizarea unui cadru național adecvat pentru dezvoltarea politicilor 
de dezvoltare a ecoturismului. Pentru realizarea prezentului obiectiv sunt stabilite 4 acțiuni im-
portante:
1) Realizarea unui cadru național adecvat pentru infrastructură, care prevede planificarea și dez-

voltarea infrastructurii generale din apropierea obiectivelor naturale de importantă turistică, 
realizarea acțiunilor de dezvoltare a localităților prin elaborarea unui ghid de recomandări de 
urbanism privind componenta „turism ecologic”, consilierea autorităților publice locale pe seg-
mentul dezvoltării infrastructurii generale din apropierea obiectivelor naturale de importanță 
turistică.

2) Promovarea modelelor de dezvoltare de bune practici.
a) Pe teritoriul Republicii Moldova există câteva modele de bune practici în dezvoltarea eco-

turismului: pensiunile turistice din satul Butuceni, raionul Orhei, Muzeul „Casa Părinteas-
că” din satul Palanca, raionul Călărași, Muzeul „Casa Pâinii” din satul Văleni, raionul Cahul 
etc.). Implementarea acțiunii respective are drept scop promovarea modelelor în ceea ce 
privește dezvoltarea rurală, promovarea varietății de produse specifice zonei, sprijinirea 
proiectelor-model din țară, diseminarea celor mai bune practici de dezvoltare rurală pe tot 
teritoriul țării, ceea ce ar aduce o plusvaloare domeniului turistic.

b) Sistemul de cluster în turism este o abordare ce ar mobiliza companiile care lucrează in-
dependent în crearea, valorificarea și promovarea cu succes a produsului turistic într-o 
regiune. Un cluster în turism este asociat cu un produs turistic sau cu o destinație turisti-
că. Dezvoltarea clusterelor în turism pe teritoriul țării presupune existența întreprinderilor 
competitive, o amplasare geografică favorabilă, un potențial natural cu tradiții culturale, 
gastronomice, ospitalitate.

3)  Realizarea sistemului de colectare (selectivă) a deșeurilor la nivelul fiecărei destinații va conține 
următoarele acțiuni:
a) realizarea unor studii pentru identificarea soluțiilor de colectare/utilizare a materialelor ne-

degradabile de pe teritoriul ariilor protejate care să înlocuiască sistemul de colectare exis-
tent, dar ineficient, scopul principal este colectarea la nivelul fiecărei destinații ecoturistice 
a materialelor nedegradabile;

b) oferirea suportului rezervațiilor naturale în procurarea de prese pentru prelucrarea materi-
alelor din plastic.

4) Soluționarea epurării apelor uzate la nivelul fiecărei destinații și la fiecare pensiune va conține:
a) elaborarea unei liste de donatori care susțin proiectele privind promovarea și realizarea 

programelor de alimentare a populației cu apă potabilă de calitate și de acces la sisteme 
îmbunătățite de sanitație; 

b) elaborarea unui ghid cu soluții necesare de epurare a apelor uzate.
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Anexa 3 
Cerințele expertizei ecologice

# Criteriu Note explicative

1

Es
en

ța

Este un gen de activitate în domeniul protecției mediului înconjurător, constând în aprecie-
rea prealabilă a influenței activităților economice preconizate asupra stării mediului, a cores-
punderii parametrilor acestor activități actelor legislative și altor acte normative, normelor și 
standardelor în vigoare.

2

Sc
op

ur
i

Adoptarea unor decizii/acte argumentate care prevăd utilizarea resurselor naturale și măsuri 
de protecție a mediului înconjurător și a componentelor lui.

Prevenirea sau minimizarea eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectivelor 
și activităților economice preconizate asupra mediului înconjurător, a componentelor lui, a 
ecosistemelor și a sănătății populației.

Menținerea echilibrului ecologic, a fondului genetic și a biodiversității, crearea condițiilor 
optime de viață pentru oameni.

Corelarea dezvoltării social-economice cu capacitățile ecosistemelor.

3

Ti
pu

ri
 d

e 
pr

oi
ec

te
 d

e 
ac

tiv
ită

ți 
su

pu
se

 în
 m

od
 o

bl
ig

at
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iu
 e

va
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ăr
ii 

de
 m

ed
iu Proiectele de acte legislative și de alte acte normative, instrucțiunile, normativele și metodo-

logiile, regulamentele și standardele referitoare la starea mediului și/sau care reglementează 
activitățile potențial periculoase pentru mediul înconjurător, folosirea resurselor naturale și 
protecția mediului înconjurător.

Proiectele convențiilor internaționale, proiectele contractelor de concesiune care prevăd 
folosirea resurselor naturale ale Republicii Moldova.

Noile proiecte, programe, planuri, scheme, strategii și concepții vizând:
- dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova, a anumitor zone, raioane, munici-

pii, orașe, sate;
- ocrotirea naturii în ansamblu pe țară și pe teritorii aparte;
- reconstrucția municipiilor, orașelor, satelor;
- alimentarea cu căldură, apă, gaze, energie electrică;
- construcția sistemelor de canalizare ale localităților;
- urbanismul și amenajarea teritoriului în localitățile urbane și rurale;
– activitățile planificate în sensul Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, inclu-

siv cele care pot afecta starea mediului înconjurător în statele limitrofe, determinate de 
Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier la care 
Republica Moldova este parte;

- construcția căilor de comunicație rutieră, feroviară, fluvială, reconstrucția albiilor râurilor, 
construcțiilor hidrotehnice, sistemelor de irigare și de desecare, construcția sistemelor de 
combatere a eroziunilor și salinizării solului;

- explorarea și exploatarea subsolului, inclusiv în zonele cu regim de protecție a apelor;
- plantarea viței-de-vie și a livezilor în zonele cu regim de protecție a apelor;
- producerea și distrugerea pesticidelor și a altor substanțe toxice;
- amplasarea și amenajarea platformelor pentru deșeuri industriale, menajere, agricole și 

reziduuri toxice, construcția sau amplasarea instalațiilor de prelucrare, neutralizare sau 
distrugere a acestor deșeuri și reziduuri.

4
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e 
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Documentația de proiect și planificare, prezentată pentru efectuarea expertizei ecologice de 
stat, este supusă unei examinări complexe, în cadrul căreia se iau în considerare factorii eco-
logici, economici și sociali, se studiază riguros variantele de soluții tehnice menite să asigure 
îndeplinirea cerințelor ecologice, armonizate cu particularitățile regionale, și menținerea 
stabilității ecosistemelor naturale în contextul unui eventual impact, pe întreaga perioadă 
de desfășurare a activității economice preconizate, inclusiv construcția obiectivului, exploa-
tarea, demolarea sau lichidarea acestuia.

În procesul examinării documentației prezentate se verifică următoarele aspecte:
a) gradul de exactitate a evaluării impactului activității economice preconizate asupra me-

diului înconjurător;
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b) motivarea necesității de realizare a activității economice preconizate pe terenul ales și a 
modului de desfășurare a acestei activități;

c) caracterul soluțiilor tehnice, inginerești, arhitectural-urbanistice, precum și al propunerilor 
privind folosirea materiei prime, a resurselor energetice și naturale;

d) suficiența și eficacitatea măsurilor prevăzute pentru evitarea cazurilor de avariere a uti-
lajelor și de poluare a mediului înconjurător, precum și pentru intervențiile de urgență în 
vederea lichidării consecințelor poluării;

e) implementarea metodelor eficiente de epurare a apelor, excluderea deversărilor de ape 
reziduale neepurate în bazinele de apă;

f ) introducerea metodelor noi de restabilire a fertilității solului, de ameliorare și recultivare a 
terenurilor, de prevenire a eroziunii;

g) aplicarea metodelor eficiente de păstrare și completare a fondului genetic și a biodi-
versității, de optimizare a structurii regnului animal și vegetal în ecosistemele naturale, 
folosirea mijloacelor de protecție a resurselor piscicole, a tehnologiilor de reproducere a 
acestora, precum și a metodelor de redresare ecologică și de regenerare a pădurilor;

h) minimizarea, pe baza tehnologiilor avansate, a cantității de deșeuri industriale rezultate la 
utilizarea resurselor minerale;

i) eficacitatea soluțiilor tehnice de prelucrare, reciclare și înhumare a deșeurilor industriale, 
menajere și agricole, relevarea posibilităților de cooperare regională în acest domeniu;

j) aplicarea metodelor de control recomandate pentru asigurarea siguranței ecologice a 
activității economice preconizate și a calității normate a mediului înconjurător;

k) elaborarea măsurilor de prevenire sau de minimizare a consecințelor ecologice ale realiză-
rii proiectului.

Anexa 4 
Cerințele evaluării impactului de mediu

# Criteriu Note explicative

1

Es
en

ța

Este un proces complex, care are drept scop identificarea și evaluarea potențialelor efecte 
pozitive și negative, directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare pe 
care le pot avea proiectele publice sau private asupra mediului și a sănătății populației. 
Prin urmare, aceste proiecte se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
după care se eliberează sau nu Acordul de mediu pentru desfășurarea activității planificate. 
Această evaluare identifică, de asemenea, măsurile de diminuare sau compensare a efecte-
lor negative asupra mediului, care sunt obligatorii la definitivarea proiectului.

2

Sc
op

ur
i

■ Evaluarea pagubelor generate de proiect;
■ identificarea măsurilor de protecție a mediului pentru a anticipa și a evita, a minimiza sau a 

compensa efectele negative semnificative pe care le poate avea un proiect asupra mediului; 
■ promovarea dezvoltării durabile;
■ utilizarea eficientă a resurselor naturale;
■ îmbunătățirea proiectului;
■ informarea eficientă despre luarea deciziilor sensibile din punctul de vedere al protecției 

mediului;
■ creșterea responsabilității și transparenței în timpul procesului de elaborare a proiectului; 
■ integrarea mai bună a proiectelor în mediul social și de mediu; 
■ reducerea daunelor aduse mediului; 
■ proiecte mai eficiente în ceea ce privește realizarea obiectivelor financiare și/sau socio-

economice; 
■ asigurarea durabilității. 

3

Construirea liniilor pentru traficul feroviar de lungă distanță și a aeroporturilor.
Construirea de autostrăzi și drumuri expres, drumuri cu patru sau mai multe benzi sau 
realinierea și/sau lărgirea unui drum existent.
Căi navigabile interne și porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul 
ambarcațiunilor de peste 1 350 de tone.
Porturi comerciale, cheiuri ale porturilor maritime și ale celor fluviale pentru încărcare și 
descărcare (cu excepția bacurilor).
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Instalații de eliminare a deșeurilor periculoase prin incinerare, tratare chimică sau prin 
îngropare.
Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a 
produselor care conțin azbest.
Instalații chimice integrate, adică instalații pentru fabricarea la scară industrială a substan-
țelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unități sunt 
grupate și legate funcțional.
Sisteme de captare a apelor subterane sau de reîncărcare artificială a apei freatice, în care 
volumul anual depășește 10 mil. m3.
Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care respectivul 
transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă și în care volumul anual de apă 
transferată depășește 100 de milioane de metri cubi. În toate celelalte cazuri, lucrări de 
transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care debitul mediu anual, pre-
văzut pentru mai mulți ani, al bazinului de captare depășește 2 miliarde de metri cubi și în 
cazul în care volumul apelor transferate este mai mare de 5% din respectivul debit. Se exclu-
de transferul apei potabile furnizate în rețea.
Baraje și alte instalații destinate reținerii sau depozitării permanente a apei, în cazul în care 
noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reținută sau depozitată depășește 10 
milioane de metri cubi.
Conducte având un diametru mai mare de 800 mm și o lungime de cel puțin 40 km: 1) pen-
tru transportul gazelor, al petrolului, al substanțelor chimice; 2) pentru transportul fluxurilor 
de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv stațiile auxiliare conexe.
Instalații industriale destinate fabricării:1) celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase; 
2) hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de peste 200 de tone pe zi.
Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate 
de minimum 200 000 de tone.
Instalații de reciclare a deșeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 100 de tone pe zi.
Stații de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echiva-
lent de 150 000 de locuitori.
Instalații de creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor cu o capacitate mai mare 
de: 1) 85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de găini; 2) 3 000 de porci de producție (cu o 
greutate mai mare de 30 kg) sau 900 de scroafe.
Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 
25 de hectare.
Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV și o lungime 
de cel puțin 15 km.
Spațiile de stocare geologică a dioxidului de carbon (CO2) în conformitate cu Directiva 
2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon.
Etc.
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La luarea deciziei finale de emitere sau nu a acordului de mediu, autoritatea competentă 
ține cont de următoarele aspecte:
a) rezultatele examinării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului; 
b) avizele autorităților administrației publice centrale și locale, precum și ale altor instituții 

interesate;
c) comentariile prezentate de public în formă scrisă și rezultatele consultărilor publice. 
Acordul de mediu va conține cel puțin următoarea informație: 
a) argumentarea deciziei;
b) măsurile obligatorii preconizate pentru prevenirea sau pentru reducerea impactului 

negativ asupra mediului;
c) informația cu privire la desfășurarea procesului de participare a publicului.
Acordul de mediu este valabil 4 ani. Condițiile indicate în acordul de mediu urmează a fi 
luate în considerare, în mod obligatoriu, de către autoritățile abilitate la eliberarea actelor 
permisive. Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială copia actului permi-
siv de realizare a activității planificate. Inițiatorul, în termen de 10 zile, informează publicul 
despre primirea actului permisiv prin publicarea anunțurilor în mass-media și plasarea lor 
pe pagina sa web oficială. 
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Anexa 5 
Calculul cofinanțării în natură în cadrul proiectelor finanțate de GEF SGP

Activitate Calculul contribuțiilor în natură

Costul forței de muncă (profesioniști, 
experți, cursanți, personalul din cadrul 
proiectului)

Utilizarea corespunzătoare a ratelor/zi/persoană valabile/utili-
zate în țară sau în regiune, calculate pe zile sau luni. 

Utilizarea echipamentului de birou 

Se calculează conform metodei liniare de amortizare. 

De exemplu, un echipament care valorează 5000 $/bucata se 
amortizează în 5 ani = 1000 $/an. Dacă este folosit timp de șase 
luni în proiect, contribuția în natură va fi 500 $. 

Utilizarea softurilor 

Se poate folosi: 
– costul licenței de soft, pe perioada proiectului, dacă este 

posibil; 
– sau se calculează similar folosirii echipamentelor, conside-

rând perioada de amortizare a acesteia.

Utilizarea sau aprovizionarea cu mate-
riale sau componente unde costul nu 
poate fi recuperat (de exemplu, produ-
sul nu va fi revândut) 

Se folosește prețul pe piață al materialelor/componentelor 
aprovizionate. 

Utilizarea sau furnizarea de date/licență/
brevet pentru ONG 

În cazul în care datele există deja, dar nu în domeniul public, se 
poate utiliza: 
– costul timpului/forței de muncă necesare pentru obținerea 

datelor; 
– echivalentul costului cumpărării datelor; 
– sau datele sunt considerate ca fiind „închiriate” pe perioada 

proiectului și se calculează costul, considerând perioada de 
amortizare a acestora.

Folosirea terenului 

– Dacă terenul este administrat sau donat pentru activitățile din 
proiect, pentru o perioadă care este suficientă pentru a obține 
pe deplin rezultatele planificate și impactul, se poate indica 
prețul total al terenului, dovedit cu documente oficiale (carte 
funciară, cadastru, contract de vânzare-cumpărare etc.). 

– Dacă terenul este dat sau împrumutat pentru activitățile 
de proiect numai pe durata proiectului, se utilizează prețul 
oficial de chirie lunară înmulțit cu numărul lunilor. Calcularea 
prețului trebuie să fie susținută de un document oficial și/sau 
contractul de închiriere.

Folosirea construcțiilor/clădirilor 

– Dacă construcția/clădirea este administrată sau donată pen-
tru activitățile din proiect, pe o perioadă care este suficientă 
pentru a obține pe deplin rezultatele planificate și impactul, 
și va rămâne în proprietatea ONG-ului, se poate indica prețul 
total al clădirii, dovedind prețul cu documente oficiale (carte 
funciară, cadastru, contract de vânzare-cumpărare etc.) sau 
cu un document semnat de proprietar/donator. 

– Dacă construcția/clădirea este dată sau împrumutată pen-
tru activitățile din proiect numai pe durata proiectului, se 
utilizează prețul oficial de chirie lunară înmulțit cu numărul 
lunilor. Calcularea prețului trebuie să fie susținută de un 
document oficial și/sau contractul de închiriere.
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Activitate Calculul contribuțiilor în natură

Folosirea unui vehicul 

Dacă vehiculul (privat sau al ONG-ului) este împrumutat pentru 
nevoile proiectului, se poate folosi: 
− Un cost mediu pe lună sau pe zi al prețului mediu oficial de 

chirie în localitatea specifică, înmulțit cu nr. de zile/luni folosite;
− Un cost mediu pe km, înmulțit cu nr. total de km parcurși;
− În cazul în care combustibilul este dat în natură (nu este 

finanțat de SGP sau alți donatori și nu există niciun bon), se 
utilizează costul mediu al combustibilului înmulțind la can-
titatea de combustibili consumați. Pentru calcularea com-
bustibilului consumat, va fi necesară înregistrarea numărului 
de km parcurși. Se va utiliza următoare formula: U=D/100*C, 
unde U – litri de combustibili consumați, D – distanța totală 
parcursă, C – consumul de combustibili la 100 km.

Voluntari 

Contribuția voluntarilor se calculează pe zi sau pe lună prin 
completarea unor formulare și liste de prezență pentru volun-
tari. Se va folosi una dintre următoarele modalități: 
– munca voluntară calculată pe baza ratei oficiale pentru astfel 

de lucrări, dacă o astfel de rată este disponibilă; 
– o rată medie/zi convenabilă, folosita în țară sau în regiune; 
– salariul lunar oficial minim pe economie (împărțit la 22 și 

multiplicat cu numărul zilelor lucrate), ex. 2380 MDL/22*10= 
1081,80 MDL.
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Anexa 6 
Legislația privind achizițiile publice în Republica Moldova. Cadrul normativ al 
achizițiilor publice

În continuare sunt enumerate principalele legi și acte normative ce reglementează procedurile și 
mecanismele achizițiilor publice.

LEGI
■ Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 pri-

vind achizițiile publice. 
■ Legea nr. 262 din 01.11.2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. 

HOTĂRÂRI DE GUVERN ȘI ORDINE
■ Regulamentul cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice nr. 9 din 

17.01.2008
■ Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică nr. 665 din 27 mai 2016
■ Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri nr. 

666 din 27 mai 2016
■ Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 667 din 27 mai 2016
■ Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere nr. 668 din 27 

mai 2016
■ Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin 

procedura de negociere. Ordin nr. 85 din 15.06.2016
■ Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări nr. 669 din 27 mai 2016
■ Regulamentul privind realizarea achizițiile publice prin dialog competitiv nr. 804 din 10.10.2013 

Documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin 
procedura de dialog competitiv. Ordin nr. 84 din 15.06.2016

■ Metodologia privind controlul ex-post, Ordinul nr. 17 din 30.03.2017, MO nr. 109-108 (6032-
6041) din 07.04.2017

■ Formularul-tip al dării de seamă privind procedura de achiziție publică. Ordinul nr. 14 din 
26.01.2017

■ Regulamentul privind evidența Listei operatorilor economici calificați
■ Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice
■ Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici
■ Regulamentul cu privire la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al 

achizițiilor publice” (SIA RSAP)
■ Modificarea scrisorii informatv-normative cu privire la determinarea valorii obiectivelor de 

construcții începând cu 1 iulie 2013
■ Regulamentul privind achizițiile publice folosind sistemul dinamic nr. 766 din 26.09.2013
■ Regulamentul privind achizițiile publice folosind licitația electronică nr. 774 din 04.10.2013
■ Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de 

achiziție publică nr. 826 din 07.11.2012
■ Regulamentul privind vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), nr. 339 din 26.05.2017
■ Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executa-

re continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, nr. 640 din 19.07.2010
■ Regulamentul privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru 

necesitățile sistemului de sănătate nr. 568 din 10.09.2009

Legislația Republicii Moldova, actualizată la zi, poate fi accesată pe pagina Ministerului Justiției:  
http://lex.justice.md/ 
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Anexa 7 
Etapele achizițiilor ECO (conform recomandărilor ghidului european)

1. Examinați care produse, servicii sau lucrări sunt cele mai potrivite atât în baza impactului lor asu-
pra mediului, cât și a altor factori, cum ar fi informațiile pe care le aveți, oferta de pe piață, tehno-
logiile disponibile, costuri și vizibilitate.

2. Identificați necesitățile dumneavoastră și exprimați-le corespunzător. Alegeți un titlu ecologic 
care să comunice lumii politica dumneavoastră, asigurând transparență optimă pentru potențialii 
furnizori sau prestatori de servicii și pentru cetățenii pe care îi serviți.

3. Întocmiți specificații tehnice clare și precise, utilizând factori de mediu acolo unde este posibil 
(condiții de admitere/respingere): căutați exemple de caracteristici de mediu în bazele de date/
etichete ecologice:
a. acționați pe baza „celor mai bune practici” ale altor autorități contractante; utilizați colaborarea 

în rețea ca metodă de obținere și transmitere a informațiilor;
b. adoptați o „abordare pe baza costului ciclului de viață” corectă din punct de vedere științific; nu 

deplasați impacturile asupra mediului de la o etapă la alta a ciclului de viață;
c. utilizați specificații funcționale sau bazate pe performanță pentru a încuraja ofertele ecologice 

inovatoare;
d. luați în considerare performanțele ecologice, cum ar fi utilizarea materiilor prime, metode de 

producție durabile (acolo unde sunt relevante pentru produsul sau serviciul final), eficiența ener-
getică, energii regenerabile, emisii, deșeuri, „reciclabilitate”, produse chimice periculoase etc.;

e. dacă nu sunteți siguri în ceea ce privește existența, prețul sau calitatea produselor sau servicii-
lor ecologice, solicitați variante ecologice.

4. Stabiliți criterii de selecție pe baza listei complete de criterii menționate în directivele privind achizi-
țiile publice. Acolo unde este adecvat, includeți criterii de mediu pentru a dovedi capacitatea tehnică 
de executare a contractului. Comunicați potențialilor furnizori, antreprenori sau prestatori de servicii 
că pot utiliza sisteme de management de mediu și declarații care atestă conformitatea cu criteriile.

5. Stabiliți criterii de atribuire: acolo unde este ales criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct 
de vedere economic”, introduceți criterii de mediu relevante, fie ca reper pentru a compara între 
ele ofertele ecologice (în cazul în care specificațiile tehnice definesc contractul ca fiind ecologic), 
fie ca mod de a introduce un element de mediu (în cazul în care specificațiile tehnice definesc 
contractul în mod „neutru”) și a-i da o anumită greutate. Luați în considerare costul ciclului de viață.

6. Utilizați clauzele de executare a contractului ca metodă de stabilire a unor condiții de mediu su-
plimentare față de contractul ecologic. Acolo unde este posibil, insistați asupra unor metode de 
transport care protejează mediul.

Asigurați-vă întotdeauna că tot ceea ce solicitați de la ofertanții potențiali și de la ofertele acestora 
are legătură cu obiectul contractului. 

Anexa 8 
Politici și acțiuni la nivel regional și internațional.  
Bunele practice în procurările ECO la nivel internațional

La nivel european, asistăm de mai mulți ani la o suită de acțiuni care au ca țintă reducerea mode-
lelor nedurabile de producție și consum. Aceste acțiuni sunt o consecință directă a preocupării tot 
mai crescute a administrațiilor europene pentru dezvoltarea durabilă.

Printre aceste acțiuni, se regăsesc și acelea privind introducerea de aspecte de mediu în manage-
mentul public. Nevoia de a adopta un mod durabil, ecologic, de a face achiziții publice derivă din 
realitatea conform căreia comunitățile de pe întreaga planetă se confruntă cu consecințele drama-
tice produse de schimbările climatice, exploatarea excesivă a resurselor naturale și amenințările 
asupra biodiversității. Obișnuința de a consuma în mod nedurabil, fără considerarea efectelor pe 
termen lung, este problema-cheie din care derivă toate celelalte probleme menționate anterior.
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Ce se întâmplă în acest sens în practica UE?
Piața produselor verzi în UE constituie 880 de miliarde de euro. Comisia Europeană și-a propus să 
sprijine achizițiile publice ecologice (APE) și a stabilit ca până în anul 2010, 50% din totalul achiziții-
lor publice să fie ecologice. Această țintă nu a fost atinsă ca medie în UE, însă foarte multe țări, pre-
cum Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia, au atins și chiar au depășit această țintă. La nivelul anului 
2010, media achizițiilor publice ecologice a fost de 38% din valoarea totală a achizițiilor publice. 

Guvernele din Germania și Austria: atât Ministerul Mediului din Germania, cât și Ministerul Agri-
culturii, Pădurilor, Mediului și Apelor din Austria cumpără, în prezent, în proporție de 100% elec-
tricitate ecologică.

Maidstone, Regatul Unit: în urma unui dialog intensiv și deschis cu piața, a fost elaborată, fără 
costuri suplimentare, o ofertă de servicii de curățenie cu impact redus asupra mediului, excluzând 
un număr mare de substanțe chimice periculoase. 

Zürich, Elveția: a achiziționat 2 166 de calculatoare eficiente din punct de vedere energetic, echi-
valentul a 127 114 kg de CO2 economisite pe durata utilizării; a folosit criterii de sustenabilitate a 
materialelor de construcție și de eficiență energetică pentru 45 081 m2, acoperind contracte în 
valoare de 175,1 milioane de euro; a achiziționat alimente ecologice în valoare de 390 de mii de 
euro sau 5,6% din bugetul său total. 

Amaroussion/Kalithea, Grecia: a achiziționat hârtie reciclată împreună cu alte autorități. Costul 
hârtiei reciclate a scăzut, ajungând mai mic decât costul hârtiei obișnuite (normale).

Freiburg, Germania: Departamentul pentru școli și educație a implementat un program (pe patru 
ani) de închiriere a copiatoarelor de clasa A, fără costuri de întreținere. 75 de școli plătesc numai 
numărul de copii. Costurile serviciului s-au redus cu 50%.

Kolding, Danemarca: a schimbat aproape integral politicile de achiziții pentru a include conside-
rentele de mediu. Bugetul total de achiziții s-a redus cu 10%.

Barcelona, Spania: toate serviciile de curățenie din Barcelona (în valoare de 16,2 milioane de euro) 
utilizează produse netoxice.

Asigurarea unei piețe pentru aceste produse sprijină furnizorii europeni în dezvoltarea unor abor-
dări inovatoare și în îmbunătățirea competitivității internaționale a industriei naționale și locale.

Piața produselor ecologice se dezvoltă rapid la nivel internațional. 

În Japonia și în Statele Unite ale Americii, guvernele naționale au instituit legi pentru stimularea 
creativității în industrie și pentru stabilirea unui avantaj competitiv pe plan internațional, prin achi-
ziții publice obligatorii de produse ecologice.

Anexa 9
Reguli și proceduri de achiziții din surse GEF

Recomandări generale GEF pentru procurări
Primul pas pentru procedurile de achiziții este planificarea și definirea cerințelor minime față de 
achiziții. Planificarea va fi făcută prealabil, anual sau per proiect, pentru a evita întârzierile în imple-
mentarea proiectelor. În timpul planificării se vor identifica modalitățile de procurare – shopping 
sau licitație. 

Pentru planificare se va utiliza Formularul din Anexa 2 a Instrucțiunilor de implementare și rapor-
tare (http://bit.ly/2Bi5Lnn). În planul de procurări se vor indica: i) angajările de consultanți sau ale 
serviciilor de consultanță și ii) procurările a căror valoare  este mai mare de 250 de dolari SUA.

Cerințele minime recomandate pentru identificare în etapa de planificare sunt următoarele:
a) descrierea detaliată a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor ce se vor procura;
b) cantitatea ce va fi procurată;
c) data livrării bunurilor sau data începutului/finalizării procurării;
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d) locul livrării bunurilor sau locul unde se vor utiliza bunurile/presta serviciile;
e) prețul estimativ;
f ) alte criterii adiționale stabilite de ONG (standardizarea, modalitatea de livrare etc.).

Planul de procurări din surse GEF va include următoarele informații: numărul de ordine al procură-
rii, numărul activității, în conformitate cu proiectul, donatorul, bunurile sau serviciile de procurat, 
beneficiarul bunurilor sau serviciilor, unitatea de măsură, cantitatea necesară, prețul presupus pe 
unitate de măsură în USD, suma totală a procurării în USD și modalitatea de procurare (shopping 
sau licitație), data începutului procesului de procurare (elaborarea termenilor de referință), data 
semnării contractului, data livrării și persoana responsabilă pentru procurare.

Modalități de procurare
Solicitarea pentru achiziții se va face prin două modalități – shopping și/sau licitație.

Shoppingul este o modalitate neformală de solicitare, ce se bazează pe compararea prețurilor obți-
nute de la potențialii vânzători. Prețurile se obțin în scris (de la 500 USD). Modalitatea shopping se 
va utiliza pentru procurarea bunurilor disponibile cu ușurință de pe raft sau a serviciilor, lucrărilor 
simple a căror valoare este de până la 10 000,00 USD. Contractele sunt încheiate cu furnizorul care 
oferă cea mai bună valoare pentru bani, bazate pe servicii, calitate și preț. În cazul în care valoarea 
procurării este mai mare de 2 500,00 dolari SUA, încheierea contractului este obligatorie.

Licitația este o metodă formală de solicitare pentru achiziții de bunuri, servicii, lucrări sau angajarea 
unui consultant, a căror valoare depășește 10 000,00 USD. Concursul este realizat printr-un număr su-
ficient de potențiali ofertanți, care sunt independenți și concurează  în aceleași condiții. În cazul în care 
valoarea procurării este mai mare de 10 000,00 dolari SUA, încheierea contractului este obligatorie.

Documentele ce confirmă realizarea licitației sau angajării unui consultant, pentru suma contrac-
tului mai mare de 10 000,00 dolari SUA, sunt următoarele: 
■ Cererea de ofertă (elaborată conform Anexei 12 din Instrucțiuni) se elaborează până la lansarea 

licitației și se va aproba de coordonatorul național în termen de 5 zile. Cererea de ofertă trebuie 
să includă detalii tehnice, cantitatea solicitată, criteriile de selectare și alte informații relevante. 

■ După aprobarea cererii de ofertă, se va elabora Avizul/Invitația de participare la licitație. Avizul 
licitației se va publica pe www.civic.md, www.rabota.md sau pe alte site-uri cu trafic mare al 
utilizatorilor. Anunțul în Logos Press sau în alte ziare cu acoperire națională, cu tiraj mai mare de 
6 000 de exemplare, este obligatoriu pentru concursurile a căror dată-limită a fost extinsă din 
cauză că numărul ofertelor ce se califică a fost mai mic de 3. Anunțul în ziar trebuie să apară cu 
minimum 5 zile până la data-limită a concursului.

■ Procesul-verbal al ședinței grupului de lucru.
■ Contractul, termenii de referință, livrabilele și actul de predare-primire.

Atât pentru elaborarea cererii de ofertă, pentru aprobarea anunțului de licitație, cât și pentru 
evaluarea ofertelor se va crea un grup de lucru. Ședințele grupului de lucru vor fi consemnate în 
procese-verbale. Procesul-verbal al ședinței grupului de lucru privind evaluarea ofertelor este un 
document justificativ pentru procedura de achiziție. La evaluarea ofertelor participă doar grupul 
de lucru, creat în scopul organizării și evaluării achiziției.

Setul de documente primit de la ofertant trebuie să conțină:
■ cererea de ofertă completată;
■ documente pentru demonstrarea conformității bunurilor și serviciilor;
■ formularul cu date despre participant;
■ certificatul de înregistrare, patenta, licența (dacă este aplicabil);
■ alte documente solicitate în anunț.

După evaluarea ofertelor și selectarea câștigătorului, se va încheia un contract cu ofertantul cu cea 
mai bună ofertă. În contract trebuie să fie foarte clar stipulate următoarele informații:
■ valoarea contractului;
■ perioada de implementare;
■ datele de identificare din buletinul de identitate sau din certificate de înregistrare;
■ termenii de referință (sau specificațiile tehnice) anexați la contract, anunțați în concurs. Terme-

nii de referință sunt parte integrantă a contractului, iar livrabilele vor fi clar menționate.
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Anexa 10 
Intervențiile GEF la țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (studiu de caz)

Obiectivul 13 – Acțiunea asupra climei 
Acest obiectiv are următoarele ținte:

13.1. Consolidarea rezistenței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele 
naturale în toate țările.

13.2. Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale.

13.3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenua-
rea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

Cantitatea de gaze cu efect de seră din atmosferă, din zilele noastre, este cea mai mare din istoria 
omenirii. Aceasta înseamnă că temperatura medie anuală crește, nivelul mării este într-o continuă 
creștere pe tot globul pământesc, iar schimbarea regimurilor de precipitații afectează ecosisteme-
le și așezările umane, ceea ce duce la un impact social semnificativ. Schimbările climatice devin o 
amenințare majoră pentru securitatea alimentară, biodiversitatea și securitatea energetică. GEF 
susține țările în încercarea lor de a face trecerea radicală la o cale de dezvoltare a emisiilor scăzute.

Fiind un mecanism financiar al Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice 
(CCONUSC), GEF susține țările în realizarea contribuțiilor stabilite la nivel național, oferind, prin 
SGP, fonduri pentru intervenții inovatoare în vedera promovării energiei regenerabile, creșterii efi-
cienței energetice, reducerii vulnerabilității și favorizării transferului de tehnologii.

Obiectivul 15 – Viața pe pămănt
Obiectivul 15 evidențiază restabilirea și utilizarea durabilă a resurselor de pământ, prevenirea de-
gradării solurilor, reabilitarea pădurilor, eliminarea braconajului, protejarea ecosistemelor și con-
servarea biodiversității atât la nivel global, cât și la nivel național. Pentru a conserva și a restaura 
resursele ecosistemelor terestre, Republica Moldova a adoptat diverse strategii. Însă investițiile 
insuficiente în restabilirea terenurilor degradate au provocat o deșertificare lentă în Moldova pe 
parcursul mai multor decenii. În prezent, mai mult de 40% de pământ agricol din țară sunt expuse 
eroziunii de diverse grade, ceea ce duce la o scădere semnificativă a producției agricole. Recoltele 
reduse au dus la pierderi economice majore, care se estimează la 220 de milioane de dolari SUA.

Acest obiectiv are nouă ținte.

15.1 Până în 2020, asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă 
dulce, terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special a pădurilor, zonelor umede, munților 
și terenurilor aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale.

15.2 Până în 2020, promovarea gestionării durabile a tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, 
restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnficativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global.

15.3 Până în 2030, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv 
a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și depunerea de eforturi pentru a atinge 
o lume neutră din punctul de vedere al degradării solului.

15.4 Până în 2030, asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, 
în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltarea durabilă.

15.5 Luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a 
stopa pierderea biodiversității și, până în 2020, a proteja și a preveni extincția speciilor amenințate.

15.6 Promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor 
genetice și promovarea accesului corespunzător la aceste resurse, după cum este convenit la nivel 
internațional.

15.7 Luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de floră și faună 
protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de specii sălbatice. 
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15.8 Până în 2020, stabilirea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ im-
pactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru a controla și a eradica 
speciile prioritare.

15.9 Până în 2020, integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și 
locală, în procesele de dezvoltare, strategiile și planurile de reducere a sărăciei.

Anexa 11 
Standardul internațional de management al mediului: ISO 14001

Managementul mediului reprezintă cea mai importantă prioritate în domeniul protecției mediului. 
Standardele internaționale ISO 14000 au fost elaborate pentru a asigura organizația cu instrumen-
tele necesare pentru aplicarea sistemului de management al mediului. Acestea, la rândul lor, pot fi 
combinate cu alte elemente ale gestionării administrative, în vederea realizării atât a obiectivelor 
de mediu, cât și a celor economice.

Documentul esențial al standardului este considerat ISO 14001: „Sisteme de management de me-
diu – specificații și ghid de utilizare”. Conformitatea cu cerințele acestui standard poate fi verificată 
în urma auditului și organizația poate primi certificarea în cazul respectării tuturor condițiilor. Toate 
celelalte documente, incluse în acest standard, sunt complementare, de exemplu:
■ ISO 14040:2011 „Management de mediu. Evaluarea ciclului de viață. Principii și cadru”.
■ ISO 14050:2011 „Management de mediu. Vocabular”.

Cerințele de bază, impuse organizației prin standardul ISO 14001, și conformitatea acestuia sunt 
după cum urmează:
■ Organizația trebuie să elaboreze o politică de mediu. Documentul trebuie să conțină informații 

privind intenția organizației și căile de realizare a obiectivelor și sarcinilor de mediu. Obiectivele 
și sarcinile puse de organizație trebuie să corespundă tipului de impact produs de producție și 
servicii asupra mediului. Se impune contribuirea la îmbunătățirea continuă a mediului și  la pre-
venirea poluării. Documentul trebuie să fie adus la cunoștința tuturor angajaților organizației. 
Totodată, acesta trebuie să fie accesibil publicului larg.

■  Trebuie elaborate, implementate și respectate procedurile de determinare a impacturilor sem-
nificative asupra mediului în ceea ce ține de produse și servicii.

■ Organizația trebuie să elaboreze obiective și sarcini de mediu, ținând cont de impacturile de 
mediu. Obiectivele trebuie să fie realizabile, măsurabile și clar definite în politica de mediu. La 
formularea lor, trebuie luate în considerare viziunile părților interesate (stakeholders).

■ Realizarea obiectivelor și sarcinilor trebuie reflectată în programul managementului mediului, 
cu persoane responsabile, termene și resurse clar definite.

■ Persoanele responsabile pentru executarea programului managementului mediului trebuie 
desemnate, iar resursele (financiare, umane, tehnologice) trebuie evidențiate în bugetul pen-
tru implementarea acestui program.

■ Este necesară respectarea cerințelor cu privire la instruirea personalului.
■ Este necesară efectuarea periodică a auditului sistemului de management al mediului și, ulteri-

or, integrarea recomandărilor auditului.
■ Este necesară implicarea top-managementului. Trebuie analizată chestiunea privind schimbă-

rile necesare în politica de mediu, sarcinile și alte elemente ale programului de management al 
mediului. Totodată, trebuie luate în considerare rezultatele auditului, circumstanțele schimbate 
și aspirația la o „continuă îmbunătățire”.

ISO 14001:2004 oferă cerințele generale pentru un sistem de management de mediu. Ideea de 
bază este că, indiferent de activitatea organizației, cerințele pentru un SMM eficient sunt aceleași. 
O astfel de abordare unitară permite:
– identificarea și controlarea impactului asupra mediului a activităților sale, produselor sau servi-

ciilor;
– îmbunătătirea continuă a performanțelor de mediu;
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– împlementarea abordării sistematice a proceselor pentru a stabili obiectivele și sarcinile de 
mediu, pentru a îndeplini aceste obiective și pentru a demonstra îndeplinirea lor.

Dacă doriți să faceți cunoștință cu standardele seriei ISO 14000 și să analizați mecanismele de apli-
care a acestora, aplicabile organizației voastre, primul pas va fi familiarizarea cu standardele. Achi-
ziționarea standardelor, în limbile română și rusă, poate fi efectuată în Institutul de Standardizare 
din Moldova. Institutul de Standardizare din Moldova este organul național de standardizare din 
Republica Moldova. Misiunea sa de bază constă în contribuirea la creșterea durabilă a prosperității 
populației, creșterea competitivității economiei naționale și sporirea utilizării sustenabile a resur-
selor, prin furnizarea standardelor moldovenești și adoptarea standardelor europene și internați-
onale în calitate de standarde moldovenești, promovarea standardelor și a standardizării. Acesta 
este acceptat prin Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională.

Dacă vă decideți la procesul de certificare conform ISO 14001, aceasta poate aduce o serie de be-
neficii importante pentru organizațiile voastre, cum ar fi:
■ reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor;
■ economii ale consumului de energie și de materiale;
■ îmbunătățirea imaginii organizației în fața părților interesate;
■ facilitarea accesului la achizitii publice și finanțări.

Anexa 12 
Planul de dezvoltare durabilă a organizației: principiile abordării verzi

Principiile abordării verzi se bazează atât pe management, cât și pe performanță. Principiile legate 
de management sunt cele conectate cu aspectele manageriale, cum ar fi stabilirea obiectivelor de 
mediu și creșterea gradului de conștientizare de mediu a personalului. Principiile legate de perfor-
manță/operațiune sunt cele care caracterizează performanța aspectelor semnificative de mediu, 
cum ar fi energia și deșeurile.

PRINCIPIILE ABORDĂRII VERZI

Performanțe

Achiziții verzi, ecologice Aranjamentul și politica de mediu

Obiective de mediu și plan de acțiuni

Managerul „Verde” și echipa de 
implementare

Monitorizarea și înregistrarea progresului

Creșterea gradului de eco-conștiență al 
angajaților/vizitatorilor

Transport și mobilitate sustenabilă

Crearea unui mediu sănătos (în birou)

Creșterea eficienței energetice

Reducerea cantității de deșeuri generate 
și reciclarea lor

Reducerea consumului de resurse naturale 
și a consumabilelor

Management
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Exemplu: Consumul de energie

1: Verificați 

Urmăriți și măsurați consumul de energie?

Consumul de energie și economiile sunt urmărite cantitativ? (de exemplu, lista de verificare pentru întreținere)

Aveți un plan de acțiune pentru reducerea consumului de energie?

Încurajați angajații să stingă luminile, calculatoarele, echipamentele electronice, de încălzire, de aer condi-
ționat atunci când părăsesc birourile lor (mai ales la sfârșitul săptămânii și în zilele de sărbătoare)? Sau să 
folosească scările în loc de ascensoare?

Ați comandat un audit energetic extern?

Sunt premiați angajații pentru măsurile de reducere a consumului de energie?

Utilizați echipamente energoeficiente (echipamente cu etichete ecologice etc.)?

Aveți un program de mentenanță pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat?

Vă folosiți de avantajul luminii naturale?

Ați instalat lumini locale, care permit personalului să controleze propriile domenii de iluminat? 

Utilizați energie regenerabilă (de exemplu, aveți furnizor de energie verde)?

Ați instalat detectoare de mișcare care să comute automat luminile de pe și în afara camerelor și zonele cu 
trafic redus?

Ați instalat un software la nivel central care să permită deconectarea tuturor echipamentelor după un 
program prestabilit?

Aveți vreo tehnologie pentru producerea energiei regenerabile (panouri solare etc.)?

2. Acționați/Revizuiți
Evaluarea sistemului de încălzire: aflați mai multe despre sistemul de încălzire actual – identificați 
zona încălzită în metri pătrați (m2).

Consum termic, kWh/m3/an Comentariu

A 0-30 Cel mai eficient

B 30-51 Eficiență energetică mare

C 51-70 Eficient

D 71-120 Mediu

E 121-160 Nu se justifică

F 161-200 Risipă

G 201 Total ineficient

Planificați

Executați/ 
implementați

Acționați/ 
revizuiți

Verificați

LUAȚI  
ANGAJAMENT
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3. Planificați
■ Reducerea temperaturii de birou cu 1°C poate reduce consumul de energie cu 6%.
■ Stingeți luminile atunci când nu aveți nevoie de ele.
■ Schimbarea becurilor tradiționale (cu incandescență) cu cele de tip economic. 
■ Proiectarea clădirii/planificarea birourilor cu scopul de a asigura utilizarea la maximum a lumi-

nii naturale și de a salva curentul pentru iluminare.
■ Spațiile, cum ar fi zonele de depozitare, intrările sau coridoarele prin care angajații nu trec per-

manent nu trebuie să fie păstrate la aceeași temperatură ca și spațiile ocupate permanent.
■ Standardele ENERGY STAR sunt recunoscute la nivel internațional drept normă de eficiență 

energetică pentru produse IT.
■ Un calculator calificat Energy Star, de exemplu, va folosi între 30% și 65% mai puțină energie, 

în funcție de modul în care este utilizat.

Câteva idei:
■ organizați competiții pe subiecte cu tematică energetică, unde angajații pot obține puncte în 

plus pentru un comportament ecologic;
■ creați imagini/autocolante amuzante pentru a reaminti angajaților să stingă luminile atunci 

când nu au nevoie de ele;
■ o altă modalitate de a motiva personalul este de a păstra evidența consumului de energie 

utilizată prin măsurarea periodică. Economiile financiare pot fi returnate personalului într-o 
anumită formă (de exemplu, în cadrul evenimentelor team-building pentru organizație);

■ participarea la mișcări cum ar fi Earth Hour pentru a îmbunătăți conștientizarea angajaților 
privind subiectele ce țin de energie și de mediu.

Anexa 13 
Ghidurile SGP pentru inițiativele strategice 

Obiectivul Strategiei GEF privind biodiversitatea este menținerea biodiversității semnificative, a 
bunurilor și serviciilor ecosistemelor oferite societății la nivel global. Pentru a realiza acest obiectiv, 
strategia cuprinde patru obiective:
1) îmbunătățirea durabilității sistemelor de arii protejate;
2) reducerea amenințărilor la adresa biodiversității;
3) utilizarea durabilă a biodiversității; 
4) integrarea conservării și utilizarea durabilă a biodiversității în peisajele de producție/peisajele 

marine și în alte sectoare.

Strategia GEF 6 privind biodiversitatea este compusă din zece programe, care prevăd un șir de mă-
suri necesare în abordarea celor mai importanți factori care determină pierderea biodiversității în 
toate sectoarele. Programele includ abordări directe de conservare/protecție, reducere a amenin-
țărilor, utilizare durabilă și abordări de integrare a biodiversității. Fiecare program oferă un răspuns 
focalizat într-un ecosistem specific sau într-un peisaj/peisaj marin. În plus, pentru prima dată, stra-
tegia abordează cel mai important factor de bază al pierderii biodiversității: eșecul de a explica și a 
evalua valoarea economică completă a ecosistemelor și a biodiversității. Noua strategie de biodi-
versitate a GEF oferă oportunități ample pentru toate țările de a urmări noi soluții de management 
al biodiversității care să fie orientate spre sisteme și să abordeze factorii și presiunile directe care 
stau la baza pierderii biodiversității, implicând totodată toate sectoarele guvernului și societății.

https://www.thegef.org/publications/gef-6-biodiversity-strategy-0

Comunitățile care contribuie la biodiversitate, produse bazate pe biodiversitate din 
America Latină și Caraibe 

Această publicație documentează biodiversitatea vitală pentru America Latină și comunitățile din 
Caraibe pentru o dezvoltare durabilă. Este un pas spre educarea sectorului public, privat și al socie-
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tății civile cu privire la realitățile de pe teren pentru comunitățile respective. Aceasta promovează 
ideea de a forma alianțe și parteneriate cu finanțatori, comercianți, cercetători, guverne, organiza-
ții neguvernamentale pentru a îmbunătăți în continuare mijloacele de trai ale comunităților vizate. 
Investirea timpului, a banilor și a experienței, prin aceste colaborări, va accelera calea către comu-
nități sănătoase, prospere și durabile în întreaga regiune.

Fiecare profil prezentat aici evidențiază ce este produsul biodiversității locale și cum este produs 
în mod durabil – multe dintre ele nu sunt cunoscute sub denumirea de produse comercializate la 
nivel global. Valoarea informațiilor incluse este educativă și oferă o bază solidă pentru a construi 
relații mai profunde în toate sectoarele.

https://www.thegef.org/publications/communities-contributing-biodiversity

Integrarea biodiversității în practică, o revizuire a experienței GEF

Publicația sintetizează analizele efectuate de GEF (cu privire la integrarea biodiversității pentru a iden-
tifica cele mai bune practici), completându-le cu o revizuire sistematică a evaluărilor finale ale proiec-
telor de integrare a biodiversității. Scopul urmărit de GEF este de a identifica „moderatorii proiectului” 
(factori care nu fac parte din proiectarea proiectului și care nu sunt în mare parte afectați de proiect, 
dar influențează amploarea și calitatea rezultatelor proiectului) și „caracteristicile de proiectare” (aces-
tea sunt elemente de proiectare care pot fi modificate de către proiectanții proiectului sau de către 
implementatori, făcând proiectul mai reușit) care sunt cel mai corelate cu proiectele de succes.

Revizuirea sistematică a proiectelor de integrare a biodiversității va fi un proces continuu de infor-
mare cu privire la:
■ proiectarea și implementarea mai bună a proiectelor;
■ identificarea lecțiilor învățate, de rafinare a strategiei de investiții a GEF; 
■ îmbunătățirea teoriei GEF privind integrarea biodiversității.

Publicația oferă primele rezultate din această revizuire.

https://www.thegef.org/publications/biodiversity-mainstreaming-practice-review-gef-experience

Obiectivul principal al Strategiei privind adaptarea la schimbările climatice pentru Fondul țărilor 
celor mai puțin dezvoltate (LDCF) și Fondul special pentru schimbările climatice (SCCF) este mobi-
lizarea și programarea resurselor adecvate pentru finanțarea activităților de adaptare în cadrul Fondu-
lui țărilor în curs de dezvoltare și al Fondului special pentru schimbările climatice, în conformitate cu:
1. Conferința părților (COP 21) Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 

(CCONUSC);
2. necesitățile de adaptare a țării în curs de dezvoltare;
3. rezultatele evaluărilor fondurilor pentru adaptare;
4. evoluția și diversificarea peisajului fondurilor pentru adaptare; 
5. eforturile de creștere a nivelului și a amplorii intervențiilor finanțate prin LDCF și SCCF.

https://www.thegef.org/publications/gef-5-strategy-adaptation-climate-change

Timpul de adaptare: cunoștințe din experiența Facilității Globale de Mediu în 
adaptarea schimbărilor climatice

Această carte împărtășește tot mai multe cunoștințe despre adaptare, folosind experiența echi-
pelor de proiectare  pentru a construi narațiuni care transmit cunoștințe semnificative și convin-
gătoare bazate pe practică. Proiectele de adaptare au un lucru în comun: toate acestea au fost 
posibile prin finanțarea oferită de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), în cadrul Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC). Ca atare, cartea se bazează pe date obiec-
tive și observații subiective, metode cantitative și calitative și exemple din lumea reală. 

Publicația este rezultatul parteneriatului bine stabilit și continuu dintre GEF și agențiile implicate 
în implementarea proiectelor de adaptare finanțate de GEF. Studiile de caz care urmează fac bilan-
țul exemplelor ilustrative, semnificative, de proiectare, procesare și implementare a proiectelor de 
adaptare la schimbările climatice. Studiile de caz includ exemple de proiecte de adaptare, precum 



112 | TURISMUL VERDE ÎN MOLDOVA

ANEXA 13 

și observații valoroase, informații despre provocări și oportunități. Rezultatul este o felie a experi-
enței de adaptare, în care GEF joacă doar unul dintre roluri, dar unul semnificativ.

Studiile de caz care au urmat evidențiază cunoștințele de adaptare substanțiale generate de o 
gamă largă de părți interesate, inclusiv agenții multilaterale, beneficiari, personal tehnic de teren, 
oameni de știință și practicieni externi, funcționari publici, finanțatori internaționali și alții. Din 
nefericire, aceste părți interesate nu își împărtășesc în mod eficient experiența. Una dintre cele mai 
importante perspective care au rezultat din colectarea studiilor de caz este oferirea de oportunități 
proiectanților, implementatorilor, executanților, beneficiarilor și altora pentru a contempla și a îm-
părtăși experiențele lor în adaptare, pentru a maximiza beneficiile din cunoașterea eforturilor lor.

Structura acestei cărți are scopul de a furniza cititorului definiții și un context suficient, care include 
o scurtă trecere în revistă a inițiativelor GEF de adaptare. Acest lucru este urmat de studii de caz 
selectate din portofoliul GEF.

https://www.thegef.org/publications/time-adapt-insights-gefs-experience-adaptation-climate-change

GEF și transformarea catalizatoare a schimbărilor climatice

Publicația reflectă posibilele riscuri provocate de schimbările climatice, care afectează într-o oarecare 
măsură fiecare națiune și fiecare persoană. Se pune în evidență valoarea și importanța climei, iden-
tificând-o drept un sistem vital pe pământ, care, dacă este compromis, va pune în pericol prosperi-
tatea și bunăstarea viitoare a tuturor. Astfel, publicația pune accent pe trei sisteme economice cheie: 
– energia – cum ne conducem casele, birourile și industria și mutăm bunurile și oamenii dintr-un 

loc în altul;
– orașe – modul în care trăim; 
– producția de hrană – cum și unde producem mâncarea și ce mâncăm. 

https://www.thegef.org/publications/gef-and-climate-change-catalyzing-transformation

Arta schimbului de cunoștințe: un ghid de planificare orientat spre rezultate pentru 
parteneriatul GEF

Acest ghid evidențiază o varietate de studii de caz ale GEF și exemple de schimb de cunoștințe 
reușite în cadrul proiectelor GEF, precum și lecțiile învățate din punerea în aplicare a acestor ini-
țiative pentru un impact global asupra mediului înconjurător. Este produsul colaborării în cadrul 
Parteneriatului GEF, oferind un plan detaliat, pas cu pas, cu exemple ilustrative privind modul de 
proiectare, implementare și monitorizare a schimbului de cunoștințe încorporat în proiecte.

De asemenea, oferă instrumente pentru a-i ajuta pe partenerii de cunoștințe să joace un rol mai 
eficient în facilitarea schimbului de cunoștințe și a învățării atunci când elaborează și implemen-
tează un proiect sau un program GEF. Aceasta reflectă experiențele diferiților parteneri GEF, pro-
fesioniști din domeniul cunoașterii și al învățării, oficiali guvernamentali și alți practicieni care au 
integrat cu succes schimbul de cunoștințe în procesele de schimbare mai mari.

https://www.thegef.org/publications/art-knowledge-exchange-results-focused-planning-gui-
de-gef-partnership

Construirea de parteneriate pentru gestionarea solidă a produselor chimice

Această publicație se concentrează asupra activității GEF și a partenerilor săi în a aduce resursele 
tehnice și capacitatea fiecărui partener în rețea de a oferi soluții la o serie de probleme de gestio-
nare a problemelor chimice.

Portofoliul și avantajele comparative ale agențiilor GEF sunt evidențiate în publicație. Sunt prezen-
tate câteva exemple de proiecte care au construit capacitatea națională și regională a instituțiilor 
de a aborda POP și alte produse chimice toxice. Aceste proiecte reprezintă exemple de gestionare și 
eliminare a produselor chimice periculoase prin combinații de investiții, știință și asistență tehnică.

https://www.thegef.org/publications/building-partnerships-sound-management-chemicals
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Combaterea degradării terenurilor în peisajele de producție: învățarea din 
proiectele GEF care aplică abordările integrate

Prezentul raport analizează modul în care finanțarea GEF a fost capabilă să catalizeze aplicarea 
unor abordări integrate de combatere a degradării terenurilor. Analiza evidențiază procesele, prac-
ticile, instrumentele și inovațiile de cunoștințe incluse în diferite proiecte și programe.

Analiza arată, de asemenea, modul în care managementul adecvat al peisajelor de producție poa-
te contribui la obținerea mai multor beneficii ecologice – de la conservarea biodiversității până la 
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și protecția resurselor de apă internaționale.

Raportul subliniază contextul și rațiunea pentru finanțarea GEF în cadrul OP12 și OP15, rolul ca-
talitic al finanțării GEF în promovarea abordărilor integrate și lecțiile rezultate din aplicarea abor-
dărilor integrate de combatere a degradării terenurilor. Deoarece accentul a fost pus exclusiv pe 
învățare, acest raport nu oferă judecăți sau interpretări specifice cu privire la impactul investițiilor 
GEF asupra mediului sau asupra dezvoltării. Mai degrabă, subliniază procesele, practicile, instru-
mentele și inovațiile de cunoștințe incluse în proiectele care aplică abordări integrate.

https://www.thegef.org/publications/combating-land-degradation-production-landscapes-lear-
ning-gef-projects-applying

Oportunitatea bunurilor comune

Publicația are drept scop de a atrage atenția asupra riscurilor la care este supusă toată viața de pe 
Pământ, care depinde nemijlocit de aerul curat și apă, biodiversitatea și pădurile sănătoase, pămân-
tul, oceanele și un climat stabil. Aceste bunuri globale – ecosistemele, biomasele și procesele care 
reglementează stabilitatea și rezistența sistemului Pământ, fundamentul economiei globale și al so-
cietății moderne, se confruntă cu o tragedie prea familiară a supraexploatării și a degradării rapide. 

https://www.thegef.org/publications/opportunity-commons

Anexa 14 
Posibilități de cofinanțare a proiectelor susținute de SGP Moldova

Fondul Ecologic Național 
Este singurul fond din Republica Moldova a cărui destinație este de finanțare a proiectelor în exclu-
sivitate în domeniul protecției mediului. Domenii de finanțare: 
■ Proiecte care prevăd implementarea strategiilor, programelor și planurilor naționale de protec-

ție a mediului, standardelor și normativelor, pentru construcția și participarea prin cote-părți 
la construcția obiectivelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare 
și implementare a proiectelor în domeniul alimentării cu apă și canalizare, finanțarea lucrărilor 
de colectare și sortare a deșeurilor și susținere a întreprinderilor de prelucrare sau de neutrali-
zare a lor, finanțarea lucrărilor de ameliorare a calității bazinului aerian). 

■ Investigații științifice în domeniul protecției mediului efectuate la comanda Ministerului Mediu-
lui, participarea prin cote-părți la lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor 
protejate ale patrimoniului natural și ale celui construit de importanță națională și internațională. 

■ Organizarea și gestionarea sistemului de informație ecologică, promovarea cunoștințelor ecologice. 
■ Organizarea colaborării internaționale în domeniul protecției mediului, inclusiv prin antrena-

rea specialiștilor străini la acordarea asistenței consultative, de expertizare, participarea repre-
zentanților țării la activitatea convențiilor ecologice internaționale la care Republica Moldova 
este parte, achitarea cotizațiilor de membru al organizațiilor interstatale în domeniul protecției 
mediului, organizarea și realizarea activităților de implementare a Convenției CITES (elabora-
rea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.). 

■ Lichidarea consecințelor calamităților naturale, a avariilor de producție, a altor situații ce pot 
aduce prejudiciu mediului. 
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■ Acordarea de sprijin financiar organizațiilor ecologiste neguvernamentale în baza unui pro-
gram special de granturi pentru proiectele destinate protecției mediului.

Programul operațional comun Moldova – Uсraina 
http://www.eaptc.eu/en/program/view-moldova-ukraine.html 
■ Rețeaua transfrontalieră pentru agricultură inovatoare

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sector agricol competitiv prin contacte 
crescute între partenerii de pe ambele maluri ale frontierei.

Obiective specifice:
Nivelul macroeconomic: creșterea valorii adăugate a sectorului agricol prin realizarea unor cercetări 
agricole cheie care vizează introducerea de noi tipuri de culturi pentru cultivarea comercială adec-
vată condițiilor meteorologice din zona-țintă, precum și dezvoltarea serviciilor legate de agricultură.

Nivelul sectorial: creșterea puterii de negociere a sectorului prin crearea unui cluster agricol; dezvol-
tarea unei infrastructuri mai bune în sectorul agricol; îmbunătățirea gestionării și a instrumentelor teh-
nice în sectorul agricol; explorarea oportunităților pieței europene pentru producătorii agricoli locali.

Activități principale
− Efectuarea studiului de piață inițial pentru a obține o imagine detaliată a pieței: profilul com-

paniei (lista de produse, volumul producției, infrastructura, angajații: numărul și calificările), 
principalele probleme ale sectorului, informațiile necesare pentru a se realiza pe piață.

− Crearea unui cluster agricol, incluzând companii din eșantionul de cercetare de piață și alte 
companii agricole interesate. Pe lângă producătorii agricoli, grupul va include companii din 
domenii conexe (comerț, transport, servicii de consultanță, servicii financiare, servicii juridice, 
industria alimentară).

− Realizarea cercetărilor privind noile condiții agricole: solurile și schimbările climatice pentru a 
cultiva noi culturi agricole cu un potențial economic mai mare.

− Publicarea unui buletin informativ lunar care oferă informații despre piață.
− Dezvoltarea unui program de formare pentru producătorii mici și mijlocii privind tehnologiile 

inovatoare în agricultură, standardizarea UE, managementul aplicat, instrumentele de mar-
keting, sporind astfel competitivitatea sectorului agricol.

− Crearea platformei online pentru identificarea producătorilor locali în funcție de profilul aces-
tora, identificarea companiilor din sectoarele conexe și identificarea informațiilor legate de 
piață, asigurând astfel o legătură mai strânsă între întreprinderi de peste graniță.

− Crearea unui centru pentru agricultura inovatoare, în care membrii clusterului și alți producă-
tori locali vor putea să folosească diverse echipamente pentru a-și îmbunătăți produsele și a-și 
spori potențialul pe piața europeană. Rezultat: monobloc automat de analiză a aminoacizilor – 
un dispozitiv convenabil pentru determinarea compoziției cantitative și calitative a aminoaci-
zilor din hidrolizatele și peptidele proteice, determinarea aminoacizilor liberi în soluțiile și ex-
tractele fiziologice, precum și pentru determinarea aminelor biogene – echipamente utilizate 
pentru controlul de calitate.

■ Consolidarea capacităților regionale pentru aplicarea tehnologiilor ecologice în sistemele 
integrate de gestionare a dăunătorilor.

Obiectivele acțiunii
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la crearea unui sistem integrat și eficient de 
gestionare a deșeurilor și, în consecință, la o mai bună protecție a mediului în zonele Prutului Infe-
rior și Dunării de Jos ale Moldovei și Ucrainei.

Obiective specifice:

Extinderea parteneriatelor transfrontaliere existente și intensificarea cooperării dintre autoritățile 
publice locale, instituțiile de protecție a mediului, ONG-urile și alte părți interesate din Moldova și 
Ucraina în domeniul gestionării deșeurilor; extinderea sistemului de colectare a deșeurilor în muni-
cipalitățile partenere și procurarea echipamentului necesar; conștientizarea populației care locuieș-
te în regiune în ceea ce privește necesitatea protejării mediului și colectarea selectivă a deșeurilor.
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Activități principale
Asigurarea/procurarea de dotări specifice pentru municipalitățile vizate care urmăresc îmbunătăți-
rea gestionării deșeurilor; realizarea de activități de informare/conștientizare pentru promovarea 
sistemelor de gestionare a deșeurilor cu impact redus asupra mediului; promovarea colectării se-
lective a deșeurilor în comunitățile Văleni și Reni.

Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 
http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/

Prima licitație pentru propunerile de proiecte ale Programului operațional comun ENI CBC „Pro-
gramul operațional comun pentru Bazinul Mării Negre 2014-2020” a fost deschisă începând cu 31 
ianuarie 2017, ora 14.00 (GMT + 2), cu termenul-limită de 31 mai 2017, ora 23:59 +2.

Prima etapă a cererii de propuneri prevedea depunerea aplicațiilor de proiecte care contribuie la 
toate obiectivele și prioritățile programului:

1. Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre

Prioritatea 1.1 Promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turismului și culturii.
Prioritatea 1.2 Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere și modernizarea în sectoarele 
agricole și conexe.

2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a gunoiului marin în Bazi-
nul Mării Negre

Prioritatea 2.1 Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului.
Prioritatea 2.2 Promovarea acțiunilor comune de sensibilizare și de acțiune comună pentru redu-
cerea gunoiului fluvial și marin.

Programul operațional comun România – Republica Moldova 
http://www.ro-md.ro-ua-md.net/program/prezentare-generala/

În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanța Programul operațional comun România – 
Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova și va con-
tribui la realizarea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o 
regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în 
beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează.

Aria programului este constituită din județele Botoșani, Vaslui, Iași, Galați (România) și întregul 
teritoriu al Republicii Moldova, organizațiile din Transnistria sunt eligibile dacă sunt înregistrate în 
Republica Moldova. Alocarea financiară a Uniunii Europene la program este de 81 mil. EUR.

Cofinanțarea minimă pe care trebuie să o asigure cele două țări este de 10% din valoarea contri-
buției UE.

Programul operațional comun România – Republica Moldova a fost elaborat de Comitetul Comun 
de Programare cu consultarea părților interesate din aria programului. Programul a fost aprobat de 
către Comisia Europeană în decembrie 2015.

În continuare, prezentăm obiectivele tematice și prioritățile programului care au tangență cu 
obiectivele și prioritățile Programului de Granturi Mici al GEF:

Obiectivul tematic 7. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA TRANSPOR-
TULUI ȘI A REȚELELOR ȘI A SISTEMELOR DE COMUNICAȚII

Prioritatea 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalieră și a instrumentelor TIC

Activități indicative. Dezvoltarea inițiativelor de transport ecologic (fără emisii de carbon) trans-
frontaliere.
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Obiectivul tematic 8. PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII

Prioritatea 4.1. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate

Activități indicative. Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de frontieră 
prin construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publice (inclusiv 
prin utilizarea surselor regenerabile de energie etc.).

Prioritatea 4.2. Sprijin pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale sau provo-
cate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgență

Activități indicative:
■ Măsuri de prevenire a alunecărilor de teren și a inundațiilor din zonele transfrontaliere 
■ Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a 

consecințelor 
■ Strategii comune și instrumente pentru gestionarea riscurilor și prevenirea riscurilor, inclusiv 

planuri de acțiune comune 
■ Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice, 

precum și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de mediu 
și serviciile de urgență)

Condiții de depunere a aplicațiilor:
■ Fiecare organizație va putea depune, ca beneficiar principal, în cadrul unui apel de proiecte, 

maximum o aplicație pe prioritate.
■ Nu se va limita participarea ca partener. 
■ Maximum 4 parteneri pe proiect (incluzând beneficiarul principal). 
■ Aplicațiile se vor depune online, prin completarea formularului electronic.

Fondul de Solidaritate al Poloniei 
http://www.centruinfo.org/en/2017/03/17/small-project-fund-2017-call-proposals/ 

„Fondul pentru proiecte mici” (SPF) este un instrument de acordare a Fondului de Solidaritate PL din 
Moldova/Centrul de informare pentru autoritățile locale, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare Polish Aid.

Cererea de propuneri pentru anul 2017 este împărțită în două ediții cu un buget total de 3 000 000 MDL:
■ Ediția urbană – pilotare pentru municipalități în colaborare cu partenerul civic
■ Ediția rurală – pentru consorții formate din cel puțin trei primării și cel puțin un partener civic 

local

Ediția SPF 2017 – ediție urbană SPF 2017 – ediție rurală

Obiectivul 
principal al 
SPF 2017 

de a sprijini municipalitățile (Bălți, Bender, Cahul, Cea-
dâr-Lunga, Chișinău, Comrat, Edineț, Hâncești, Orhei, 
Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni) 

Proiectele de revitalizare urbană în cadrul acestei solici-
tări se vor referi la revitalizarea sferei sociale prin luarea 
în considerare a dimensiunilor de mediu și economice, 
a acțiunilor de regenerare a spațiilor urbane dezavan-
tajate.

de a contribui la îmbunătățirea 
nivelului de trai al populației din 
zonele rurale ale Republicii Mol-
dova, prin susținerea inițiativelor 
comune ale grupurilor de comu-
nități ale căror acțiuni se vor axa 
pe aspectele sociale și economice 
ale zonei rurale comune

Prioritățile 
SPF

I. Reabilitarea sferei social-culturale în zonele urbane:
1) inițiative care vizează regenerarea culturală a zonei 
urbane dezavantajate;
2) inițiative care vizează regenerarea socială în zona 
urbană defavorizată;
3) modernizarea educației în zona urbană defavorizată 
și implicarea tinerilor.

I. Sprijin pentru democrația locală 
și modernizarea socială în zonele 
rurale:
1) consolidarea democrației la 
nivel local;
2) inițiative care vizează moderni-
zarea culturală în zonele rurale;
3) inițiative vizând modernizarea 
socială în zonele rurale.
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II. Reabilitarea sferei economice în zonele urbane:  
1) îmbunătățirea atractivității investițiilor în afaceri;
2) sprijin pentru inițiativele de afaceri sociale;
3) activități care vizează creșterea atractivității turistice;
4) sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii locale de 
afaceri și reabilitarea infrastructurii fizice.

III. Renovarea spațială (modernizarea și renovarea spații-
lor publice urbane):
1) renovarea/modernizarea spațiilor publice cu utilizare 
cu densitate mare;
2) renovarea/modernizarea zonelor urbane îndepărtate. 

II. Sprijin pentru dezvoltarea econo-
mică în zonele rurale:
1) sprijin pentru inițiativele de 
afaceri sociale;
2) consolidarea turismului rural; 
3) sprijin pentru dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri în zonele 
rurale și reabilitarea infrastructurii 
fizice.

Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova  
https://md.mfa.lt/md/en/news/call-to-submit-project-concepts-and-or-applications

Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova solicită anual concepte și aplicații pentru im-
plementarea proiectelor Programului de cooperare pentru dezvoltare și promovare a democrației 
în Moldova.

Ambasada solicită depunerea aplicațiilor pentru implementarea următoarelor concepte de pro-
iect în Moldova:
1. Îmbunătățirea mediului social al copiilor în instituțiile de învățământ din Moldova.
2. Promovarea cooperării dintre comunitatea academică din Lituania și Moldova.
3. Sprijin pentru Moldova în domeniul siguranței și controlului produselor alimentare.
4. Sprijin pentru Moldova în domeniul adaptării la schimbările climatice și al atenuării acestora.

Se acordă finanțări pentru proiectele care sunt în conformitate cu orientările Planului național de 
acțiune pentru cooperarea pentru dezvoltare, adoptate prin Rezoluția nr. 937 a Guvernului Republicii 
Lituania din 21 septembrie 2016. Conceptele și cererile depuse sau cererile pentru proiecte se confor-
mează acordurilor strategice multilaterale și/sau bilaterale ale UE, ale Lituaniei și Republicii Moldova 
și/sau strategiilor de dezvoltare ale Republicii Moldova. Cererea pentru un proiect trebuie să conțină 
cel puțin un partener din Moldova. Un partener în Moldova nu este obligatoriu dacă cererea pentru 
un proiect este prezentată de un subiect al Republicii Moldova sau de o organizație internațională.

IFAD pentru Moldova 
http://www.ifad.md/services/granturi/

Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) este agenția specializată a Națiunilor Uni-
te care are menirea de a elimina foametea și sărăcia din mediul rural în țările în curs de dezvoltare, 
printre care și Republica Moldova. În cadrul Programului rural de reziliență economico-climatică 
incluzivă (IFAD VI) sunt oferite mai multe tipuri de granturi, după cum urmează:
■ Granturi pentru tineri antreprenori
■ Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii
■ Granturi pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri
■ Granturi pentru laborator de analize agrochimice
■ Granturi pentru procurarea tehnicii agricole
■ Granturi pentru 2 pepiniere silvice
■ Granturi pentru reabilitarea și înființarea fâșiilor de protecție forestiere/silvopomicole
■ Granturi pentru reabilitarea și înființarea învelișurilor de ierburi
■ Granturi pentru produsele forestiere nelemnoase
■ Granturi pentru dezvoltarea lanțului valoric incluziv
■ Granturi pentru promovarea inovațiilor în domeniul apicol
■ Granturi competitive pentru dezvoltarea lanțului valoric de producere a strugurilor de masă
■ Granturi pentru promovarea inovațiilor în domeniul legumiculturii

Fiecare tip de grant are un scop specific, un mod de aplicare aparte și condiții de finanțare și eva-
luare speciale.
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Proiectul USAID Agricultura performantă în Moldova

USAID colaborează atât cu sectorul public din Moldova, cât și cu cel privat pentru a obține o creș-
tere economică considerabilă, pentru a reduce sărăcia și pentru a consolida economia de piață. 
USAID lucrează la eficientizarea competitivității în domeniul agriculturii și implementează mai 
multe activități în acest sens, cum ar fi:

Dezvoltarea pe bază de export a agriculturii ecologice în Moldova

Implementator: Persoane în dificultate (PIN)

Perioada de proiect: 09/2016 – 09/2018

Export-led Development of Organic Agriculture in Moldova continuă și extinde sprijinul acordat 
anterior agriculturii ecologice în Moldova, cu un accent special pe următoarele domenii:
■ Pregătirea fermierilor moldoveni pentru exportul de produse ecologice.
■ Dezvoltarea pieței ecologice locale și a mediului favorabil.
■ Dezvoltarea serviciilor de extensie durabilă în agricultura ecologică în Moldova.
■ Dezvoltarea durabilă a întregului sector și elaborarea unei strategii de ieșire pentru donatorii 

străini care asistă acest sector.

Această activitate este finanțată în cadrul Fondului de Granturi pentru Provocările Donatorilor 
Emergente în cooperare cu Agenția de Dezvoltare din Cehia.

Despre proiect: https://www.usaid.gov/moldova/economic-growth

People in Need (Persoane în dificultate) 
https://www.clovekvtisni.cz/en/humanitary-aid/country/moldova/programs#support-to-
the-organic-agriculture-sector

Proiect: Sprijin pentru sectorul agriculturii ecologice

Începând cu anul 2011, People in Need (PIN) (persoanele aflate în dificultate) sprijină dezvolta-
rea agriculturii ecologice în Moldova, în scopul creării sectorului atât pentru export, cât și pentru 
piața internă. Pentru a realiza acest lucru, PIN-ul este partener cu diferite părți interesate, cum ar 
fi organizațiile locale (Etnogastronomica, MOVCA) care promovează agricultura ecologică în țară 
și companii private (PROBIO și PROGRAIN Organic) cu care lucrează la dezvoltarea cunoștințelor 
despre agricultura ecologică, organizează instruiri intensive privind tehnicile agriculturii ecologi-
ce și principiile și procedurile de certificare. Pentru a-și construi cunoștințele despre agricultura 
ecologică în țară, PIN a dezvoltat un program pentru agricultori și pregătește un grup de cursanți 
mai avansați în agricultura ecologică, cu ajutorul experților internaționali. Granturile mici fac, de 
asemenea, parte din strategia de a ajuta sectorul ecologic să se dezvolte și să ofere agricultorilor 
posibilitatea de a investi în echipamentele necesare.

Anexa 15 
Exemple de proiecte în conformitate cu inițiativele strategice ale SGP

Conservarea habitatelor florale Aigul enumerate în Cartea 
Roșie a Kârgâzstanului (Fritillaria eduardii) prin facilitarea 
organizării rezervației botanice din satul Aigul-Tash din raionul 
Batken, dezvoltarea ecoturismului și desfășurarea campaniei de 
informare în rândul populației

Beneficiar: Centrul de Cercetare Aplicată

Țară: Kârgâzstan

Biodiversitatea
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Domeniul de intervenție: Biodiversitate

Faza operațională Faza 5

Durata: 1/2015 – 6/2016

Bugetul proiectului 156,900.00 $

Contribuţia SGP 32%

Obiectivul general al proiectului este conservarea habitatelor florale Aigul enumerate în Cartea ro-
șie a Kârgâzstanului (Fritillaria eduardii) prin facilitarea organizării rezervației botanice din satul 
Aigul-Tash din raionul Batken, dezvoltarea ecoturismului și desfășurarea campaniei de informare 
în rândul populației.

Proiectul s-a bazat pe aplicarea abordării participative. Atât bărbații, cât și femeile au fost impli-
cați în implementarea proiectului. Artiștii locali au dezvoltat planul de decorare și elementele de 
design (schițe și desene). Pe teritoriul colectoarelor de rezervă și solare, utilizate pentru încălzirea 
apei, au fost instalate punctele de colectare a deșeurilor. Totodată, a fost făcută o platformă de ob-
servație pentru vizitatori cu acces amenajat. Pentru a încuraja dezvoltarea acestei zone, proiectul 
a instalat, de asemenea, 10 standuri tematice cu informații despre habitatele florale Aigul, în trei 
limbi – kârgâză, rusă și engleză, în zona de protecție a rezervației.

Crearea rezervației botanice a constituit un punct de plecare pentru dezvoltarea ecoturismului, 
care va aduce venituri suplimentare populației locale. Dezvoltarea rezervației botanice s-a făcut cu 
implicarea specialiștilor în silvicultură, construcții. În cadrul componentei de consolidare a capaci-
tăților au fost organizate întâlniri de informare, instruiri privind dezvoltarea ecoturismului, mește-
șugurilor, importanța ecologică a zonei. 

Proiectul a sprijinit dezvoltarea întreprinderilor mici de artizanat local. Rezultatele obținute de pro-
iect au fost relatate în mass-media locală.

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=23040&Itemid=272

Protecția și recuperarea soiurilor autohtone de cais și pere în 
regiunea mănăstirii Markov

Beneficiar: EKO-GOL-DRVO

Țară: Macedonia

Domeniul de intervenție: Biodiversitatea

Faza operațională Faza 5

Durata: 3/2014 – 7/2015

Bugetul proiectului 50,351.00 $

Contribuţia SGP 49%

Mai mult de 70 de ani, în Macedonia se cultivă diverse soiuri autohtone de caise și pere. Astăzi, nu-
mărul total al acestora este destul de limitat. Pentru a restabili populația de copaci sunt necesare 
eforturile comune a mai multe comunități. 

Proiectul a reprezentat un prim pas în procesul de restaurare a livezilor cu specii autohtone de 
caise și pere. În primul rând, au fost identificate soiurile vechi de cais și pere. În colaborare cu Fa-
cultatea de Științe Agricole și Alimentație din Skopja, participanții la proiect au identificat soiurile 
care au fost cultivate de mai mulți ani pe acest teritoriu. 

Mai târziu, pomii tineri (700 de caiși și 1 300 de peri) au fost crescuți în pepinieră. 

Biodiversitatea
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Pentru plantare au fost planificate 2 ha de pământ în jurul mănăstirii Markov pe lângă satul Ljubince. 

Proiectul a construit, de asemenea, rezervorul de apă și sistemul de irigare prin picurare pentru 
umezirea acestei plantații.

Locația în care cresc soiuri vechi de cais și pere va face această zonă mai atractivă pentru turiști. 
Acest proiect este un exemplu de creștere a valorii facilităților turistice deja existente.

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=20873&Itemid=272

Conservarea, sporirea și promovarea biodiversității prin 
platforme artificiale de cuibărire pentru păsările acvatice în 
unele zone umede de coastă din Albania

Beneficiar: Societatea Albaneză pentru  Protecția Păsărilor și Mamiferelor

Țară: Albania

Domeniul de intervenție: Biodiversitatea

Faza operațională Faza 5

Durata: 7/2014 – 2015

Bugetul proiectului 30,000.00 $

Contribuţia SGP 50%

Scopul acestui proiect a fost de a spori biodiversitatea în câteva zone umede de coastă din Albania 
prin sprijinirea păsărilor acvatice, care cuibăresc colonial, cu platforme artificiale de cuibărire, care 
ar putea înlocui habitatele naturale. Astăzi aceste habitate sunt pe cale de dispăriție ca urmare a 
tulburărilor umane, precum și a eroziunii insulelor din lagune, care servesc drept habitate naturale 
de cuibărire datorită condițiilor meteorologice legate de încălzirea globală și efectele acesteia în 
zona de coastă a Albaniei.  

Ambele specii care au fost abordate de proiect (Sternul hibrid și Sterna albifrons) cuibăresc, de obi-
cei, în insulele de lagună, fără vegetație sau cu vegetație redusă. Din păcate, habitatele de cuibărire 
sunt fragile din cauza eroziunii, inundațiilor și perturbațiilor umane. Acest lucru se reflectă în nu-
mărul de păsări în scădere. Ca atare, ambele specii sunt puse în pericol în Albania.

Acest proiect nu se referea la o componentă specifică a biodiversității. De fapt, a reprezentat un 
nucleu pentru implementare și alte activități cu populația, implicarea elevilor, formarea activiștilor 
locali de biodiversitate, promovarea conservării naturii. 

Această zonă are un mare potențial ecoturistic și va fi promovată în continuare în cadrul rutelor 
turistice pentru vizitarea păsărilor. 

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=22162&Itemid=272

Conservarea biodiversității în regiunea de stepă cu extracții de 
granit

Beneficiar: ONG „Mediu curat în Zaporojie”

Țară: Ucraina

Domeniul de intervenție: Biodiversitatea

Biodiversitatea

Biodiversitatea
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Faza operațională Faza 6

Durata: 9/2016 – 6/2017

Bugetul proiectului 80,673.75 $

Contribuţia SGP 49%

Scopul principal al proiectului este de a promova protecția zonelor de stepă din regiunea Zaporojie 
pentru a dezvolta turismul rural și cicloturismul, precum și pentru a implica comunitatea. 

Pentru a realiza obiectivele proiectului, sunt implementate următoarele activități în cadrul proiectului:
■ dezvoltarea unui traseu de ciclism în regiunea Zaporojie, numit „Mălțiopol – Morminte de pia-

tră”, care implică moșiile turismului verde în zona de stepă din regiunea Zaporojie;
■ amenajarea unui traseu de ciclism în regiunea Zaporojie, numit „Mălțiopol – morminte de pia-

tră”, inclusiv aranjarea posibilității de a folosi transportul cu bicicleta de către persoanele cu 
nevoi speciale;

■ promovarea valorilor naturale ale zonelor de stepă din regiunea Zaporojie și facilitarea dezvol-
tării agroecologiei, precum și a turismului ecologic și pe biciletă;

■ desfășurarea unei campanii de informare a proiectului, inclusiv desfășurarea seminarelor pen-
tru proprietarii de ferme, administrația locală, pentru a crea un website special în vederea spri-
jinirii dezvoltării rutelor și diseminării hărților.

Dezvoltarea vizionării fluturilor în zona protejată, gestionată de 
comunitate, Gnishik 

Beneficiar: „TSE Towards Sustainable Ecosystems”, ONG pentru mediu

Țară: Armenia

Domeniul de intervenție: Biodiversitate 
Dezvoltarea capacităților 

Faza operațională Faza 6

Durata: 10/2016 – 9/2018

Bugetul proiectului 75,204.00 $

Contribuţia SGP 66%

Gnishik, Armenia, este o zonă protejată gestionată de comunitate, o zonă de coastă, importantă pen-
tru conservarea biodiversității la nivel de specii și ecosisteme. Este reprezentată de pășuni calcaroase, 
locuite de o mare varietate de plante și animale, inclusiv endemice, din Caucazul de Sud și specii 
amenințate global. Zona este gestionată de trei comunități: Gnishik, Areni și Khachik. Venitul primar 
al comunităților menționate provine din diferite sectoare ale agriculturii, în special zootehnie, horti-
cultură și apicultură. Există o tendință de extindere a creșterii vitelor, ceea ce duce la supraîncălzirea 
și eroziunea terenurilor, afectând habitatele speciilor și, în cele din urmă, biodiversitatea.

Peisajul este atractiv pentru activități de ecoturism, cum ar fi vizionarea fluturilor, vizionarea păsă-
rilor și vizionarea mamiferelor. Comunitățile locale pot beneficia de ospitalitate și servicii logistice 
pentru turiști. Această oportunitate alternativă de venit poate înlocui parțial utilizarea intensă a 
terenurilor și sprijini dezvoltarea unor practici durabile și ecologice de creștere a animalelor. Pro-
iectul își propune să sporească sustenabilitatea spațiului protejat comunitar Gnishik (stabilit de 
Proiectul GEF Medium-Size în 2014) prin consolidarea capacităților locale de promovare a activită-
ților turistice naturale în comunități. 

Obstacolele actuale pentru dezvoltarea turismului în zonă se referă, în mare parte, la lipsa infras-
tructurii elementare și la capacitățile locale scăzute pentru a oferi servicii turistice de bază. 

Biodiversitatea
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Obiectivele proiectului
■ Crearea Centrului de Informare și Cazare pentru Turismul în Natură în Amaghu din comunita-

tea Areni. 
■ Consolidarea capacităților locale de dezvoltare a activităților de vizitare/vizionare a fluturilor și 

a altor activități turistice în natură în această zonă.
■ Diseminarea informațiilor despre noile oportunități printre operatorii de turism și turiști. 
■ Ajutorarea comunităților să identifice practicile ecologice de pășunat pentru a atenua presiu-

nea asupra habitatelor și a biodiversității.

Una dintre activitățile-cheie ale proiectului este participarea comunitară. Tinerii locali vor fi instru-
iți să opereze în Centrul de Informare și Cazare în Turism și să servească drept ghizi de trasee. 
Proiectul deschide oportunități de cercetare și voluntariat pentru studenți și ecologiști, prin cola-
borare cu Universitatea de Stat din Erevan, Universitatea Rusă-Armeană și Universitatea America-
nă din Armenia, iar acest loc poate fi utilizat de universități ca bază pentru proiecte de cercetare 
și de licență. De asemenea, proiectul are un potențial de atragere a cel puțin 10 tineri voluntari 
pentru diversele sale activități – proiectarea și instalarea panourilor de informare, organizarea și 
implementarea ceremoniei de deschidere a centrului de vizitare. Oportunitățile de voluntariat vor 
fi anunțate prin intermediul universităților, Armenian Volunteer Corps și prin mass-media socială.

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=24320&Itemid=272

Promovarea managementului comunitar 
al zonei Sighișoara-Târnava Mare N2000

Beneficiar: Fundația ADEPT, Transilvania

Țară: România

Domeniul de intervenție:
Biodiversitatea

Atenuarea schimbărilor climatice

Faza operațională Faza 4

Durata: 12/2007 – 4/2009

Bugetul proiectului 113,800.00 $

Contribuţia SGP 43%

Zona Sighișoara – Târnava Mare Natura 2000 este de aproximativ 85 000 ha, cu aproximativ 25 000 
de locuitori. Aceasta cuprinde opt comunități din județele Mureș (5), Brașov (1) și Sibiu (1). Acest 
teritoriu a fost inclus în lista Guvernului României a siturilor din zona Natura 2000 pe baza că 50-
60% din suprafață sunt habitate din Anexa II a Directivei UE privind habitatele cu multe specii. 

Biodiversitatea zonei este, de fapt, rezultatul gestionării terenurilor de-a lungul secolelor, iar supra-
viețuirea acesteia depinde de gestionarea tradițională continuă a terenurilor. 

Scopul proiectului a fost promovarea managementului integrat al acestei zone N2000, folosind o 
serie de metode, unele dintre ele inovatoare (întâlniri comunitare folosind grupuri LEADER, pu-
blicații și panouri, clase școlare și tabere de vară, terenuri demonstrative etc.) pentru a consolida 
capacitatea comunității de a-și elabora propriul plan de management pentru zona N2000 și de a 
face acest plan de management viabil economic pe termen lung, ajutând la integrarea, în planul 
de management, a suportului pentru dezvoltarea economiei și de acordare a granturilor pentru 
conservarea biodiversității – marketing, branding, adăugarea de valoare produselor, diversificarea 
veniturilor din agroturism.

Proiectul a dezvoltat capacitățile localnicilor printr-un program cuprinzător, a elaborat un plan 
de management pentru situl Natura 2000 din Sighișoara – Târnava Mare. Acesta a fost ulterior 

Biodiversitatea Schimbări climaterice
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adoptat de organul administrativ al sitului, un accent deosebit fiind pus pe asigurarea sustena-
bilității. 

Proiectul a sprijinit eforturile localnicilor de a-și mări veniturile: 
■ acordând ajutor la pregătirea cererilor de sprijin financiar în cadrul măsurilor de agromediu;
■ oferind traininguri și facilitând schimbul de experiență privind producerea/valorificarea pe di-

ferite piețe a produselor tradiționale;
■ prin certificarea zonei de origine (logoul Târnava Mare), care vizează creșterea atractivității pro-

duselor.

Link la pagina proiectului:  https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=11905&Itemid=272

Dezvoltarea oportunităților de existență durabilă pentru 
comunitățile locale din regiunea Jîtomîr

Beneficiar: ONG „Green guardian”

Țară: Ucraina

Domeniul de intervenție: Atenuarea schimbărilor climatice

Faza operațională Faza 5

Durata: 7/2014 – 5/2015

Bugetul proiectului 99,828.00 $

Contribuţia SGP 50%

Satul Lutivka este situat în sectorul Radomyshl, chiar în centrul regiunii Jîtomîr. Această localitate 
are toate motivele pentru dezvoltarea ecoturismului, deoarece aceasta poate îmbunătăți situația 
cu problemele de mediu și poate rezolva problemele socioeconomice. 

Proiectul a introdus tehnologii cu eficiență energetică în Centrul de Informare pentru Ecoturism. Ce-
lelalte activități, din punct de vedere educațional și practic, au fost axate pe ecoturismul din regiune. 

Comunitatea locală a fost implicată activ în toate etapele de implementare a proiectului, începând 
de la elaborarea proiectului, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestuia. Clubul satului 
Lutivka a fost transformat în Centrul de Informare pentru Ecoturism. 

Pentru a avea un proiect demonstrativ de asigurare a eficienței energetice, 14 ferestre vechi din 
lemn au fost înlocuite cu ferestre noi, eficiente din punct de vedere energetic, 10 spoturi luminoa-
se cu becuri incandescente au fost înlocuite cu lămpi cu LED, acoperișul și pereții au fost reparați și 
izolați cu materiale ecologice, prin eforturile comunității satului. 

Toate măsurile eficiente din punct de vedere energetic au dus la scăderea cheltuielilor de încălzire 
cu 3 472,70 UAH pe parcursul unei perioade de încălzire. Aceasta înseamnă că emisiile de CO2 au 
scăzut cu 4,3 t în timpul iernii.

ONG-ul de implementare a desfășurat o campanie de informare pentru a promova practici eficien-
te din punct de vedere energetic, prin resursele media tradiționale și resursele de internet. Parte-
neriatul cu rețeaua „Educația pentru dezvoltarea durabilă în Ucraina” a dus la dezvoltarea unui nou 
joc. Jocul „Orașul nostru verde al viitorului” a fost elaborat pentru elevi cu vârstele cuprinse între 6 
și 14 ani pentru a promova comportamentul ecologic și principiile dezvoltării durabile. 

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=22428&Itemid=272

Schimbări climaterice
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ANEXA 15 

Mobilitatea ecologică: promovarea transportului durabil în 
comunitățile urbane

Beneficiar: Sunchild ONG

Țară: Armenia

Domeniul de intervenție: Atenuarea schimbărilor climatice

Faza operațională Faza 5

Durata: 4/2015 – 11/2016

Bugetul proiectului 86,078.00 $

Contribuţia SGP 33%

Proiectul privind mobilitatea ecologică a avut ca scop promovarea transportului fără emisii în Ar-
menia printr-un program-pilot, care are potențialul de a atrage un mare segment al populației. 

Crearea unui transport „ecologic”, fără emisii, va avea un impact pe termen lung asupra ecologiei 
țării, precum și a biodiversității sale unice.

Proiectul a adus o investiție și promovare a utilizării bicicletelor electrice (e-bikes) pentru livrarea 
de bunuri/servicii, ca mijloc de transport alternativ pentru autoritățile guvernamentale/lucrători 
civili, agenți de asigurări, profesioniști de vârstă mijlocie, studenți și turiști. 

Au fost elaborate planuri de acțiune pentru alte două comunități (Kapan și Dilijan), care oferă in-
tegrarea bicicletelor electrice în strategiile de transport urban. Sistemul de încărcare e-bike a fost 
introdus în grădina zoologică din Erevan, servind drept model pentru eficiența energetică rege-
nerabilă. 

Rezultatele proiectului au fost introduse într-un plan strategic pe termen lung privind utilizarea și 
încorporarea e-bicicletelor în transportul urban, care a fost prezentat municipalității din Erevan.

Link la pagina proiectului: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_sgpprojects&view=pro-
jectdetail&id=23135&Itemid=272

Schimbări climaterice
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