Ministerul Mediului
Societatea Ecologica „BIOTICA” felicită autorii pentru lucrul major asupra proiectului Strategiei
de mediu care la moment a avansat cu mult. Dorim să multumim pentru aceasta și totodată să
propunem apropierea prevederilor strategiei la condițiile existente sau cele urmează a fi, cum ar
fi luarea în considerare a faptului că degrabă efectele uscărilor vor fi mai mari decît cele ale
inundațiilor, iar economia verde fără promovarea serviciilor ecosistemice cu plată nu va putea fi
economie verde.
Pe lîngă această vă mai prezentăm cîteva propuneri pentru completarea proiectului Strategiei de
Mediu şi Planului de Acţiuni după cum urmează:
În Strategia de Mediu

I.

1.

În cap.„2.Starea mediului înconjurător și calitatea factorilor de mediu, c.Starea și modul
de gestionare a resurselor biologice, Ariile naturale protejate de stat”, la aliniatul ce se
începe cu „Managementul zonelor umede de importanţă internaţională...) , se adaugă
după cuvintele „dar lipseşte lista” cuvîntul „autorizată”şi în continuare după text.

2. După aliniatul menţionat în p.1 în boxa „Probleme evidenţiate privind starea și modul de
gestionare a resurselor biologice” , 5 aliniat după cuvintele „Nu este creată” se
adaugă „fizic” şi în continuare după text „Reţeaua Ecologică Naţională”.
Planul de Acţiuni

II.

Domeniul „APA”
Direcția de acțiune 4.Reabilitarea sistemului de prevenire a inundaţiilor, evaluarea şi
gestionarea riscurilor de inundaţii
3. În denumirea direcţiei la sfîrşit se adaugă „şi uscări”
4. Tot aici se adaugă un nou punct
46

Identificarea și crearea
Ministerul
unui sistem de
Mediului
prevenire și diminuare a
consecințelor degradării
zonelor umede cauzate
de secetă, evacuărilor
distorsionate de apă și
deficiențele în
managementul local.

Bugetul de
stat

Domeniul „Protecția și conservarea biodiversității”
Direcția de acțiune 2. Îmbunătăţirea managementului în Ariile Naturale Protejate de Stat
şi Zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale.
5. Se adaugă un nou punct
97

Crearea Rezervației
Biosferei „Prutul de
Jos” (2014-2015);
Parcurilor Naționale
”Nistrul de Jos”
(2014-2015) și
”Unguri-Holosnița”
(2018-2020) și
txtinderea rezervației
științifice ”Pădurea
Domnească” cu
includerea în
subordonare a zonelor
umede adiacente
Rezervației și
subordonarea zonelor
umede mai apropiate.

20142020

Ministerul
Mediului

Arii create

6. Se adaugă un nou punct
98

Elaborare ghidului privind SE
evaluarea multilaterală a
BIOTICA
biodiversității în baza
sistemului actualizat de
criterii al Rețelei
Ecologice Naționale.

Ghid elaborat
şi aprobat

24 500

SGF GEF

7. Tot aici se mai adaugă un nou punct
99

Elaborarea și
implementarea proiectelor
privind reconstrucția
ecologică a ecosistemelor
și siturilor vulnerabile
valoroase şi în sprijinul
conservării biodiversității,
creșterii populațiilor de
specii vulnerabile,
restaurarea locală a
diversității speciilor cu
participarea ONG

Proiecte
implementate

Donatori

Direcția de acțiune 3. Zonele Umede
8. Se adaugă un nou punct
100 Incorporarea
prevederile relevante
pentru zonele umede
în documentele
sectoriale (în
agricultură,
silvicultură, folosința
resurselor de sol și
apă, de transport,
etc.).

Ministerul
Documente
Mediului,
modificate
Ministerul
Agriculturii
și Industriei
Alimentare,
Ministerul și
Infrastructurii
Drumurilor

Bugetul de
stat

Obiectivul specific 2.1. Promovarea Dezvoltării Economice Verzi la scara naţională (în
documente de politici şi planuri de acţiuni sectoriale)
9. Se adaugă un nou punct
156

Efectuarea evaluării
monetare a serviciilor
ecosistemice oferite de
principalele
componente ale
resurselor și valorilor
biodiversității și
promovarea includerii
acestor valori în
sistemul național de
contabilitate

Ministerul
Mediului
Ministerul
Economiei

Bugetul de
Stat

10. Este necesar de elaborat și adăugat un capitol privind informarea și participarea
publicului.

Cu profund respect,

Președintele Consiliului
SE BIOTICA

Alexei Andreev

