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CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE– REALIZĂRI 
ŞI PERSPECTIVE 

A. Teleuţă, Lazăr Chirică, Ala Rotaru
Ministerul Mediului

Introducere
Actualmente problema conservării diversităţii biologice depăşeşte li-

mitele problemelor ştiinţifi ce şi se amplasează la nivelul problemelor strin-
gente ale politicii statelor şi a instituţiilor internaţionale, precum mondiale, 
atât şi Europene.

Potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN), in-
stituţia de referinţă în materie de conservare a biodiversităţii, jumătate din 
speciile de animale şi plante sunt ameninţate cu reducerea numărului de 
exemplare, iar un sfert chiar cu dispariţia. 

În Mesajul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite  se 
menţionează, că declinul biodiversităţii,  înregistrat la nivel mondial,  ră-
mâne încă alarmant, în ciuda Acordului de la Summit-ul Mondial al Dez-
voltării Durabile de la Johannesburg din 2002,  care prevedea reducerea 
semnifi cativă a ratei de pierdere a biodiversitatii până în a. 2010.  

Anume din aceste considerente Deceniul 2011 – 2020  este desemnat 
de ONU în calitate de  “Deceniu Internaţional al Diversităţii Biologice”.

Obiectivele globale în biodiversitate  în ultimul deceniu
Cel mai însemnat eveniment în domeniul Biodiversităţii din ultimii ani 

este numită cea de a X-a reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia pri-
vind diversitatea Biologică din Nagoya, Japonia din a. 2010. 

La reuniunea din Nagoya au fost adoptate decizii istorice  şi obiective 
concrete pentru următorii 10 ani (2011 – 2020) privind stabilirea măsurilor 
urgente în scopul diminuării consecinţelor, care duc direct la pierderea bi-
odiversităţii (reducerea habitatelor, exploatarea excesivă a fl orei şi faunei, 
poluarea ecosistemelor naturale, invazia speciilor alogene şi schimbările 
climatice).

În cadrul Reuniunii Guvernele au convenit asupra unui pachet de mă-
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suri concrete, care vor asigura, ca ecosistemele Planetei să fi e protejate în 
aşa mod, ca să devină  o platformă pentru susţinerea vieţii şi bunăstării 
umane pe un viitor îndelungat. 

Pentru prima dată, în cadrul unei reuniuni au fost aprobate 2 tratate 
internaţionale noi care au o  importanţă majoră pentru conservarea biodi-
versităţii la nivel mondial, precum: 

Protocolul Nagoya-Kuala Lumpur privind-  Răspunderea şi reparaţia, 
ca un Protocol suplimentar al  celui de la Cartagena privind biosecuritatea,  
care  urmăreşte scopul de protecţie a diversităţii biologice de la riscurile 
potenţiale din partea organismelor vii modifi cate genetic, rezultate din bi-
otehnologiile moderne;

-  Protocolul privind Accesul şi Partajarea Benefi ciilor de la Folosinţa 
Resurselor Genetice (ABS), care va  asigura transparenţa, securitatea ju-
ridică şi previzibilitatea, în ceea ce priveşte accesul la resursele genetice, 
împărţirea echitabilă a benefi ciilor rezultate în urma utilizării resurselor 
genetice, a derivaţilor acestora şi a cunoaşterii tradiţionale asociate cu re-
sursele genetice. 

În cadrul Reuniunii au fost negociate aspecte referitoare la progresul 
pentru atingerea obiectivului 2020, privirea globală asupra biodiversităţii, 
ţinte propuse şi indicatori, cooperarea ştiinţifi că şi tehnică, mecanismul de 
schimb de informaţii, transferul de tehnologie, comunicarea, sensibilizarea 
şi conştientizarea publicului. În cadrul negocierilor, a fost menţionat faptul 
că trebuie consolidate sinergiile dintre cele trei Convenţii de la Rio: privind 
biodiversitatea (CBD), schimbările climatice (CCONUSC) şi deşertifi ca-
rea (CONUCD)  şi organizarea unei reuniuni la nivel înalt, pe marginea 
acestor  trei Convenţii, în cadrul Summitului Rio+20 din 2012, pentru atin-
gerea scopului principal  pentru o Dezvoltare durabilă.

În cadrul Conferinţei Părţilor Guvernele au  convenit asupra  adoptării 
următoarelor documente starategice:

Planul Strategic privind biodiversitatea în perioada 2011-2020;- 
Strategiei pentru mobilizarea resurselor fi nanciare. - 

Planul Strategic al CBD include 20 de obiective principale, organizate 
sub cinci obiective strategice, care abordează cauzele pierderii biodiversi-
tăţii, reducerea presiunilor asupra biodiversităţii, protecţia biodiversităţii la 
toate nivelurile, creşterea benefi ciilor oferite de biodiversitate şi facilitarea 
consolidării capacităţilor. În felul acesta a fost stabilită o nouă alianţă glo-
bală pentru protecţia biodiversităţii.
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Realizări şi perspective în domeniul biodiversităţii
Obiectivele care sunt menite să asigure condiţii favorabile pentru con-

servarea diversităţii biologice în Republica Moldova sunt stabilite de tra-
tatele internaţionale, la care suntem parte şi acordurile bilaterale cu statele 
vecine România şi Ukraina. 

Cerinţele internaţionale în domeniul conservării biodiversităţii au ser-
vit ca bază la elaborarea actelor legislative: Legea privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat (1998), Legea regnului animal (1995), Legea 
regnului vegetal (2007), Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii 
Moldova (2005), Legea cu privire la resursele naturale (1997), Legea cu 
privire la reţeaua ecologică  (2007), Programului naţional privind con-
stituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii  2011-2018, aprobat prin 
(2011) şi a unui şir de acte normative. 

Au  fost stabilite obiective de conservare a biodiversităţii şi de extinde-
re a ariilor naturale protejate de stat în:

- Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 (HG nr. 179 
din 23.03.2011).

-  Proiectul Programului de Dezvoltare Strategică a Ministerului Me-
diului pentru 2012-2014.

-  Proiectul Strategiei de protecţia a mediului.
A fost lansat Planul de Acţiune Naţional pentru evenimentul „Deceniul 

Biodiversităţii 2011-2020”, prin  Ordinul nr. 59 din 31.05.11.
Iar, în conformitate cu Planul Strategic privind biodiversitatea, pentru 

perioada 2011-2020 au fost obţinute următoarele progrese:
- la 25 ianuarie 2012, Republica Moldova a semnat 2 tratate noi în do-

meniul conservării biodiversităţii: Protocolul de la Nagoya privind accesul 
la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a benefi ciilor care 
rezultă din utilizarea acestora (ABS), la Convenţia CBD şi   Protocolul 
Adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daune-
lor la Protocolul de la Cartagena; 

-  a fost semnat Memorandumul de colaborare între  Ministerul Mediu-
lui, Agenţia „Moldsilva” şi Academia de Ştiinţe a Moldovei privind cola-
borarea în domeniul silviculturii, conservării   biodiversităţii şi gestionării 
ariilor naturale protejate de stat, semnat la 29.10.2011;

- a fost lansat proiectul UNDP-GEF „Planifi carea naţională în dome-
niul biodiversităţii pentru susţinerea implementării Planului Strategic al 
CDB pentru a. 2011-2020 în Republica Moldova”, în suma de 222 mii 
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$SUA pentru perioada a.2012 – 2013, care prevede elaborarea Strategiei 
şi Planului de Acţiune în domeniul diversităţii biologice şi Raportului V la 
Convenţia CBD;

- a fost lansat Planul de Acţiune Naţional pentru evenimentul „Dece-
niul Biodiversităţii 2011-2020”, prin  Ordinul nr. 59 din 31.05.11.;

- derulează cu succes proiectul UNEP – GEF „Fortifi carea capacităţilor 
institutionale şi reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Republi-
ca Moldova”, care prevede evaluarea stării ariilor naturale din Moldova şi 
crearea Primului Parc naţional Orhei;

- au fost organizate activităţi în cadrul Anului Pădurilor 2011 şi Anilor 
liliecilor 2011-2012.

Prevederile de bază pentru conservarea biodiversităţii şi a ecosisteme-
lor naturale au fost stabilite şi în acţiunile comune cu statele vecine Româ-
nia şi Ucraina, în cadrul programelor regionale privind protecţia mediului 
– în bazinele Mării Negre, fl uviile Dunărea şi Nistru, râul Prut, în zonele 
umede, terenuri cu landşafturi şi monumente naturale unicale etc.

Se duc negocieri cu România şi Ucraina asupra creării Rezervaţiei a 
biosferei trilaterale: „Delta Dunării – Prutul de Jos” .

Ministerul mediului a susţinut din Fondul Ecologic fi nanţarea activi-
tăţilor de elaborare a Cărţii Roşii, publicarea monografi ilor: ”Insectele”, 
„Fluturii”, „Flora Basarabiei” etc. şi a unor lucrări de gospodărire a Gră-
dinii Botanice.

Concluzii
Evidenţiind importanţa protecţiei resurselor  biologice,  constatăm că 

mai există obstacole de caracter politic, social şi economic pentru reali-
zarea la nivel cuvenit al prevederilor tratatelor internaţionale cu privire la 
implementarea politicii mondiale privind stoparea degradării biodiversită-
ţii, ţintă care reprezintă obiectivul principal al Republicii Moldova pentru 
următorii 10 ani, care este necesar de a fi  realizat în comun acord de către 
organele de stat şi locale, instituţiile ştiinţifi ce şi organizaţiile non-guver-
namentale. 

Astfel, se cere conservarea, restabilirea, reconstrucţia şi folosirea raţi-
onală a diversităţii biologice şi peisagistice în vederea asigurării dezvoltă-
rii social-economice durabile a Republicii Moldova.
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VEGETAL COMMUNITIES OF JUNCETEA TRIFIDI HADAČ 
1946 FROM THE HYDROGRAPHIC BASIN OF NEAGRA 
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Summary. The article presents four vegetal communities (Juncetum trifi di 
Szafer et al. 1923, Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boşcaiu 1971, 
Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 1956) Coldea 1987 and 
Violo declinatae-Nardetum Simon 1966) from Juncetea trifi di Hadač 1946 identifi ed 
in Neagra Broştenilor hydrographic basin. These are analyzed from the chorology, 
fl oristic and phytosociological composition, life forms, chorotypes and ecological 
requests perspectives. All these characteristics have been used to assess some 
correlations among species diversity, chorotypes and some environmental variables 
specifi c to each vegetal community. In this way numerous correlations have been 
registered, as positive correlations among altitude and alpine fl oristic elements and 
negative correlations among altitude and species exigencies for temperature and 
nutrients from soils.  

Introduction
Natural primary and also secondary alpine and subalpine (rarely 

montane) grasslands from Juncetea trifi di (syntaxon synonym Caricetea 
curvulae) vegetation class are installed on acid and poor in nutrients and 
calcium soils [2]. The coenotaxonomic affi liation of some of these vegetal 
communities is still discussed, being classifi ed in different vegetation 
units by various phytosociologists. Some of the authors exclude from this 
vegetation class the alpine acid soil mat grass swards (Nardetalia) and 
include it in Nardo-Callunetea vegetation class [5] and others includes 
these mat grass swards in Juncetea trifi di (Festucetalia spadiceae) due to 
the numerous acid indicator species in common [2], classifi cation adopted 
by us in the current article.

The study area, represented by the hydrographic basin of Neagra 
Broşteni River includes the central region of Bistriţa Mountains, a part 
of the eastern slopes of Călimani Mountains and Drăgoiasa-Glodu 
Depression (Suceava county) presenting an area of approximate 350 km2 
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