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informaţii ştiinţifice

REzERVAţIILE ŞtIInţIfIcE în REPUbLIcA mOLDOVA:
întRE mIt ŞI REALItAtE

Mihail cOca, 
şeful Direcţiei resurse naturale şi biodiversitate,
Ministerul Ecologiei şi Resurselor naturale

Conform anexei nr. 1 la Legea  nr. 1538 – XIII din 25 februarie 1998 „Privind fondul ariilor naturale protejate de stat” 
(în continuare – Legea 1538 / 1998), Republica Moldova are cinci rezervaţii ştiinţifice (în continuare - RŞ) – „Codru”, 
„Iagorlîc”, „Prutul de Jos” , „Plaiul Fagului” şi „Pădurea Domnească”. 

I. cadrul instituţional

articolul 2 al Legii 1538 / 1998 califică 
rş drept „spaţiu biogeografic terestru 
şi/sau acvatic de importanţă naţională 
cu statut de instituţie de cercetări ştiin-
ţifice, destinat menţinerii intacte a 
obiectelor şi complexelor naturale, 
conservării biodiversităţii, elaborării ba-
zelor ştiinţifice de protecţie a mediului”. 

ceea ce este în deplină corespunde-
re cu criteriile stabilite de comisia mon-
dială pentru ariile Protejate (WcPa) a 
Uniunii internaţionale de conservare 
a naturii (Uicn) pentru categoria Ia. 
strict nature Reserve: protected area 
managed mainly for science (Re-
zervaţii naturale Stricte: arii protejate 
administrate în special pentru ştiinţă).

Una dintre cerinţele de bază pe care 
trebuie să le îndeplinească această cate-
gorie de arii protejate este: 

the area should be significantely 

free of direct human intervention (aria 
trebuie să fie protejată esenţial de impac-
tul antropogen/uman).

obiective ale managementului consti-
tuie:

- to preserve habitats, ecosystems 
and species in as indisturbed a state 
as possible (conservarea habitatelor, 
ecosistemelor şi speciilor într-o stare pe 
cît este posibil de nepericlitată);

- avoidable acces is excluded (ex-
cluderea pe cît este posibil a oricărui ac-
ces);

- to limit public acces (limitarea acce-
sului publicului).

acesta este punctul de plecare pentru 
căutarea răspunsului la afirmaţia expusă 
în titlul articolului.

În cele ce urmează vom examina pre-
vederile legale referitoare la statutul şi re-
gimul de protecţie al rş.

II. statutul şi regimul de protecţie

actualele rş au fost create în perioada 
anilor 1971 – 1993, cu statut de rezervaţii 
de stat. 

În tabelul de mai jos sînt specificate 
clasificarea, denumirile şi subordonarea 
acestor complexe naturale conform acte-
lor legislative şi normative în domeniu.

1  Hotărîrea nr. 310 din 27.09.71 privind 
crearea rezervaţiei silvice de stat „co-
drii”. Subordonarea la momentul creării – 
comitetul de Stat al Sovietului miniştrilor 
al r.S.S.moldoveneşti pentru gospodăria 
silvică. 

2  Hotărîrea Sovietului miniştrilor al 
r.S.S. moldoveneşti nr. 34 din 15.02.88 
cu privire la crearea rezervaţiei de stat 
„iagorlîc”. Subordonarea la momentul 
creării – comitetul de Stat al r.S.S.mol-
doveneşti pentru protecţia naturii.

3 Hotărîrea Guvernului r.S.S. moldova 
nr. 209 din 23.04.91 cu privire la crearea 
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rezervaţiei de stat „Prutul de Jos”. Sub-
ordonarea la momentul creării – Depar-
tamentul de Stat pentru Protecţia me-
diului Înconjurător şi resurse naturale al 
r.S.S.moldova.

4  Hotărîrea Guvernului republicii mol-
dova nr. 167 din 12.03.92 cu privire la 
crearea rezervaţiei naturale de stat „Pla-
iul fagului”. Subordonarea la momentul 
creării - Departamentul de Stat pentru 
Protecţia mediului Înconjurător şi resurse 
naturale al republicii moldova.

5  Hotărîrea Guvernului republicii mol-
dova nr. 409 din 2.07.93 cu privire la crea-
rea rezervaţiei naturale de stat „Pădurea 
Domnească”. Subordonarea la momentul 
creării - Departamentul de Stat pentru 
Protecţia mediului Înconjurător şi resurse 
naturale al republicii moldova. 

Abrevieri: hg – Hotărîre de Guvern, 
Rns – rezervaţie naturală de stat, Rn 
– rezervaţie naturală, RSS – rezervaţie 
silvică de stat, RS – rezervaţie de stat.

obiectivul prioritar şi sarcinile rş sunt 
expuse în art. 20, 21 şi 24 ale Legii 1538 
/ 1998:

art. 20. - (1) terenurile şi bazinele acva-
tice din componenţa rezervaţiilor ştiinţifice 
(…) se sustrag din circuitul economic (…).

art. 22. - rezervaţia ştiinţifică are ca 
obiectiv prioritar protecţia mediului, efec-
tuarea de cercetări ştiinţifice, educarea şi 
instruirea ecologică a populaţiei.

art. 24. - rezervaţia ştiinţifică are urmă-
toarele sarcini: 

a) conservarea biodiversităţii şi men-
ţinerea complexului său natural în afara 
impactului antropic; 

b) conservarea staţiunilor terestre şi a 
habitatelor acvatice (biotopurilor terestre 
şi acvatice); 

c) efectuarea de cercetări ştiinţifice; 
d) aplicarea realizărilor ştiinţei din do-

meniul ariilor naturale protejate şi realiza-
rea programelor ecologice; 

e) ţinerea analelor naturii; 
f) efectuarea monitoringului ecologic. 
art. 26 al Legii 1538 / 1998 stabileşte 

restricţii privind activităţile care pot condu-
ce la dereglarea evoluţiei fireşti a proce-
selor naturale, cum ar fi: 

a) lucrările de instalare a reţelelor de 
termoficare, liniilor de transport electric, 
lucrările hidroameliorative şi de altă natu-
ră, care conduc la deteriorarea echilibru-
lui ecologic; 

b) explorarea şi extragerea resurselor 
naturale, cu excepţia celor de importanţă 
naţională (petrol, gaze naturale), cu con-
diţia respectării cerinţelor speciale de pro-
tecţie a mediului înconjurător stabilite de 
către autoritatea centrală abilitată cu ges-
tiunea resurselor naturale şi cu protecţia 
mediului înconjurător; 

c) administrarea de îngrăşăminte mi-
nerale, ierbicide, pesticide şi de alte sub-
stanţe chimice nocive; 

d) deplasarea vehiculelor pe căile tere-
stre şi acvatice altele decît cele de uz co-
mun şi parcarea lor în locuri neamenajate 
în astfel de scopuri; 

e) păşunatul, vînatul, pescuitul sau co-
situl neautorizat, precum şi distrugerea 
cuiburilor, vizuinilor, ascunzişurilor, muşu-
roaielor şi altor sălaşe de animale; 

f) colectarea speciilor de plante şi ani-
male în stare vie şi prelucrată, precum 
şi a unor părţi ale acestora, cu excepţia 
colectării lor în scopuri ştiinţifice şi, după 
caz, muzeistice; 

g) recoltarea plantelor medicinale, flo-
rilor, fructelor, pomuşoarelor, ciupercilor, 
stufului, papurii, vătămarea arborilor; 

h) tăierile rase; 
i) introducerea unor noi specii de plante 

şi animale; 
 j) arderea pajiştilor, a stufului şi a pa-

purii, aprinderea rugurilor, orice formă de 
odihnă a populaţiei; 

k) aflarea persoanelor străine, cu ex-
cepţia lucrătorilor ştiinţifici din alte instituţii 
şi a reprezentanţilor organizaţiilor negu-
vernamentale care au permis. 

totodată, prin art. 25 al Legii 1538 / 
1998 sunt stabilite unele excepţii cu refe-
rire la anumite activităţi, fiind permise: 

a) lucrările de regenerare şi reconstruc-
ţie ecologică; 

b) derularea măsurilor de apărare con-
tra incendiilor; 

c) efectuarea măsurilor de profilaxie ve-
terinară şi sanitară; 

d) reglarea selectivă a numărului de 
animale pentru menţinerea echilibrului 
ecologic; 

e) păşunatul şi strîngerea fînului de că-
tre salariaţii rezervaţiei, conform regula-
mentului acesteia; 

f) tăierile de igienă, de îngrijire şi de re-
generare a pădurilor; 

g) construcţia de locuinţe de serviciu 
pentru personalul ştiinţific al rezerva-
ţiei; 
h) alte activităţi ce nu contravin sarci-

nilor rezervaţiei, aprobate de consiliul ei 
ştiinţific şi coordonate cu autoritatea cen-
trală pentru mediu. 

art.27. În rezervaţia ştiinţifică se cre-
ează zonă cu protecţie integrală unde 
se efectuează numai cercetări ştiinţifice. 
această zonă cuprinde  cel puţin 20% din 
teritoriul rezervaţiei. ea poate fi situată pe 
unul sau pe cîteva sectoare din aria re-
zervaţiei, în funcţie de suprafaţa sa şi de 
tipurile ecosistemelor.

III. Analiza comparativă între cerinţe-
le UIcn şi Legea 1538 /1998. concluzii

Prin Legea 1538/ 98 nu s-a respectat 
integral principiul şi obiectivul manage-
mentului.

În perimetrul rş sînt permise activităţi 
incompatibile cu statutul de rş, inclusiv 
cel expus în noţiunea de „rezervaţie ştiin-
ţifică” (vezi art. 2). 

La drept vorbind, se poate considera 
că statutul de RŞ îl deţine numai zona 
cu protecţie integrală, care trebuie să 
constituie nu mai puţin de 20 % din 
suprafaţa R.Ş. acest fapt este absolut 
incorect. Protecţia integrală trebuie să fie 

asigurată pentru toată suprafaţa rş. cu o 
singură condiţie: dacă toate habitatele şi 
ecosistemele incluse în r.ş. mai sînt re-
prezentative din punct de vedere ştiinţific 
şi corespund cerinţelor Uicn.

care sînt cerinţele faţă de rş în ţările 
vecine?

România. conform ordonanţei de 
urgenţă nr. 236 din 24.11.2000, privind 
regimul ariilor naturale protejate (…): ma-
nagementul rezervaţiilor ştiinţifice asigură 
un regim strict de protecţie prin care ha-
bitatele naturale sînt păstrate într-o stare 
pe cît posibil neperturbată. în rezervaţia 
ştiinţifică se pot desfăşura numai cer-
cetări ştiinţifice.

Republica moldova. o serie de acte 
normative şi legislative contradictorii pri-
vind statutul rş.

astfel, conform Legii 1538/1998, rş 
trebuie să se afle în subordonarea auto-
rităţii de mediu.

Pe de altă parte, există 5 hotărîri de Gu-
vern prin care aceste complexe naturale 
au fost declarate rezervaţii (cu diferite titluri 
– vezi tabelul de mai sus). cred că toţi înţe-
leg că aceasta reprezintă un paradox. aşa 
ceva nu trebuie să existe. o dată cu in-
trarea în vigoare a Legii respective aceste 
hotărîri de Guvern trebuiau abrogate timp 
de un an, după cum specifică dispoziţiile 
finale şi tranzitorii ale Legii. Sau, trebuie 
să existe prevederi legale care ar stipula 
faptul că orice act normativ poate fi aplicat 
(este în vigoare) numai în măsura în care 
nu contravine unui alt act mai superior. 

totodată, înţelegem că ceea ce numim 
astăzi rezervaţie ştiinţifică, de fapt, nu 
este rezervaţie ştiinţifică.

şi atunci care poate fi ieşirea din aceas-
tă situaţie controversată?

De a analiza situaţia de pe poziţii ştiinţifi-
ce, pornind de la două momente esenţiale.

1. Dacă aceste complexe naturale se 
administrează (se exploatează) de mai 
mulţi ani în regim de rezervaţie naturală şi, 
mai ales, cu excepţiile expuse în art. 25 al 
Legii 1538/1998, corespund acestea oare 
astăzi statutului de rezervaţie ştiinţifică?

2. Dacă a fost respectat art. 27 al  Le-
gii 1538/1998, am putea spune apriori că 
statutului de rezervaţie ştiinţifică i-ar pu-
tea corespunde doar zonele cu protecţie 
integrală.

În concluzie, s-ar putea afirma că în 
urma unei analize profunde şi multilate-
rale, bazată pe investigaţiile ştiinţifice de 
ultimă oră, anumite terenuri din actualele 
rezervaţii ştiinţifice şi-ar putea păstra sta-
tutul de rezervaţie ştiinţifică, pentru cele-
lalte stabilindu-se statutul de rezervaţie 
naturală.


