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DISCLAIMER: Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său ține de
responsabilitatea exclusivă a autorului și a echipei italiene Twinning (MiBACT - CISPEL) și nu reflectă neapărat opiniile
Uniunii Europene.

TERMENI DE REFERINȚĂ.
Prezentul document este elaborat pentru Proiectul UE Twinning între Italia și Moldova MD 13 ENPI
OT 01 16 (MD / 26) „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural în Republica Moldova prin
păstrarea și protecția acestuia” în cadrul componentei 4 Suport direct instituțiilor de protecție a
patrimoniului din Moldova, Activitatea 4.3 Dezvoltare și sprijin pentru sensibilizarea publicului cu
privire la importanța protecției patrimoniului cultural, în cadrul liniei de buget destinate contribuției
sectorului privat.
Termenii de referință pentru contribuția sectorului privat au fost:
Descriere generală

În Republica Moldova există o mare nevoie de a sprijini inițiativele privind promovarea patrimoniului
și utilizarea durabilă la nivel local. Nivelul de sensibilizare a cetățenilor față de importanța
patrimoniului este scăzut, în special din cauza slabei conștientizări a rolului pe care patrimoniul
natural și cultural îl poate juca pentru o dezvoltare armonioasă a comunităților locale și pentru
susținerea rezilienței acestora.
În cadrul activității 4.3 - Dezvoltare și sprijin pentru sensibilizarea publicului cu privire la importanța
protecției patrimoniului cultural, echipa de experți Twinning a desfășurat un atelier de lucru cu
participarea reprezentanților societății civile, activitate ce a accentuat necesitatea sprijinirii
conștientizării la nivel local ( adică, la nivel de autoritate locală și comunitate locală) a legăturile
dintre patrimoniul cultural și natural și necesitatea promovării acesteia printr-o abordare durabilă,
care se bazează pe reziliența ecologică a zonelor.

În cadrul activității 4.4 - „Planurile de viabilitate sunt concepute și adoptate pentru o sustenabilitate
economică sporită a instituțiilor culturale, urmând principiile economiei sociale și protejarea
eficientă a patrimoniului cultural în mod durabil”, echipa Twinning a elaborat un cadru metodologic
preliminar, care urmează a fi testat într-o a doua etapă printr-un studiu de caz care a fost identificat.
În aprilie 2019, a avut loc un atelier de lucru de trei zile privind promovarea patrimoniului cultural,
care a relevat necesitatea creșterii capacității de elaborare a prezentărilor pentru interpretarea și
comunicarea patrimoniului Moldovei cetățenilor și vizitatorilor. În februarie 2019, Twinning-ul în
colaborare cu Țara Beneficiară, a organizat un atelier privind oportunitățile și provocările promovării
patrimoniului cultural și natural al Moldovei prin programe internaționale. Acest atelier a oferit
șansa de a discuta despre provocările în implementarea măsurilor de protecție și gestionare în
zonele protejate și în siturile istorice din Moldova, dar și de a cunoaște recenta povestea de succes a
includerii în rețeaua Rezervațiilor Biosferei UNESCO a Rezervației Naturale Prutul de Jos (2018). Zona
este situată în sudul Moldovei și este cunoscută sub diferita denumiri (de exemplu, Rezervația
Națională din 1991, situl Ramsar din 2000, Euroregiunea Dunării de Jos). Aria protejată este în
responsabilitatea Moldsilva. Mai multe informații despre zonă pot fi găsite accesând
http://www.undp-drp.org/pdf/Workshops_and_Meetings%20-%20Phase%20II/2007-0418_Wetlands_Wshp/14%20A%20Nebenu.pdf
;
3
Rapoarte pe activitățile 3.1 – 3.2 – 3.3

http://sgp.undp.org/revamp/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1710_b31
c810433aa825b9629d3d4c2419b39&Itemid=573 ; și https://rsis.ramsar.org/ris/1029.
Regiunea nu este doar bogată în resurse și valori naturale, dar prezintă și un bogat patrimoniu
cultural tangibil și intangibil, care sporește potențialul zonei pentru o dezvoltare regională durabilă
și bazată pe patrimoniu. De asemenea, regiunea se bucură de existența unui GAL (Grup de Acțiune
Locală - Programul Leader) „Lunca Prutului de Jos”, care include teritoriile următoarelor sate:
Crihana Veche, Vadul lui Isac, Colibași, Brînză, Văleni, Slobozia Mare, Cîșlița - Prut, Giurgiulești,
Manta (aproximativ 32 000 locuitori). Zona a fost aleasă ca studiu de caz pentru a răspunde nevoilor
expuse mai sus.
În prezent, Moldsilva elaborează un plan de management pentru rezervația biosferei și, prin urmare,
este momentul oportun de a oferi recomandări și sugestii pentru integrarea patrimoniului cultural și
natural în sistemul de management și pentru conservarea integrată și promovarea durabilă a
acestuia.
Contribuția sectorului privat prin expertiza internațională a fost necesară, deoarece echipa Twinning
include, în esență, experți din sectorul patrimoniului cultural, în timp ce obiectivele acestei inițiative
din cadrul activității 4.3 (și activitățile 4.4 și 4.5), care au reieșit de pe urma desfășurării atelierelor
menționate mai sus, necesită diferite tipuri de expertiză (de exemplu, conștientizarea patrimoniului
natural, gestionarea ariilor naturale protejate, promovarea ecoturismului). Echipa Twinning va
susține și va completa din perspectiva patrimoniului cultural activitatea entității contractate.

1.
OBIECTIVE
Obiectivul acestei misiuni este de a acorda sprijin proiectului Twinning în elaborarea
recomandărilor și acțiunilor pentru:



evaluarea nevoilor și rezilienței sistemului socio-ecologic din rezervația Biosferei



elaborarea recomandărilor pentru o strategie integrată de sensibilizare și promovare
a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” și a comunitățile sale, care să contribuie la
crearea oportunităților de dezvoltare durabilă



consolidarea sistemului de management al Rezervației Biosferei printr-o abordare
de co-management, care să includă comunitățile locale și actorii în procesul de
management

Cele trei puncte indicate mai sus vor contribui la finalizarea sarcinilor relaționate activităților 4.3,
4.4 și 4.5.
2.
SARCINI
În baza unei vizite la Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, inclusiv zonele tampon și de tranziție și
comunitățile sale locale, în baza înțelegerii valorilor și proceselor culturale și naturale care susțin
aceste valori și a profilului socio-economic al zonei țintă:

1. efectuarea unei evaluări preliminare a rezilienței socio-ecologice a sistemului de
Rezervație a Biosferei, în conformitate cu metoda elaborată de UN Environment World
Conservation
Monitoring
Centre
–
UNEP
WCMC
(https://www.unep4
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wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/771/original/UNEPWCMC_Manual_2016_fr.pdf)
2.

identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale sistemului de management actual

3. prezentarea recomandărilor pentru consolidarea sistemului de management al zonei
Rezervației Biosferei printr-o abordare participativă de co-management
4. prezentarea recomandărilor pentru consolidarea planului de gestionare cu privire la
integrarea patrimoniului cultural în obiectivele și planul de acțiune
5. prezentarea recomandărilor și acțiunilor sugerate pentru a sprijini păstrarea integrată și
promovarea durabilă a patrimoniului cultural și natural al Rezervației Biosferei

Punctele 2 - 5 trebuie să ia în considerare rezultatul evaluării preliminare a rezilienței, precum și
proiectul planului de gestionare a zonei.
Sarcinile trebuie să fie realizată în deplină cooperare și coordonare cu Consilierul Rezident de
Twinning, Managerul de Proiecte EUD al proiectului Twinning și în dialog cu alți parteneri
internaționali sau locali relevanți care se consideră necesari de a fi implicați de către RTA sau EUD
TM.

3.
LIVRABILE
Un raport în limba engleză care să conțină constatări, cerințe tehnice și recomandări detaliate
care să reflecte pe deplin sarcina (punctul 2). Raportul include o foaie de parcurs și o prioritizare
a acțiunilor, precum și rolul și responsabilitățile care ar fi recomandabile fiecărei părți în cadrul
managementului. Referințe la prevederile naționale în zonele protejate, în sectorul
administrației locale a patrimoniului cultural ar putea fi recomandate, precum și evidențierea
relevanței propunerilor pentru strategiile moldovenești privind zonele protejate, patrimoniul
cultural și autoritățile locale.

Conținutul raportului va fi agreat din timp , în urma vizitei în teren, și aprobat de RTA și EUD TM.
Un proiect de raport va fi înaintat spre revizuire înainte de finalizarea contractului.

…
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REZUMAT – FRANCEZĂ
La Réserve de Biosphère Prutul de Jos a été officiellement reconnue par l'Unesco en juillet 2018. La
gestion écologique de cette zone humide est assurée par l'Agence Moldsilva. Mais une Réserve de
biosphère ne se limite pas à la seule conservation d'un écosystème, elle vise aussi à assurer de
manière intégrée, le développement économique et socioculturel respectueux de l'environnement,
la connaissance, l'éducation environnementale et la formation.
La mise en place d'une nouvelle gestion s'impose, mais elle n'est pas encore effective. Le plan de
gestion, en cours d'élaboration par Moldilva, montre que l'Agence a parfaitement conscience de ce
changement de paradigme à opérer, très innovant dans le contexte Moldave. Et elle fait preuve
d'une bonne connaissance du territoire, tant au plan écologique qu'humain, et de ses enjeux.
La région de Prutul de Jos couvre 9 communes représentant 31.000 habitants :
- une région très rurale qui, pour des raisons historiques et politiques, est restée à l'écart du
développement et des investissements. Elle est particulièrement marquée par un déficit de services
et d'infrastructures (routes, eau potable, assainissement, gestion des déchets…) et une émigration
importante.
- la région est éloignée de la capitale Chisinau, mais elle est très proche de la Roumanie et de
l'Ukraine, avec lesquels les échanges de biens et la circulation des personnes sont faciles et
importants.
- elle participe à l'Euro-Région du Danube inférieur, avec une habitude de la coopération
transfrontalière
- elle concentre une richesse écologique exceptionnelle. C'est le seul espace de la
République de Moldavie à bénéficier, avec la Réserve de Biosphère, d'une reconnaissance
internationale par l'Unesco (la Moldavie n'ayant encore aucun site inscrit sur la Liste du Patrimoine
mondial).
- il s'agit d'un écosystème fragile sur lequel pèsent des menaces identifiées, mais aussi des
sujets de conflits d'usage avec les habitants
- les 9 communes font partie des rares territoires de la République Moldave à être
organisées en Groupe d'action locale (GAL). Il regroupe 52 membres (44% de la sphère publique,
32% privée, 23% associative), avec une forte majorité de femmes ; 7 des 9 communes ont une
femme pour maire.
Le GAL fait preuve d'un dynamisme remarquable. Il vient d'achever l'élaboration de son Plan
stratégique d'action pour la période 2018-22.
L'analyse de ses grands objectifs, confortée par les résultats d'un atelier participatif organisé dans le
cadre de la mission, montre que le GAL a une approche durable et inclusive du développement.
La communauté humaine de Prutul de Jos témoigne déjà d'une certaine capacité de résilience, face
aux difficultés de la région et de ses habitants. Une place importante est légitimement donnée à
l'amélioration des services de la vie quotidienne.
Le mode de travail du GAL très inclusif, ses objectifs et les actions figurant dans son Plan rejoignent
également fortement les fondamentaux d'une Réserve de Biosphère : un développement durable
local, porté par les habitants, reposant sur la valorisation des atouts naturels et culturels du
territoire.
Notre mission a mis en évidence :
- le haut niveau de maturité des acteurs publics et privés de la région et la conscience de la
valeur de leur patrimoine naturel et culturel
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- la lucidité des responsables locaux face aux enjeux de protection et aux problèmes
existants (extraction pétrolière, pêche, menace sur le fonctionnement de l'écosystème) et aux défis
à relever
- l'envie collective des acteurs locaux de contribuer au développement durable de la région
tout en préservant ce patrimoine perçu comme une richesse
- la convergence entre la vision des élus du GAL et la vision de Moldsilva, organisme d'Etat
en charge de la Réserve de biosphère
Le Plan stratégique du GAL et le projet de Plan de gestion de la Réserve établi par Moldsilva sont très
complets, complémentaires, et constituent de très bonnes bases de travail pour le territoire.
Les acteurs du territoire ont avant tout besoin d'être confortés et soutenus dans leurs projets.
En conséquence, nous avons choisi de nous concentrer sur 10 recommandations opérationnelles
(déclinées en 18 actions) qui nous paraissent prioritaires. Un tableau récapitulatif figure en fin de
rapport.
Axe 1 : Actions qui concernent la gouvernance de la Réserve, visant à faciliter le travail collectif, à
rendre la gestion de la Réserve plus partenariale, plus proche du territoire et des habitants
1/ Renforcer la participation locale à l'instance de gestion de la Réserve, en trouvant une
solution pour que le GAL (qui n'a pas de reconnaissance dans le droit Moldave) puisse y siéger
2/ Améliorer le dialogue entre le niveau national et le niveau local et la bonne connaissance
de ce qu'est une Réserve de Biosphère par tous les partenaires
3/ Renforcer les capacités de développement communautaire, par le recrutement d'une
personne en charge au sein de l'équipe locale de Moldsilva
4/ Renforcer la formation de Moldsilva aux nouveaux modes de gestion intégrée et
participative de Réserves de biosphère
Axe 2 : Actions centrées sur la valorisation des ressources locales et du patrimoine naturel et
culturel, ainsi que sur la promotion du territoire.
Il s'agit d'actions concrètes et réalistes, fédératrices, convergentes avec les attentes exprimées par le
GAL, intégrables au Plan de gestion de la Réserve de biosphère Prutul de Jos, avant son adoption
officielle. Ce sont aussi des actions qu'il est possible d'engager dès maintenant, en profitant des
opportunités existantes dès à présent : le programme de l'Union Européenne pour le
développement de Cahul, et la coopération décentralisée qui démarre avec le Parc naturel Régional
du Marais poitevin (France).
5/ Valoriser les productions locales de qualité et les petites entreprises par la création d'un
"Réseau des éco-acteurs de la Réserve de Biosphère Prutul de Jos" sur la base d'une charte associée
et doté d'outils de communication et de promotion adaptés. Ce réseau permet aux entreprises
agricoles, artisanales et touristiques, dans des conditions à préciser, de bénéficier de la renommée
de la Réserve de biosphère, par une communication adaptée. Ce réseau des Eco-acteurs serait
animé par la personne chargée du développement communautaire à Moldilva. Il devrait être
conforté par un dispositif de conseil administratif et financier aux petites entreprises de Prutul de
Jos.
6/ Créer, gérer et mettre à jour des outils de base de communication pour la valorisation de
la Réserve, qui n'existent pas : carte touristique et des richesses naturelles et culturelles ; site web
de la Réserve orienté sur la connaissance de la Réserve mais aussi sur les services offerts (les
conditions de sa mise à jour doivent être prévues dès sa création) ; pose d'une signalétique
d'information, aux entrées de la Réserve et aux points clés ; réalisation d'une exposition
photographique mobile sur le patrimoine naturel et culturel de la Réserve, et sur ses habitants
7
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7/ Favoriser la découverte éco-touristique de la Réserve, avec la formation de guides locaux
pour le grand public, la création de boucles de découverte à pied, en minimisant l'impact
environnemental et paysager (et dans un second temps, d'itinéraires pour les vélos).
8/ Promouvoir la région au plan touristique, sans viser le tourisme de masse, mais bien dans
l'esprit d'un tourisme rural, authentique, centré sur la nature et le patrimoine, en commençant par
viser les publics de proximité (curistes de Cahul, habitants de Chisinau et des villes roumaines situées
au sud). Il faut également veiller à ce que l'office du tourisme prévu à Cahul ait bien vocation à
promouvoir la région de Prutul de Jos.
Axe 3 : Actions favorisant l'intégration du patrimoine culturel au plan de gestion de la Réserve de
Biosphère
9/ Mieux connaître et valoriser le patrimoine architectural des villages de la région, en
mobilisant l'école nationale d'architecture de Chisinau et l'université de Cahul (études urbaines et
inventaire du patrimoine bâti des villages).
Il doit être mené de façon participative pour favoriser la prise de conscience par les habitants de leur
patrimoine et pour prendre en compte les besoins de modernisation de l'habitat et de la création
possible d'auberges rurales.
10/ Sensibiliser les habitants et les élus à la préservation des villages et du bâti
en développant des outils guider les travaux sur les maisons et les constructions : chantiers pilote
valorisant les techniques traditionnelles et les matériaux locaux, guides de conseils pour les
habitants et les entreprises du bâtiment.

En conclusion, avec ses ressources naturelles et culturelles et une société locale organisée ayant
une vision de son avenir et crédible du point de vue de sa capacité à agir, la Réserve de Biosphère
Prutul de Jos illustre concrètement plusieurs axes des Objectifs de développement durable (ODD)
de l'Agenda 2030
Elle réunit ainsi des conditions favorables pour mobiliser les différents bailleurs internationaux.
Elle a le potentiel pour devenir un territoire pilote pour la Moldavie.
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REZUMAT

–

ROMÂNĂ

Rezervația Biosferei Prutul de Jos a fost recunoscută oficial de UNESCO în iulie 2018. Gestionarea
ecologică a acestei zone umede este efectuată de Agenția Moldsilva. Dar o Rezervație a Biosferei nu
se limitează numai la conservarea unui ecosistem, ci își propune să asigure, într-o manieră integrată,
dezvoltarea economică și socio-culturală care să respecte mediul înconjurător, cunoștințele,
educația cu privire la mediu și formarea.
Implementarea unui nou sistem de management este necesar, însă nu este eficientă încă. Planul de
management, pregătit în prezent de Moldsilva, demonstrează că Agenția este pe deplin conștientă
de necesitatea schimbării paradigmei, care va fi extrem de inovatoare în contextul moldovenesc.
Aceasta demonstrează o bună cunoaștere a teritoriului, din punct de vedere ecologic și uman, dar și
a provocărilor.
Regiunea Prutul de Jos include 9 localități, însumând 31.000 de locuitori:
- o regiune foarte rurală care, din motive istorice și politice, a rămas fără dezvoltare și investiții.
Este caracterizată în special de lipsa serviciilor și infrastructurii (drumuri, apă potabilă, canalizare,
gestionarea deșeurilor etc.) și o emigrare accentuată.
- regiunea este departe de capitală, dar foarte aproape de România și Ucraina, cu care schimbul de
mărfuri și circulația este simplă dar importantă.
- participă în cadrul Euro-Regiunii Dunărea de Jos, având o tradiție de cooperare transfrontalieră.
- concentrează o bogăție ecologică excepțională. Este singura zonă din Republica Moldova care
beneficiază, împreună cu Rezervația Biosferei, de recunoaștere internațională a UNESCO (Moldova
nu are încă niciun sit pe Lista Patrimoniului Mondial).
- este un ecosistem fragil unde au fost identificate amenințări, dar și conflicte de utilizare cu
locuitorii.
- cele 9 localități sunt printre puținele din Republica Moldova care sunt organizate într-un grup de
acțiune locală (GAL). Are 52 de membri (44% din sfera publică, 32% privați, 23% asociativi), cu o
mare majoritate de femei; 7 din cele 9 localități au în calitate de primar o femeie.
GAL-ul este remarcabil de dinamic. Tocmai a finalizat elaborarea Planului său de acțiune strategică
pentru perioada 2018-2022.
Analiza principalelor sale obiective, împreună cu rezultatele unui workshop participativ organizat ca
parte a misiunii, demonstrează că GAL-ul are o abordare durabilă și incluzivă a dezvoltării.
Comunitatea umană din Prutul de Jos demonstrează deja o anumită capacitate de reziliență în fața
dificultăților regiunii. Un aspect important este acordat îmbunătățirii serviciilor cotidiene.
Metoda de lucru extrem de incluzivă a GAL-ului, obiectivele și acțiunile cuprinse în Planul său
reflectă în mod solid principiile unei Rezervații a Biosferei: dezvoltarea durabilă locală, administrată
de locuitori, bazată pe îmbunătățirea elementelor naturale și culturale ale teritoriului.
Misiunea noastră a evidențiat:
- nivelul sporit de maturitate al actorilor publici și privați din regiune și conștientizarea valorii
patrimoniului natural și cultural al acesteia;
- înțelegerea de către liderii locali a problemelor de protecție și a problemelor existente (extracția
petrolului, pescuitul, amenințări funcționării ecosistemului) și provocările care trebuie depășite;
- dorința colectivă a actorilor locali de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii, cu păstrarea
acestui patrimoniu, care este perceput ca o sursă de bogăție;
- convergența dintre viziunea reprezentanților aleși ai GAL-ului și viziunea Moldsilva, organul de stat
responsabil pentru rezervația biosferei;
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Planul strategic GAL și proiectul Planului de gestionare a Rezervației elaborat de Moldsilva sunt
foarte detaliate, complementare și oferă o bază foarte bună pentru activitatea zonei.
Mai presus de toate, actorii din teritoriu trebuie să fie sprijiniți și susținuți în proiectele sale.
Drept urmare, am ales să ne concentrăm pe 10 recomandări operaționale (separate în 18 acțiuni) pe
care le considerăm prioritare. La sfârșitul raportului este prezentat un tabel sumar.
Subiectul 1: Acțiuni privind gestionarea Rezervației, care vizează facilitarea activității colective,
orientând mai mult administrarea Rezervației spre parteneriate, spre teritoriu și locuitori.
1 / Consolidarea participării locale în cadrul organismul de administrare a Rezervației, găsind o
soluție pentru ca GAL-ul (care nu are nici o recunoaștere în conformitate cu legislația Moldovei) să
poată participa.
2 / Îmbunătățirea dialogului dintre nivelurile naționale și locale și buna cunoaștere de către toți
partenerii a ceea ce înseamnă o Rezervație a Biosferei .
3 / Consolidarea capacităților de dezvoltare a comunității, prin recrutarea unei persoane
responsabile în cadrul echipei locale Moldsilva.
4 / Consolidarea pregătirii Moldsilva privind noile moduri de gestionare integrată și participativă a
Rezervațiilor Biosferei.

Subiectul 2: Acțiuni direcționate spre consolidarea resurselor locale și a patrimoniului natural și
cultural, precum și promovarea teritoriului.
Acestea sunt acțiuni concrete și realiste, care pot fi unificate cu așteptările exprimate de GAL și pot fi
integrate în Planul de management al Rezervației Biosferei Prutul de Jos înainte de aprobarea sa
oficială. Acestea sunt, de asemenea, acțiuni care pot fi întreprinse acum, profitând de oportunitățile
existente: programul Uniunii Europene pentru dezvoltarea zonei Cahul și cooperarea descentralizată
care începe cu Parcul natural regional Marais Poitevin (Franța).
5 / Îmbunătățirea producției locale de calitate și a întreprinderilor mici prin crearea unei „Rețele de
eco actori din zona Rezervației Biosferei Prutul de Jos” pe baza unui statut asociat și asigurat cu
instrumente de comunicare și promovare adecvate. Această rețea ar permite întreprinderilor
agricole, artizanale și turistice, în condiții de specificat, să beneficieze de marca Rezervației Biosferei
printr-o comunicare adecvată. Această rețea de eco actori ar putea fi gestionată de o persoana
responsabilă de dezvoltarea comunității din cadrul Moldsilva. Ar trebui să fie sprijinită printr-un
sistem de consiliere administrativă și financiară pentru întreprinderile mici din zona Prutul de Jos.
6 / Crearea, gestionarea și actualizarea instrumentelor de comunicare pentru dezvoltarea
Rezervației, care la moment nu există: harta turistică și a resurselor naturale și culturale; pagina web
a Rezervației care să conțină informații despre aceasta, dar care ar prezenta și serviciile oferite
(condițiile pentru actualizarea acesteia trebuie să fie furnizate de îndată ce este creată); instalarea
panourilor informaționale la intrările în Rezervație și la obiectivele cheie; realizarea unei expoziții
fotografice mobile privind patrimoniul natural și cultural și locuitorii din preajma Rezervației.
7 / Promovarea descoperirii eco turistice a Rezervației, cu instruirea ghizilor locali pentru
comunicarea cu publicul larg, minimizând impactul asupra mediului și peisajului (și ulterior rutele
pentru ciclism).
8 / Promovarea regiunii în contextul turismului, fără a viza turismul de masă, dar în spiritul turismului
rural autentic, centrat pe natură și patrimoniu, începând prin vizarea de către publicul local
(persoane din Cahul, locuitori din Chișinău și orașe românești din sud). De asemenea, trebuie să se
asigure că Oficiul de Turism planificat în Cahul va fi într-adevăr destinat să promoveze regiunea
Prutul de Jos.
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Subiectul 3: Acțiuni care promovează integrarea patrimoniului cultural în planul de management al
Rezervației Biosferei
9 / Pentru o mai bună înțelegere și îmbunătățire a patrimoniului arhitectural din satele regiunii, prin
mobilizarea Școlii Naționale de Arhitectură din Chișinău și Universitatea din Cahul (studii urbane și
inventarierea patrimoniului construit în sate).
Aceasta trebuie realizată într-un mod participativ pentru a sensibiliza locuitorii asupra patrimoniului
lor și pentru a ține cont de necesitatea modernizării locuințelor și a creării pensiunilor rurale.
10 / Sensibilizarea locuitorilor și aleșilor locali privind păstrarea satelor și a clădirilor prin dezvoltarea
de instrumente pentru ghidarea lucrărilor la case și construcții: proiecte pilot care utilizează tehnici
tradiționale și materiale locale, ghiduri pentru rezidenți și companii de construcții.
În concluzie, cu resursele sale naturale și culturale și o societate locală organizată, cu viziune spre
viitor și credibilă în ceea ce privește capacitatea sa de a acționa, Rezervația Biosferei Prutul de Jos
ilustrează mai multe axe concrete ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030.
Astfel, oferă condiții favorabile pentru mobilizarea diverșilor donatori internaționali.
Are potențial de a deveni un teritoriu pilot pentru Moldova.

11
Rapoarte privind Activitățile 3.1 – 3.2 – 3.3

1 – CONTEXT ȘI DESFĂȘURAREA MISIUNII
1.1- CONTEXT ȘI OBIECTIVE
Această misiune face parte din Proiectul Twinning aferent programului „Suport pentru promovarea
patrimoniului cultural în Republica Moldova prin păstrarea și protecția acestuia”.
Misiunea se concentrează asupra Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” (Sudul Moldovei - Regiunea
Cahul), desemnată în 2018 de către UNESCO pentru importanța și valoarea sporită a patrimoniului
natural și a ecosistemului său.
Pentru partenerii Proiectului Twinning, patrimoniul cultural tangibilă și intangibilă atestat în regiunea
Prutului de Jos poate fi, de asemenea, o sursă pentru dezvoltarea comunității bazată pe patrimoniu.
Acesta poate consolida interesul și implicarea locuitorilor și poate facilita dialogul între părțile
interesate.
În ceea ce privește TOR-urile, a fost necesară asistență pentru elaborarea recomandărilor relevante
întru sprijinirea comunității locale în elaborarea acestui proiect holistic, prin:




Pregătirea viitoarei evaluări socio-ecologice a rezilienței Rezervației Biosferei
Elaborarea de recomandări pentru o strategie integrată de sensibilizare și promovare a
Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” și a comunitățile sale care să contribuie la
oportunitățile de dezvoltare durabilă
Consolidarea sistemului de management al Rezervației Biosferei printr-o abordare de comanagement care integrează comunitățile și actorii locali

1.2 – DESFĂȘURAREA ȘI METODOLOGIA
Misiunea s-a desfășurat în perioada 17 iulie - 30 septembrie 2019, inclusiv cu o deplasare la fața
locului (Chișinău și regiunea Prutul de Jos), în perioada 21 - 26 iulie 2019. A se vedea programul
ANEXA I.
Misiunea s-a desfășurat în strânsă colaborare cu echipa Twinning, în cadrul tuturor etapelor:
pregătire, interviuri, recomandări etc.
Au avut loc două ședințe oficiale de lansare, una la MECC și cealaltă la MADRM.
La MECC a avut loc o ședință intensă de feedback și concluzii ale misiunii, de această dată cu
reprezentanți ai ministerelor și ai agențiilor specializate.
În regiunea Prutul de Jos:
- a fost organizat un atelier participativ cu Grupul de acțiune locală (GAL)
- s-au desfășurat interviuri cu părțile locale interesate, precum și vizite la companii (vinificație,
meșteșuguri, turism)
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- s-au desfășurat interviuri cu reprezentanții Rezervației, precum și o vizită în teren: zona umedă,
lacurile și facilitățile pentru vizitatori.
Un număr de 30 de persoane au fost întâlnite în timpul misiunii pe teren. A se vedea ANEXA II.
Toate întâlnirile și interviurile cu partenerii și localnicii au fost realizate într-o manieră participativă,
pentru a prezenta oamenilor o perspectivă constructivă, pentru a le prezenta diverse proiecte, a le
stimula interesul și a le oferi posibilitatea ca acestea să devină realitate.
Misiunea a fost desfășurată într-o abordare de „reziliență” și „comunitate rezilientă”, așa cum
recomandă Agențiile internaționale, în special în relațiile cu ariile protejate1.
INSERȚIA 1 – COMUNITATE REZILIENTĂ: CE REPREZINTĂ ?
Sursa definiției: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience_en
Reziliența este capacitatea unui individ, a unei comunități sau a unei țări de a face față, de a se
adapta și de a se recupera rapid după un stres sau șoc cauzat de un dezastru, violență sau conflict.
Reziliența acoperă toate etapele unui dezastru, de la prevenire (când este posibil) la adaptare (când
este necesar) și include transformarea pozitivă care fortifică capacitatea generațiilor prezente și
viitoare de a-și satisface nevoile.
De ce este important acest lucru?
Frecvența și intensitatea crescândă a catastrofelor naturale și a crizelor umanitare reprezintă o
amenințare majoră pentru dezvoltarea pe termen lung și reducerea sărăciei în țările în curs de
dezvoltare. Crizele și șocurile înrăutățesc condițiile de trai deja precare și adesea pot induce oameni
în sărăcie.
Costul dezastrelor și al crizelor umanitare este în creștere, deoarece schimbările climatice duc la
evenimente mai severe iar oamenii se confruntă cu noi riscuri și amenințări precum creșterea
numărului populației, urbanizarea, epuizarea ecosistemelor, reducerea resurselor naturale și
conflicte complexe. O mare parte din finanțare este alocată crizelor recurente pe termen lung.
Sprijinirea indivizilor și comunităților să fie mai bine pregătiți, să reziste și să se recupereze în urma
dezastrelor este esențială în reducerea impactului crizelor și în evitarea pierderii de viață și a
mijloacelor de trai. Construirea rezilienței comunităților poate minimiza efectele negative ale
dezastrelor și poate preveni viitoarele crize umanitare.
Există o recunoaștere de multă vreme că crizele umanitare afectează în mod diferit oamenii.
Reziliența unei persoane depinde de mai mulți factori, precum bunăstarea economică, educația,
sexul, sănătatea și vârsta. Femeile, copiii, persoanele cu handicap și membrii minorităților riscă să fie
cei mai vulnerabili.
Sunt identificați șase piloni ai rezilienței :
Sursa : https://www.resilience.org/six-foundations-for-community-resilience

1

A se vedea: United Nations Environment World Conservation Monitoring Centre – UNEP WCMC :
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/771/original/UNEPWCMC_Manual_2016_fr.pdf
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- Oamenii. Puterea de a prevedea viitorul comunității și de a-și construi reziliența rezidă în rândul
membrilor comunității.
- Sisteme de gândire. Sistemele de gândire sunt esențiale pentru înțelegerea crizelor complexe,
interrelaționate, care se desfășoară la moment și a ceea ce înseamnă acestea pentru comunitățile
noastre complexe.
- Adaptabilitate. O comunitate care se adaptează schimbării este reziliență. Dar, deoarece
comunitățile și provocările cu care ne confruntăm sunt dinamice, adaptarea este un proces
continuu.
- Transformabilitate. Unele provocări sunt atât de mari încât nu este posibil ca comunitatea să se
adapteze pur și simplu; schimbări fundamentale, transformatoare, pot fi necesare.
- Durabilitate. Reziliența comunitară nu este sustenabilă dacă ne servește doar nouă și doar acum;
trebuie să fie funcțională pentru alte comunități, generații viitoare și ecosisteme de care depindem
cu toții.
- Curaj. Ca indivizi și comunitate, avem nevoie de curaj să ne confruntăm cu probleme provocatoare
și să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru colectiv.
Ghid pentru desfășurarea unui proces de reziliență comunitară în arii protejate (PA):
Centrului de Monitorizare a Conservării Mondiale al Națiunilor Unite - UNEP WCMC, a publicat un
manual practic: „Planificarea rezilienței și a adaptării pentru comunitățile din zonele protejate - ghid
pas cu pas”, 2016
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/771/original/UNEPWCMC_Manual_2016_fr.pdf
Acest ghid se adresează tuturor tipurilor de practicanți: instituțiilor guvernamentale, ONG-uri,
managerilor ariilor protejate, cercetătorilor, consultanților. Procesul propus în acest ghid poate fi
utilizat pentru a lucra cu comunitățile care trăiesc în și în jurul zonelor protejate de orice tip de
gestiune sau administrare (de exemplu, co-management, administrat de stat sau de comunitate) și
poate fi adaptat la diferite contexte.
Un Plan de Acțiune al Comunității Reziliente este co-elaborat de comunitățile locale, instituțiile
guvernamentale, managerii ariilor protejate.
Orice inițiativă care sprijină comunitățile să se adapteze la schimbările climatice trebuie să ia în
considerare toate aspectele sistemului social, de mediu, politic și economic complex în care
funcționează. Prin urmare, Procesul de Planificare Comunitară adoptă o abordare holistică,
focusÎndu- se atât pe problemele de dezvoltare, cât și cele de mediu într-un climat în schimbare.
Scopul procesului constă în elaborarea unui Plan de Acțiune Comunitar care este rezilient din optica
schimbărilor climatice actuale și proiectate, implementat în mod durabil în aria protejată și adecvat
pentru contextul social, economic și politic local. Este important să se perfecționeze aceste planuri
de acțiune în cadrul unui proces iterativ de consultări cu comunitățile locale, managerii PA, experți
tehnici și alte părți interesate.
Primul pas constă pe abordarea sistemului focal (adică sistemul aferent oamenilor și naturii și
interacțiunile acestora în zona de studiu); diagnosticarea și prioritizarea vulnerabilităților și
provocărilor de adaptare; identificarea strategiilor și instrumentelor de răspuns existente;
observarea oportunităților și barierelor pentru adaptare; și evidențierea modului în care
managementul PA poate consolida capacitatea de adaptare.
Al doilea pas constă în dezvoltarea viziunilor comune pentru viitor, urmat de cartografierea detaliată
a tuturor activelor, resurselor și capacităților care pot fi utilizate pentru atingerea acestor obiective.
Al treilea pas vizează obiectivele prioritare pentru planificare și acțiune. Aceste planuri de acțiune își
propun să consolideze reziliența comunității la schimbările climatice prin diferite măsuri, inclusiv
opțiuni de adaptare. Relațiile sunt, de asemenea, stabilite cu grupuri de sprijin adecvate, cum ar fi
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personalul AP și alți experți tehnici, iar responsabilitățile sunt atribuite pentru a implementa
planurile.
A se vedea Anexa III, Referințe și Documente

Misiunea a creat oportunități:
- să ofere informații despre abordarea rezilienței și să ofere îndrumare partenerilor drept sursă de
inspirație aferentă managementului Rezervației
- să creeze relații între părțile interesate și să încurajeze parteneriatele. Într-adevăr, există o lipsă
crucială de comunicare: în primul rând între nivelurile locale și naționale; apoi între autoritățile
statului, pe de o parte, și autoritățile locale, persoanele fizice, părțile interesate private din regiunea
Prutul de Jos pe de altă parte.
Pentru toate interviurile și atelierele realizate cu participarea părților interesate, primarii, locuitorii și
autoritățile locale, limbile de comunicare au fost engleza, franceza și româna, cu suportul unui
traducător2.
În plus, în perioada de după livrarea raportului final (aproximativ 6 luni), vor fi prezentare acțiuni
ulterioare proiectului. Scopul este de a ajuta partenerii locali în implementarea practică a
proiectului, de a preciza sau de a adapta, dacă este necesar, unele detalii ale acțiunilor care urmează
să fie desfășurate. Această consultare va fi realizată prin mail sau skype, echivalentul 1 zi lucrătoare.
De menționat că o perioadă semnificativă a fost dedicată cercetării și culegerii de informații și
documente. Lipsesc informații și schimburi de cunoștințe între părțile interesate. Există documente
importante, dar sunt dispersate și greu accesibile. Acestea sunt enumerate în ANEXA III. Cu
siguranță, această listă nu este exhaustivă, dar este esențial să o facem accesibilă tuturor
partenerilor de proiect pe o platformă web. Această primă propunere ar putea fi o acțiune imediat
realizabilă în cadrul acestei misiuni!

2

Mulțumiri
deosebite
Franceze (http://anagutu.net/

dnei

Ana

Gutu,

președintele Institutului Superior

de Studii
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2 – CONSTATĂRI
2.1. CARACTERISTICA CONTEXTULUI SOCIO-ECOLOGIC AL PRUTULUI
DE JOS
2.1.1 CARACTERISTICILE ZONEI PRUTUL DE JOS
Regiunea Prutul de Jos include 9 localități, însumând 31.000 de locuitori și este localizată la sudul
orașului Cahul.
Are următoarele caracteristici:
- o regiune foarte rurală care, din motive istorice și politice, a rămas fără dezvoltare și investiții de
care au beneficiat alte regiuni ale țării. Este caracterizată în special de lipsa serviciilor și
infrastructurii (drumuri, apă potabilă, canalizare, gestionarea deșeurilor etc.) și o emigrare
semnificativă.
- regiunea este departe de capitală, dar foarte aproape de România și Ucraina, cu care schimbul de
mărfuri și circulația este simplă dar importantă.
- participă în cadrul Euro-Regiunii Dunărea de Jos, având o tradiție de cooperare transfrontalieră.
- concentrează o bogăție ecologică excepțională, recunoscută la nivel internațional. Este singura
zonă din Republica Moldova care beneficiază de recunoașterea internațională a UNESCO –
Rezervația Biosferei. De menționat că Moldova nu are încă nici un sit înscris pe Lista Patrimoniului
Mondial.
- este un ecosistem fragil unde au fost identificate amenințări, dar și conflicte de utilizare cu
locuitorii.
- cele 9 localități sunt printre puținele din Republica Moldova care sunt organizate într-un grup de
acțiune locală (GAL). Are 52 de membri (44% din sfera publică, 32% privați, 23% asociativi), cu o
mare majoritate de femei; 7 din cele 9 localități au în calitate de primar o femeie. GAL tocmai a
finalizat elaborarea Planului său de acțiune strategică pentru perioada 2018-2022.

2.1.2 DINAMISMUL LOCAL
GAL-ul „Lunca Prutului de Jos” este considerat cel mai dinamic din Moldova, cu reprezentanți
dedicați și o puternică implicare a părților interesate (locuitori, meșteșugari ...) în activitatea sa.
Deplasarea în teren a permis întâlnirea cu actorii locali și observarea modului lor de conlucrare.
De asemenea, a permis vizitarea unor locuri importante pentru dezvoltarea teritoriului, cum ar fi de
exemplu muzeul Crihana Veche, pensiunile agroturistice. Aceste inițiative sunt realizate cu resurse
foarte limitate, dar cu o eficiență excepțională.
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Următoarea observație se ilustrează: existența acestui GAL coeziv și dinamic este în mod evident
principalul atu pentru perspectivele unei dezvoltări durabile și reziliente în această mică regiune a
Prutului de Jos.

Atelierul de lucru care a reunit aproximativ cincisprezece participanți, a fost organizat de GAL pe 25
iulie 2019 ca parte a misiunii.
A fost structurat în baza a 4 întrebări la care fiecare participant a avut posibilitatea să se exprime:
Întrebarea 1: Care sunt principalele valori și active ale teritoriului ?
Întrebarea 2: Care sunt acțiunile concrete pe care le-ar dori realizate drept prioritare în următorii 3
ani?
Întrebarea 3: Care sunt sugestiile pentru a facilita punerea în aplicare a acțiunilor propuse?
Întrebarea 4: Cum vedeți regiunea în următorii 10 ani? Care sunt temerile și cum vați dori ca
regiunea să devină ?
Răspunsurile sunt prezentate în ANEXA VI.
Analiza demonstrează un puternic consens între locuitori cu privire la următoarele aspecte cheie:
- conștientizarea frumuseții peisajului și a bogăției patrimoniului natural în care trăiesc, pe care le
consideră o oportunitate pentru locuitori și pentru dezvoltarea economică
- conștientizarea interesului rezervației, necesitatea protecției, dar și menținerea acestui mediu
natural care nu este la nivelul necesar (deșeuri, echipamente mici, învechite și în condiții precare,
drumuri degradate ...)
- atașamentul lor față de tradițiile culturale (dansuri, muzică, know-how, rețete ...) și de patrimoniu
(arheologie, case vechi, obiecte tradiționale)
- implicarea locuitorilor în viața comunității și calitățile umane ale locuitorilor, pe care îi consideră ca:
muncitori, întreprinzători, agili și inovatori
- convingerea că dezvoltarea locală se va baza pe aceste active și că va fi realizată chiar de locuitori:
turismul relaționat patrimoniului natural și cultural și vieții rurale, producției agricole și alimentelor
locală și de calitate (brânză, legume și fructe etc.) și tradițiilor culinare. Unele pensiuni rurale au fost
înființate de către localnici. Având în vedere rezultatele foarte încurajatoare, alți subiecți ar dori să
înființeze și ei astfel de pensiuni.
Planul Strategic de Acțiune pentru perioada 2018-2022 (care ne-a fost transmis după atelier) a fost
elaborat în cadrul unui proces concertat și transparent, la care au participat multe părți interesate:
reprezentanții aleși, antreprenori, fermieri, etc.
Pe lângă un diagnostic al situației din regiune, acest document include definirea unei viziuni
strategice care identifică prioritățile, un plan de acțiune pentru 2022 cu priorități pentru 2018-1209
însoțit de o estimare și un plan indicativ de finanțare.
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GAL-ul își definește misiunea astfel: "GAL-ul "Lunca Prutului de Jos" contribuie la creșterea
economică durabilă a regiunii prin sprijinirea antreprenorialului, promovarea valorilor locale și
consolidarea atractivității turistice a regiunii".
Planul strategic este structurat în 4 obiective principale:
1 / consolidarea atractivității turistice și teritoriale
2 / dezvoltarea antreprenorialului local
3 / îmbunătățirea calității serviciilor socio-culturale
4 / dezvoltarea instituțională a GAL-ului și participarea societății civile.
Împărțit în 20 de priorități de dezvoltare și 101 acțiuni, acest plan este cu siguranță foarte ambițios
pentru o perioadă de 5 ani, dar are meritul de a exprima viziunile comunității locale, ceea ce
demonstrează capacitatea de cooperare, agrearea asupra priorităților și definirea acțiunilor
concrete.
Din analiza acestui plan strategic, putem concluziona:
- că obiectivele principale sunt compatibile cu o abordare durabilă și incluzivă a dezvoltării locale
- că un aspect important ține de îmbunătățirea vieții cotidiene a locuitorilor (facilități, calitatea
serviciilor socio-culturale)
- că sub-obiectivele și acțiunile incluse în Obiectivele 1 și 2 se referă în mod direct la îmbunătățirea
patrimoniului local, în special:
. crearea unor tururi de descoperire a Rezervației Biosferei (semne, panouri informative, pagina
web ...)
. sprijin pentru înființarea pensiunilor agroturistice
. crearea unui centru de informare turistică pe vale
. îmbunătățirea patrimoniului cultural: Valul lui Traian, muzeele tradițiilor populare din sate,
muzeografia, îmbunătățirea patrimoniului cultural intangibil (tradiții, know-how ...)
. sprijin pentru producători în sporirea valorii identității locale, a producției agricole și artizanale.
Cele mai multe dintre aceste proiecte se referă fie la asistență de investiții pentru antreprenorii
privați, fie investiții publice care trebuie realizate de primării pentru facilitățile publice. Cu toate
acestea, trebuie menționat că nu se spune nimic despre costurile de exploatare, resursele umane,
întreținerea și reînnoiri din investițiile făcute.
Același lucru este valabil și pentru acțiunile Obiectivului 4 privind dezvoltarea instituțională a GALului, pentru care nevoile nu sunt evaluate. Cu toate acestea, nevoia de resurse umane este reală,
deoarece în prezent, GAL-ul nu are personal tehnic care să implementeze proiecte, să solicite
finanțare, să desfășoare proiecte, să conducă parteneriate etc.
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2.1.3 VIZIUNEA DE VIITOR A TERITORIULUI : SPERANȚELE ȘI TEMERILE
EXPRIMATE DE COMUNITATEA LOCALĂ
GAL-ul și-a rezumat viziunea pentru viitor în Planul strategic: „Până în 2023, teritoriul reprezentat de
GAL- ul „Lunca Prutului de Jos ” va fi cunoscut pentru diversitatea siturilor turistice atractive, pentru
produsele sale agro-industriale locale și pentru servicii de calitate ".

Aceste cuvinte rezumă perfect ceea ce au exprimat locuitorii în timpul atelierului (a se vedea ANEXA
VI): o regiune în care locuitorii plecați în străinătate vor să se întoarcă (există câteva exemple deja),
cu o economie bazată pe dezvoltarea activelor locale prin dezvoltarea turismului rural care nu
dăunează mediului.
Principalele temeri exprimate în cadrul atelierului au fost:
- riscul demografic: plecările locuitorilor regiunii în străinătate din cauza lipsei dezvoltării economice
și locurilor de muncă. Acesta este riscul major exprimat de toți și înțeles de către locuitorii și
reprezentanții aleși.
- riscul de mediu prin afectarea mediilor naturale: seceta, eutrofizarea, salinizarea, dezvoltarea
forajului de petrol în zona protejată, poluarea mediului.
- riscul potențial pe care turismul îl poate provoca dacă ar avea un impact prea mare asupra mediului
și peisajului (prea multe mașini în apropierea lacurilor). Acesta nu este un risc identificat astăzi,
deoarece turismul este foarte subdezvoltat. Dar faptul că este deja anticipat drept un risc potențial
demonstrează capacitatea de anticipare și maturitate a comunității locale.
- descurajarea antreprenorilor locali din cauza complexității administrative și a lipsei de finanțare
pentru proiectele economice pe care doresc să le dezvolte.
Aceste temeri arată clar că riscurile potențiale sunt bine identificate de comunitatea locală:
pierderea de bogăție ecologică în vale, dezvoltarea turismului, care se dorește, dar cu precauțiile
necesare cu privire la impactul asupra mediilor și peisajelor naturale.
Nevoile exprimate de comunitatea locală
Planul Strategic, precum și activitatea din cadrul atelierul realizat în zonă, arată că aleșii locali și
părțile interesate nu se bazează pe proiecte ipotetice economice, ci pe resurse naturale, culturale și
umane locale.
Nevoile exprimate sunt următoarele:
- finanțare proiectelor Rezervației și GAL-ului. Trebuie reamintit că Planul de Acțiune Strategică al
GAL-ului a stabilit un buget provizoriu, dar nu există nicio garanție a finanțării pentru implementarea
acestuia.
- ascultarea și recunoașterea de la nivel național: teritoriul consideră că autoritățile naționale sunt
foarte departe de regiune, nu cunosc realitățile locale, nevoile locuitorilor și nu au încredere în
funcționarii aleși. Această așteptare este probabil cea mai puternic exprimată.
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- sprijinul autorităților pentru acțiunea colectivă în teritoriu cu solicitarea de recunoaștere oficială a
GAL-ului.
- sprijin pentru conducătorii proiectelor economice pentru a facilita crearea de întreprinderi mici și
finanțarea acestora.
- creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor teritoriului, astfel încât aceștia să înțeleagă
nevoia urgentă de a proteja și a păstra patrimoniul natural.
În rezumat, funcționarii aleși și părțile interesate implicate în GAL demonstrează:
- un nivel ridicat al angajamentului colectiv pentru prezentul și viitorul teritoriului
- un nivel bun de înțelegere a problemelor de mediu pe termen scurt și lung
- conștientizarea echilibrelor care trebuie găsite între activitățile economice și sociale (turism) și
resursele naturale existente, ceea ce necesită educație și conștientizarea locuitorilor.
Este clar că această viziune aparține reprezentanților întâlniți, fără a fi posibil să concluzionăm că
este împărtășită de TOȚI locuitorii; iar tensiunile existente în cadrul unor activități din Rezervație
atestă acest lucru (a se vedea 2.2.1).
Modul de lucru al GAL-ului, obiectivele sale și acțiunile prevăzute în Planul său strategic și
exprimate în cadrul atelierului sunt în conformitate cu fundamentele unei Rezervații a Biosferei:
dezvoltarea durabilă locală, administrată de locuitori, bazată pe sporirea bunurilor naturale și
culturale ale teritoriului (a se vedea mai jos 3.2).
Având în vedere toate aceste elemente, se poate spune că comunitatea din Valea Prutului de Jos
demonstrează deja o anumită capacitate de reziliență. Un proces de planificare comunitară a
rezilienței, condus de autoritățile statului și organul responsabil de rezervație, nu ar fi prea dificil de
realizat, dacă at fi necesar.

2.1.4 PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL ȘI DEZVOLTAREA ACESTUIA
Acest capitol se bazează pe observații efectuate în teren, în timpul misiunii, și pe colaborarea cu
instituțiile de patrimoniu.
Patrimoniul natural:
- Este relativ bine cunoscut de specialiști și este foarte recunoscut, datorită existenței Rezervației
Biosferei și a sitului Ramsar.
- Există o activitate destinată publicului larg, dar nu este foarte utilă pentru descoperirea in situ.
- Există câteva broșuri destinate publicului larg despre fauna și flora lacurilor și a Prutului. În general,
acestea sunt realizate în cadrul cooperării cu Dunărea de Jos. Distribuția lor pare limitată și sunt
dificil de găsit pentru publicul larg.
- Nu există o pagină web a Rezervației.
- Panourile informaționale și interpretative nu există (sau sunt învechite). Accesul în zona umedă nu
este organizat, nu există trasee semnalizate și marcate pentru public.
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- Rezervația științifică are o clădire mică, foarte veche, pe malul lacului Beleu, unde pot fi găzduite
grupuri. De asemenea, are câteva bărci, în principal pentru supraveghere și gestionarea de către
paznici.
- Noul sediu al Rezervației Biosferei are, de asemenea, un spațiu pentru grupurile de școlari și
studenți locali. Directorul științific al rezervației și un manager de proiect deja oferă prezentări și
ateliere, la cerere, pentru copii și tineri. Însă, în prezent, echipa nu are mijloace pentru a dezvolta
aceste activități așa cum se dorește.
- Au mai fost menționate, în afara zonei umede, „dealurile de aur”, care constituie o moștenire
geologică de interes, dar care nu au fost valorificate până în prezent.
- Evenimente precum Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Zonei Umede, Festivalul Lacului, etc.
sunt cu succes organizate anual.

Patrimoniul arheologic:
Sursa: Vlad VORNIC, directorul Agenției Naționale Arheologice (ANA)
Potrivit ANA, mediul natural a creat condiții optime de habitat și dezvoltare economică încă din
vremuri imemoriale (inclusiv activități de creștere a animalelor).
- Istoric, principalii factori care au atras comunitățile umane în regiune sunt:
* pentru epoca bronzului: regiunea aflată pe calea comerțului care permitea schimbul de materii
prime între Caucaz și Balcani pentru fabricarea obiectelor metalice (cupru, argint, aur).
* pentru perioada antică: regiune de la granița Imperiului Roman, în timpul construcției fortificației
liniare a Zidului lui Traian.
- Proiectul Registrului Arheologic Național al Republicii Moldova include 132 de situri arheologice,
printre care: 11 aglomerări, 3 necropole plate, 1 fortificație (fortăreață), 1 fortificație liniară și 116
movile.
- Printre siturile apreciate de ANA pentru potențialul lor de conservare și prezentare: Valul lui Traian,
singura fortificație liniară inclusă în proiectul unui registru arheologic național și Movila Mare
(Giurgiulești).
- Zona geografică a Prutului de Jos include cel mai mare lanț de tumuli din Republica Moldova, cu o
lungime totală de 21 km.
- A se vedea harta MAPinfo întocmită de ANA , menționată în ANEXA III.

Patrimoniul construit și monumental
Sursa: Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor (AIRM) și observații personale.

- Este compus din biserici, monumente din perioada sovietică, clădiri care adăpostesc muzee ale
câtorva sate, dar și obiective identificate pentru interesul lor. Lista include și 3 meșteri.
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- Am descoperit că satele sunt relativ bine conservate în formă și volum. Există, de asemenea, case
tradiționale de mare interes, Casa Mare, care nu par să fi fost inventariate până în prezent și care nu
beneficiază de nicio măsură de protecție specială.
- A se vedea harta întocmită de AIRM menționată în ANEXA III.

Patrimoniul intangibil, artele și tradițiile populare:
- Regiunea are o bogată tradiție a cântecelor, dansurilor și meșteșugurilor.
- Aceste tradiții sunt foarte vii, contribuind puternic la identitatea locuitorilor și la atașamentul lor
față de regiune. Fiecare sat are cercuri de muzică și dans tradițional pentru toate vârstele și
organizează multe spectacole pe tot parcursul anului. Satele au centre culturale și deschid teatre în
aer liber pentru spectacole care sunt populare în rîndul locuitorilor din regiune și nu numai.
- Muzeele satului (Crihana Veche, Slobozia Mare ...) păstrează și prezintă colecții de obiecte din viața
rurală și meșteșuguri locale.

Dezvoltarea patrimoniului natural, arheologic, istoric și intangibil:
- Nu există o hartă de patrimoniu și turism pentru vizitatorii care doresc să descopere regiunea
Prutul de Jos, nici o pagină web sau oficiu de turism; foarte puține pliante sau alte materiale
informaționale.
- Astăzi, vizitarea ariei naturale este foarte dificilă, deși are potențial real și este apreciată de
rezidenți și vizitatori.
- Muzeele existente ale satului sunt interesante. Cel din Crihana Veche a fost creat de primărie în
colaborare cu arheologul de la ANA, datorită finanțării europene.
- Valul lui Traian, situat în localitatea Vadul lui Isac, este o relicvă considerată importantă. Astăzi, este
foarte greu de accesat (drum asfaltat), foarte greu de citit și de înțeles. Reprezentanții locali ar dori
să o îmbunătățească din punct de vedere istoric dar și în calitate de punct de observație ce oferă o
vedere excepțională asupra zonei umede (unul dintre puținele puncte înalte).
- Există multe proiecte pentru îmbunătățirea regiunii, cum ar fi crearea muzeelor satului și atracțiilor
turistice sau organizarea de evenimente culturale. Alegerile și prioritizarea vor trebui făcute, ținând
cont de problema resurselor umane și costurilor de întreținere.
- Am vizitat una dintre puținele pensiuni rurale din regiune care oferă cazare. Este de bună calitate și
este în spiritul regiunii. De asemenea, prezintă obiecte tradiționale și oferă informații despre
rezervație. Este o inițiativă care trebuie încurajată, deoarece este în contact direct cu publicul
turistic.
- Strategia de primire a publicului în zona umedă trebuie să fie bine gândită și elaborată de
Moldsilva, primăriile și părțile interesate din turism, pentru a reduce la minimum impactul natural și
peisagistic (facilități, crearea traseelor, semnalizare etc.). Prin urmare, gestionarea echipamentelor și
întreținerea acestora trebuie luate în considerare la momentul creării acestuia.
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- Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) pare să aibă o viziune realistă și
adaptată asupra tipului de turism „natural” aferent regiunii, în jurul unor mici proiecte dezvoltate de
localnici.
- Producerea de informații (hărți, pliante, web ...) trebuie să fie obiectul consultării pentru a
armoniza și a pune în comun inițiativele.
- Crearea unei hărți a patrimoniului și turismului (patrimoniul natural și cultural) este o prioritate.

2.2 - SISTEMUL DE GESTIONARE A REZERVAȚIEI BIOSFEREI: PUNCTE FORTE ȘI
PUNCTE SLABE

2.2.1 – CARACTERISTICI PRINCIPALE
Bogăția ecosistemului din Valea Prutului este atestată prin cercetare și recunoaștere națională și
internațională (zona umedă de importanță internațională).
Aspectele de biodiversitate sunt prezentate pe scară largă în dosarul de nominalizare pentru
recunoașterea Ramsar și în dosarul de nominalizare pentru desemnarea Rezervației Biosferei în
cadrul programului UNESCO pentru om și biosferă (a se vedea bibliografia din anexa III).
În prezent, planul de gestionare a Rezervației Biosferei este elaborat. Am putut consulta versiunea
„Draft 2018”.
Riscurile care afectează integritatea ecosistemului identificate în aceste documente sunt:
- siturile de extracție a petrolului, situate în zona umedă (în sud). Trebuie menționat că această
activitate, desfășurată de o companie privată, a fost autorizată în centrul Rezervației Științifice, fapt
ce pare să contracareze în totalitate strictele obiective de conservare ale Rezervației. Acest petrol
este exportat prin portul Giurgiulești. Respectivul subiect a fost pus în discuție în special în cadrul
întâlnirilor noastre cu locuitorii, care îl percep drept un risc real pentru mediu și sănătate, o aberație
juridică și o formă de nedreptate ținând cont că teritoriul nu beneficiază de nicio injectare financiară
din această activitate.
- poluarea din satele fără canalizare sau fără un sistem eficient de tratare a deșeurilor (depozite
situate lângă zona umedă, la periferia satelor). Această poluare locală afectează lacurile și Prutul din
punct de vedere ecologic și al valorii lor pentru public, deoarece este foarte vizibil (deșeuri).
- eroziunea terenului cauzată de defrișare
- daune aduse zonei umede: problema digurilor (aparent legată de conflictele dintre autorități și
locuitori) și pescuitul: aceasta este o activitate desfășurată de localnici în scopuri de consum și
comerț la scară mică.
Percepția acestor riscuri nu este aceeași în funcție de actorii implicați. Pescuitul este menționat în
principal de MADRM, problema petrolului este accentuată de reprezentanții aleși și locuitorii.
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Moldsilva recunoaște aceste diferențe și subliniază nevoia evaluării impactului activităților,
evaluarea resurselor naturale, utilizării potențiale, precum și o mai bună monitorizare ecologică a
zonei umede.
Autoritățile locale sunt de acord cu privire la necesitatea sensibilizării locuitorilor, dar și a
vizitatorilor privind necesitatea conservării Rezervației.

Suplimentar la aceste riscuri deja menționate, vom adăuga unul referitor la circulația camioanelor pe
traseul nord-sud care face legătură dintre România, prin Giurgiulești, cu Cahul și apoi Chișinău,
traversând cele 9 sate din regiune. Dacă se prognozează că acest trafic va crește, respectivul va avea
un impact semnificativ asupra locuitorilor și va fi incompatibil cu un proiect de dezvoltare ecoturistic
în regiune.
În cele din urmă, trebuie menționat că schimbările climatice și impactul potențial al acestora nu au
fost menționate nici în documente, nici în interviurile cu oamenii pe care i-am întâlnit.

2.2.2 – COEXISTENȚA CÎTORVA STATUTE DE PROTECȚIE/DESEMNARE
Gestionarea Rezervației Biosferei Prutul de Jos trebuie plasată în contextul mai multor măsuri de
protecție.
- Rezervația științifică „Prutul de Jos” (înființată în 1991)
- situl Ramsar „Lacurile Prutului de Jos” (2000)
- Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (2018)
A se vedea ANEXA 4 Clarificarea diferitor statute de protecție/ desemnare a zonelor Prutului de Jos
și harta cu delimitări.
Toate aceste sisteme sunt în responsabilitatea Agenției de Stat Moldsilva, care a dirijat crearea
acestora, și la moment asigură administrarea acestora de către personalul său tehnic și elaborează
planuri de management.
În cadrul întâlnirilor noastre cu diferite părți interesate, am observat că există confuzii între aceste
trei statuturi de protecție și management, care nu au aceeași vocație și nici aceleași efecte juridice
sau practice.
Această confuzie se explică prin faptul că aceste entități:
- au același nume („Prutul de Jos”)
- sunt în subordinea aceluiași organ de stat (Moldsilva)
- au spații situate în apropiere, în aceeași comună (Slobozia Mare): sediul rezervației științifice și
sediul rezervației biosferei.
Este foarte important să se elimine cât de curând posibil această confuzie, această sursă de
neînțelegere și potențial de tensiune dintre locuitorii.
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Trebuie reiterat atât pentru localnici, cât și autoritățile naționale că o Rezervație a Biosferei (și un sit
Ramsar) nu se bazează pe aceleași principii ca și o rezervație științifică.
Rezervațiile Biosferei sunt locuri privilegiate pentru experimentarea și ilustrarea practicilor de
dezvoltare durabilă, prin combinarea dezvoltării sociale și economice a populației cu protecția
mediului, respectând în același timp valorile culturale. Dimensiunea științifică este desigur
importantă (cunoașterea ecosistemului, funcționarea acestuia, capacitatea de adaptare), dar
implicarea populației în gestionarea Rezervației este esențială în cazul rezervațiilor biosferei. Ar
trebui pus accentul pe formare, educarea, participare, sprijin pentru activitățile economice locale
compatibile cu conservarea diversității biologice și culturale a regiunii. Siturile Ramsar se bazează pe
principii foarte asemănătoare, aplicate special zonelor umede.
Prin urmare, o Rezervație a Biosferei îndeplinește într-un mod integrat trei funcții:
- conservarea diversității biologice și culturale
- dezvoltare economică și socio-culturală care protejează mediul înconjurător
- sprijinirea cercetării, monitorizării, educării și formării în spiritul protecției mediului.
Conceptul de Rezervație a Biosferei se bazează pe principiul potrivit căruia nici știința, nici
organizațiile pentru conservarea naturii nu pot face față provocării conservării biodiversității, dar
este necesară colaborarea cu localnicii.
O rezervație a biosferei nu este un loc în care activitatea umană ar trebui să fie interzisă (așa cum se
poate înțelege pentru o rezervație științifică) sau unde totul ar fi, în principiu, interzis. Este un
teritoriu în care activitățile desfășurate de către rezidenți și întreprinderi sunt realizate în condiții de
durabilitate, care nu compromit capacitatea mediului de a-și menține sau chiar îmbunătăți starea
ecologică.
Spre deosebire de rezervația științifică, crearea unei rezervații a biosferei nu impune niciun fel de
restricții legale. Este un angajament al statului și al teritoriului în cauză să colaboreze pentru
gestionarea durabilă, în conformitate cu obiectivele stabilite la nivel internațional.
Un bun management al Rezervației Biosferei Prutul de Jos trebuie, prin definiție, să fie un
management participativ și să se bazeze pe stabilirea unei relații de încredere și cooperare între
Moldsilva, cercetătorii și locuitorii care au un rol cheie în gestionarea acestui teritoriu.
Pentru organizațiile responsabile de gestionarea rezervației, aceasta implică un alt mod de lucru:
- o cunoaștere reală a funcționării mediului și a posibilităților de utilizare, care apoi constituie baza
justificativă pentru măsurile de reglementare (în loc de interdicții în principiu)
- diseminarea acestor cunoștințe locuitorilor și îmbogățirea cu propriile cunoștințe (în loc de o
separare între cercetători, managerii și locuitorii)
- un dialog cu rezidenții și părțile interesate cu privire la definirea concertată a regulilor de utilizare a
mediului: ce (ce activități? ce tipuri și volume de recoltare?), când (perioade), de cine (beneficiarii),
unde (sectoarele, autorizat sau nu) și cum (practici încurajate, tolerate, interzise).
Abordarea „reziliență comunitară”, menționată în capitolul 1.2, ar trebui să fie o sursă de inspirație
pentru MADRM și Moldsilva.
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2.2.3 - ORGANIZAREA GESTIONĂRII REZERVAȚIEI
Etapele pregătitoare pentru crearea Rezervației Biosferei datează de câțiva ani, dar crearea sa
oficială a avut loc foarte recent (2018).
Organele de administrare nu sunt încă create, iar organigrama echipei de conducere nu este
elaborată. Proiectul planului de management al Rezervației se referă la acestea, dar fără detalii la
această etapă.
Acesta prevede:
- un consiliu științific
- un Consiliu Executiv al Administrației Rezervației. Este specificat faptul că va include reprezentanți
ai autorităților naționale și locale, dar aceștia nu au fost încă definiți.
- administrarea rezervației, asigurată de Moldsilva, care va fi responsabilă pentru implementarea
planului de management.
Clarificarea gestionării rezervației trebuie să includă:
- modul de administrare al Rezervației Biosferei, cu organe în care comunitățile locale au un rol
important, bine identificat și recunoscut. GAL-ul trebuie să aibă un rol important în Consiliul
Executiv. Acesta necesită recunoaștere oficială.
- organigrama echipei de management a Rezervației. Deocamdată, doar echipa Rezervației Științifice
este pe loc. Se presupune că Moldsilva are un personal format din 20 de funcționari la rezervație
(dar nu toți par a fi cu adevărat operaționali). Echipa este compusă în principal din agenți de
întreținere și muncitori, cu excepția a doi manageri de proiect. Acești agenți ai misiunii asigură
monitorizarea științifică și primirea publicului în sediul Rezervației Biosferei. Sunt bine integrați la
nivel local și participă activ la reuniunile GAL- ului. Cu toate acestea, definirea funcțiilor și
responsabilităților nu este clară încă de la înființarea Rezervației Biosferei. Mai mult, și în măsura în
care am putut judeca, situația lor administrativă și personală nu este una confortabilă și nu pare a fi
relaționată nivelului de competențe și experiență.
Ministerul Mediului își exprimă disponibilitatea de a spori numărul de personal pentru
managementul Rezervației Biosferei.
Cu toate acestea, provocarea constă nu doar în creșterea numărului de angajați, ci și în:
- definirea clară a funcțiilor și misiunii fiecărei persoane
- creșterea calificării personalului
- diversificarea competențelor profesionale ale agenților, corespunzătoare obiectivelor rezervației:
pe lângă abilitățile științifice aferente biodiversității, sunt necesare abilități pentru sprijinirea
dezvoltării durabile locale și pentru consultarea cu comunitățile locale. Aceste două puncte fac parte
intrinsecă din obiectivele de management ale unei rezervații a biosferei.
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2.2.4 - PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU REZERVAȚIA
BIOSFEREI
În general, acest Plan de Management reflectă o bună înțelegere a autorilor privind rezervațiile
biosferei și principiile de gestionare a acestora, în conformitate cu referințele internaționale (a se
vedea, în special, pp. 70-77 din Planul de management).

Evaluarea stării ecologice actuale a Rezervației se bazează pe date existente, însă documentul
evidențiază multe lacune în ceea ce privește cunoașterea și monitorizarea evoluției ecosistemului.
Factorii de evoluție menționați sunt:
- efectul schimbărilor climatice: acest subiect este rar abordat în document (p. 68)
- efectul plecării și implicării locuitorilor (pescuit, baraj, etc.): se menționează efectul negativ al
acestora, dar documentul subliniază faptul că nu există date obiective care să evalueze cu adevărat
impactul și să definească niveluri de utilizare acceptabil sau inacceptabil.
- consecințele lipsei Resurselor de Gestionare a Rezervației (umane, de reglementare, financiare).

Propunerile de viitor sunt structurate în 7 domenii principale, împărțite pe obiective și apoi acțiuni.
Subiectul 1: Conservarea diversității biologice
Subiectul 2: Utilizarea durabilă a resurselor naturale
Subiectul 3: Monitorizarea și baze de date
Subiectul 4: Consultarea publică și implicarea comunității
Subiectul 5: Restaurare ecologică
Subiectul 6: Armonizarea legislativă
Subiectul 7: Organizarea managementului rezervației
Subiectele 1, 3 și 5 se concentrează pe domenii cu o dimensiune științifică aferentă cunoașterii
ecologice a rezervației, conservarea și restaurarea ecosistemelor și a biodiversității.
Subiectele 6 și 7 abordează problemele instituționale. De fapt, Subiectul 7 tratează gestionarea
transfrontalieră la nivelul Euro-regiunii și relațiile cu UNESCO și organisme internaționale. Dar nu
abordează organizarea concretă a administrării locale a Rezervației Biosferei.
Subiectul 2 se concentrează pe utilizarea durabilă a resurselor naturale, iar subiectul 4 se focusează
pe implicarea comunității locale. Lista axelor și acțiunilor strategice ale Planului de management pe
aceste două subiecte este prezentată în ANEXA VIII.
Analiza acestui plan de management conduce la următoarele observații:
- Stabilirea unei utilizări măsurate și durabile a resurselor naturale ale Rezervației Biosferei Prutul de
Jos este un obiectiv important și crucial din punctul de vedere al biodiversității și conservării zonelor
umede, precum și din punctul de vedere al acceptării măsurilor de protecție de către locuitori.
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Mai multe acțiuni vizează cunoașterea mediului natural și impactul activităților, care ar trebui să
servească drept bază pentru reglementarea utilizărilor (Obj 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ...) și rezolvarea
conflictelor de utilizare (Obj 4.1). Acest lucru este esențial în special pentru pescuit, vânătoare,
gestionarea apelor. Însă îmbunătățirea situației va depinde foarte mult de capacitatea administrației
Rezervației de a lucra cu rezidenții. De asemenea, va depinde de poziția acordată reprezentanților
aleși din teritoriu și utilizatorilor în organele de decizie și consultare (4.5).
- Tematica sensibilizării locuitorilor, școlarilor și tinerilor din teritoriu ocupă o parte semnificativă a
planului de management. De asemenea, informarea publicului turistic din rezervație (obiective 4.3,
4.6)
- Planul de management prevede acțiuni pentru îmbunătățirea tradițiilor locale și a cunoștințelor.
(Obj 4.3). O notă deosebită este ilustrată de activitatea planificată pentru promovarea utilizării
trestiilor și a plantelor medicinale (acțiunile 221, 242).
- În sfârșit, o parte din planul de management se referă la promovarea eco turisMULUI și a turismului
științific în rezervație (de exemplu acțiunile 233, 242, 421, 463 ...)
Faptul că acest plan de management nu a fost încă finalizat oferă o oportunitate de a lua în
considerare următoarele recomandări:
- simplificarea planului de gestionare pentru ca acesta să fie ușor de înțeles de către toți actorii
locali.
- să fie mai concret, prin identificarea acțiunilor operaționale care urmează să fie efectuate împreună
cu localnicii și care pot fi realizate pe termen scurt (a se vedea sugestiile din partea a III-a de mai jos).
- să se angajeze în dialog cu comunitățile locale și cu părțile interesate, prin alinierea acestui Plan de
Gestionare la Planul strategic de acțiune elaborat de GAL.
- să se clarifice organizarea administrației rezervației, oferind un loc oficial și activ autorităților
locale.
- să integreze problema schimbărilor climatice, în legătură cu celelalte rezervații ale Dunării de Jos.

2.3 - POTENȚIALUL ȘI ACTIVELE REGIUNII PRUTULUI DE JOS PENTRU
O ABORDARE INOVATIVĂ A DEZVOLTĂRII ZONELOR RURALE DIN
MOLDOVA
2.3.1 – PUNCTE SLABE, PUNCTE FORTE, RISCURI ȘI OPORTUNITĂȚI PENTRU
REGIUNEA PRUTUL DE JOS
Viziunea localnicilor exprimată de GAL prin Planul strategic de acțiune și viziunea managerilor
rezervației, exprimată în proiectul Planului de gestionare a rezervației, prezintă multe puncte de
convergență.
Aceasta constituie o bază excelentă pentru o posibilă cooperare între autoritățile rezervației și
localnici, permițând o gestionare durabilă a acestui teritoriu.
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Această convergență reflectă maturitatea și angajamentul partenerilor din această regiune.
Rareori am avut ocazia să întâlnim un context local atât de remarcabil din acest punct de vedere.
Cu toate acestea, trebuie menționat că ambele abordări a GAL – ului și a Rezervației Biosferei:
- sunt ambițioase și acoperă un număr foarte mare de acțiuni (și probabil prea multe pentru
resursele disponibile și timpul necesar pentru implementare)
- uneori se referă la subiecte similare sau foarte asemănătoare, care ar beneficia fiind partajate sau
desfășurate împreună.
Tabelul de mai jos (analiza Swot) oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului de management al
Rezervației Biosferei.

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

 O regiune cu o mare valoare naturală și
peisagistică, păstrată și autentică
(aferentă „înapoierii” regiunii, rămasă
mult timp în afara programelor de
dezvoltare)



Gestionarea patrimoniului natural al
regiunii a fost până în prezent prea
centralizată
(Ministerul
Mediului,
Moldsilva) și aproape în totalitate
științifică.

 Valoarea regiunii recunoscută de toți: la
nivel
local
(conștientizarea
reprezentanților aleși cu privire la bogăția
ecosistemului, atașamentul și mândria
populației), la nivel național (Ministerul
Mediului, Moldsilva ...) și la nivel
internațional
(Ramsar,
Rezervația
Biosferei, cooperarea cu țările vecine ale
Dunării)



Gestionarea Rezervației nu este suficient
de participativă, nu implică suficienți
funcționari aleși, locuitori și părți
interesate, nu face o legătură cu părerile
și proiectele GAL-ului



Lipsa resurselor financiare și sprijin din
partea autorităților



Lipsa resurselor umane în teren pentru
asigurarea gestionării și îmbunătățirii
patrimoniului,
pentru
desfășurarea
proiectelor de dezvoltare locală, pentru
coordonarea actorii



Poluarea care afectează patrimoniul:
foraj , poluarea lacurilor , eroziune ...



Patrimoniul cultural este mai puțin
cunoscut decât cel natural și nu este
foarte apreciat. Există o lipsă de
inventariere și instrumente și de
gestionare a patrimoniului satelor

 Regiune cu un patrimoniu cultural tangibil
semnificativ: mai puțin cunoscut, mai
puține instrumente de protecție decât
pentru patrimoniul natural și mai puțin
dezvoltat

 Cele 9 sate sunt unite și cooperează în
cadrul GAL: sunt structurate, obișnuite să
lucreze împreună
 O viziune convergentă a reprezentanților
aleși asupra situației și a viitorului
teritoriului, cu o dezvoltare bazată pe
bogăția locală și orientată spre mediu (a
se vedea Planul de dezvoltare al GAL)
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OPORTUNITĂȚI

RISCURI



Vizibilitatea internațională a acestui
teritoriu, în special prin recunoașterea
UNESCO în calitate de rezervație a
biosferei (imaginea puternică a UNESCO)



Pierderea valorii ecologice a zonei prin
utilizări curente care nu sunt compatibile
cu o zonă umedă (petrol, extrageri etc.)
sau dacă dezvoltarea turistică a fost
rapidă și necontrolată



Stabilirea tinerilor care doresc să se
întoarcă să muncească și să desfășoare
activitate economică în regiune



Aprecierea insuficientă
schimbărilor climatice

a

riscului



Cooperarea în
Dunărea de Jos

Euro-regiunii





Semnarea recentă (iulie 2029) cu UE a
Programului de sprijin socio-economic
pentru Cahul și regiunea sa

Emigrarea continuă a locuitorilor din
cauza lipsei de facilități și servicii de bază
(drumuri, rețele de apă potabilă,
gestionarea deșeurilor etc.)



Descurajarea actorilor publici și privați
din cauza obstacolelor administrative și
financiare, în pofida disponibilității lor de
a trăi în regiune și de a dezvolta activități
economice



Riscul dezinteresului locuitorilor față de
Rezervația Biosferei dacă aceasta nu
contribuie
la
dezvoltarea
socioeconomică a regiunii și dacă nu aduce
valoare adăugată produselor și turismului
local

zona



Proiectul de cooperare descentralizat
între regiunea Prutul de Jos și Parcul
natural regional Marais Poitevin



Creșterea cererii publice față
produsele agricole și artizanale
calitate, cu o identitate puternică



Dezvoltarea dorinței turiștilor pentru
natură, patrimoniu și experiențe turistice
diferite în regiuni conservate



Proximitatea față de Universitatea din
Cahul, o oportunitate reală de cooperare
și instruire, dar deloc exploatată în acest
moment.

de
de

2.3.2 - REZERVAȚIA BIOSFEREI PRUTUL DE JOS: POTENȚIALUL DE A DEVENI UN
PROIECT PILOT PENTRU MOLDOVA
Cu resursele sale naturale și culturale, și o societate locală organizată având o viziune a viitorului și
credibilă în capacitatea sa de a acționa, Rezervația Biosferei Prutul de Jos posedă toate condițiile
pentru a deveni un teritoriu de referință pentru Moldova în ceea ce privește dezvoltarea durabilă
a unei regiuni rurale și reziliența socio-ecologică.
Aceasta ilustrează în mod concret mai multe aspecte ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
(ODD) ale Agendei 2030 adoptate de Organizația Națiunilor Unite și promovate de instituțiile
internaționale, Uniunea Europeană și Agențiile de cooperare:
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- capacitatea de a realiza un management durabil al resurselor naturale
- dezvoltarea endogenă, în special prin îmbunătățirea producției locale și a turismului bazat pe
resurse naturale și culturale
- descentralizare
- abilitarea autorităților locale și a rezidenților
- implicarea societății civile și un rol important pentru femei.
De fapt, aceasta îndeplinește criteriile pentru a accesa finanțarea europeană și pentru a mobiliza
diverși donatori internaționali care lucrează în cadrul ODD.
Rezervația Biosferei Prutul de Jos are potențialul de a deveni un teritoriu pilot pentru Moldova.
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3. RECOMANDĂRI: PRIORITĂȚI ȘI FOIA DE PARCURS PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATĂ ȘI VALORIFICAREA REZERVAȚIEI
BIOSFEREREI PRUTUL DE JOS
Misiunea noastră a evidențiat:
- nivelul sporit de maturitate al actorilor publici și privați din regiune și conștientizarea valorii
patrimoniului natural și cultural al Rezervației
- înțelegerea problemelor aferente protecție și a problemelor existente (extracția petrolului,
pescuitul, amenințarea funcționării ecosistemului) și provocările care trebuie depășite de către
reprezentanții locali
- dorința colectivă a actorilor locali de a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii, cu păstrarea
acestui patrimoniu, care este perceput drept o sursă de bogăție
- convergența dintre viziunea reprezentanților aleși ai GAL-ului și viziunea Moldsilva, organul de stat
responsabil pentru Rezervația Biosferei

Obiectivele și acțiunile care urmează să fie realizate în următorii ani sunt prevăzute în două
documente:
- Planul strategic GAL, elaborat în mod participativ
- Planul de Management al Rezervației elaborat de Moldsilva
Aceste documente sunt foarte detaliate și oferă o bază bună de lucru pentru teritoriu. Mai presus de
toate, actorii din teritoriu trebuie să fie sprijiniți și susținuți în proiectele lor.
În consecință, am ales să ne concentrăm recomandările operaționale pe două domenii pe care le
considerăm prioritare:
1 / acțiuni privind administrarea Rezervației, care vizează facilitarea activității colective, făcând
administrarea rezervației orientată spre parteneriate, teritoriu și locuitori
2 / un număr limitat de acțiuni care vizează îmbunătățirea resurselor locale și a patrimoniului natural
și cultural, precum și promovarea teritoriului.
Acestea acțiuni sunt:
- concrete și realiste
- unificarea tuturor părților interesate
- convergente cu așteptările exprimate de GAL
- pot fi integrat în Planul de management al Rezervației Biosferei Prutul de Jos înainte de aprobarea
oficială.

32
Rapoarte privind Activitățile 3.1 – 3.2 – 3.3

- este posibil să se înceapă acum, profitând de oportunitățile existente: programul UE pe Cahul,
cooperarea cu Parcul natural regional Marais Poitevin ... Ar fi, de asemenea, necesar să se
stabilească relații cu Universitatea din Cahul, relații care la moment nu există. Prutul de Jos ar putea
deveni un domeniu de învățare și aplicare pentru studenți și profesori: oferirea de stagii pentru
studenți în cadrul Rezervației, muncă în grup, subiecte pentru studiu, inventar, sondaje etc.

3.1 – RECOMANDĂRI PRIVIND GESTIONAREA INTEGRATĂ
PARTICIPATORIE A REZERVAȚIEI BIOSFEREI PRUTUL DE JOS

ȘI

Rec 1: Stimularea participării locale în cadrul organului de gestionare a rezervației
Este esențial ca GAL-ul, ca colectiv activ care reprezintă părțile interesate din teritoriu, să fie prezent
în „Colegiul Administrativ Executiv” prevăzut în planul de management. Se pare că lipsa
recunoașterii legale a GAL-urilor în legislația moldovenească este un obstacol.
→ Acțiunea 1: în așteptarea recunoașterii GAL-urilor (care poate dura ceva timp), membrii actuali ai
GAL-ului Prutul de Jos trebuie acum să se organizeze într-o formă juridică prevăzută în legislația
moldovenească; de exemplu, un statut de asociație, dacă primăriile locale pot face parte din acestea.
Această asociație ar trebui să fie un membru oficial al Consiliului de Administrare a Rezervației Prutul
de Jos.

Rec 2: Îmbunătățirea dialogului dintre nivelurile naționale și locale și înțelegerea de către
parteneri a ceea ce reprezintă o Rezervație a Biosferei
Un bun management implică în mod necesar cooperarea între actori la diferite niveluri: organismele
internaționale (UNESCO și Comitetul Mab) acordă acum o importanță majoră proceselor de jos în sus
și gestionării comunității în rezervațiile biosferei.
În plus, s-a remarcat:
- faptul că noțiunea de Rezervație a Biosferei (particularitățile, obiectivele, funcționarea ei ...),
recentă pentru Moldova, era încă puțin cunoscută pentru diferitele instituții.
- că există un decalaj între realitatea regiunii sudice a Prutului de Jos și cunoașterea acesteia la nivel
național.

→ Acțiunea 2: Identificarea, în fiecare structură a statului și alte structuri relevante, a unei persoane
referente pentru Rezervația Biosferei (chiar și în structurile care nu vor avea un reprezentant în
„Colegiul administrativ executiv”). Acești referenți trebuie:
- să acționeze ca persoană de contact pentru a facilita implementarea proiectului
- să se asigure că rezervația biosferei este clar identificată în politicile și programele de intervenție
- și informează rezervația despre programele și finanțările care pot fi accesate
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Rec 3: Consolidarea capacităților de dezvoltare a comunității pe teritoriul Rezervației Biosferei
Prutul de Jos
Dezvoltarea economică și socio-culturală bazată pe resursele teritoriului și orientată spre mediu
reprezintă o parte integrantă a misiunii unei Rezervații a Biosferei. Aceasta este adesea un nou
domeniu de acțiune pentru organizațiile care gestionează ariile naturale, dar este totuși esențială.
→ Acțiunea 3: Recrutarea, în echipa locală Moldsilva, a unei persoane responsabile de dezvoltarea
comunității
Rolul său este:
- să unească obiectivele și acțiunile planului de management al Rezervației și a Planului de Acțiune al
GAL -ului
- zilnic, să stabilească relații cu autoritățile locale și cu rezidenții
- să ajute liderii de proiect în realizarea proiectelor pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului
- să conducă și să susțină rețeaua de eco actori din Rezervație (a se vedea Rec. 5)
Rec 4: Consolidarea capacităților de management integrat și participativ
Scopul constă în instruirea părților interesate ale Rezervației privind gestionarea integrată și
participativă, implicând actorii locali, bazându-se pe experiența altor zone naturale care
implementează în practică o astfel de metodă de management.
→ Acțiunea 4a: Includerea acestei componente în acordul de cooperare descentralizată încheiat
între Prutul de Jos și Parcul natural regional Marais Poitevin, un exemplu de gestionare integrată a
zonelor umede.
Conținutul acțiunii
- delegații cu mai multe părți interesate din teritoriu și Moldsilva în Parcul Natural Regional Marais
Poitevin
- schimb de experiență și bune practici pentru funcționarii din Rezervație prin schimburi cu omologi
din Poitou Marais
→Acțiunea 4b: Pregătire în profunzime a unui manager pentru rezervație, de exemplu, ca parte a
masteratului MAB oferit de Universitatea din Toulouse (Franța) în parteneriat cu comisia MAB
privind gestionarea participativă a rezervațiilor biosfereihttp://www.univ-tlse3.fr/masters/masterbiodiversite-ecologie-et-evolution-parcours-man-and-biosphere-709082.kjsp?RH=rubzoom04
Și / sau participarea la formarea intensivă în gestionarea siturilor de patrimoniu oferită de Réseau
des Grands Sites de France și susținută de UNESCO
http://www.polepatrimoine.org/activites-du-pole/formations-et-ateliers
Centrul Patrimoniului Mondial, cu sprijinul Norvegiei, oferă ateliere de formare intensivă privind
parteneriatele public-private, dar mai întâi rezervațiile Patrimoniului Mondial UNESCO.
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3.2 RECOMANDĂRI PRIVIND
PROMOVAREA R+EZERVAȚIEI

DEZVOLTAREA

DURABILĂ

ȘI

Rec 5: Îmbunătățirea producției locale și a întreprinderilor mici
Este vorba despre crearea unui proiect federativ și pragmatic, care să genereze beneficii comune
pentru Rezervație și pentru companiile din teritoriu:
- să promoveze activitățile de producție sau servicii ale companiilor localizate în rezervație, în baza
calității și a angajamentului față de mediu
- să sensibilizeze și să sprijine actorii locali în acțiunile de protejare a mediul înconjurător și să
utilizeze în mod responsabil resursele naturale
→ Acțiunea 5a: Crearea „Rețelei de eco actori din Rezervația Biosferei Prutul de Jos”, care implică
producători agricoli, pensiuni, muzee, servicii turistice și alte servicii de pe teritoriul Prutului de Jos.
Această rețea poate fi deschisă și pentru comunitățile sau alte organizații implicate.
Documentul de înființare trebuie să fie întocmită împreună de către Moldsilva și companii.
Semnătura companiei reprezintă împărtășirea valorilor caracteristice Rezervației în favoarea
mediului și angajamentul acesteia de a-și îmbunătăți metodele de producție în fiecare an pentru a
limita impactul asupra mediului și a contribui la bunăstarea comunității.
Aderarea la această rețea permite companiilor, în condiții de definit, să beneficieze de marca
Rezervației Biosferei printr-o comunicare adecvată (a se vedea Acțiunea 5b).
Un comitet oficial este responsabil de acordarea mărcii.
Rețeaua de eco actori ar trebui să fie condusă de persoana responsabilă de dezvoltarea comunității
din cadrul Moldsilva.
Exemple inspiraționale:
MAB Franța este recunoscută în cadrul MAB International ca fiind deosebit de avansată în crearea
unei rețele de actori eco: https://www.mab-france.org/en/our-ambassadors/establishing-anetwork-of-eco-players/
e-book: http://dwink.pro/86/
https://www.mab-france.org/en/our-ambassadors/commitment-charter-for-eco-players/

Exemplu pentru rezervația biosferei Fundy (a se vedea ANEXA IX) http://www.fundybiosphere.ca/en/charter/members.html
Federația Europark fiind cea mai mare rețea de arii protejate europene, oferă o gamă largă de exemple
practice și povești de succes https://www.europarc.org/
Învățăm unii de la alții: Bune practici demonstrate în rezervațiile biosferei canadiene, 2013
https://www.biospherecanada.ca/annual-reports-rapports-annuels
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 Acțiunea 5b: Crearea instrumentelor de comunicare și promovare pentru rețeaua de eco actori:
- un logo asociat (vezi exemplul din ANEXA IX)
- materiale de promovare și marketing pentru piețe și puncte de vânzare (de exemplu, piețele locale
din Colibași, Cahul, Galați, dar și târguri comerciale ...)
- o broșură privind Rețeaua de eco actori
Atenție: design-ul acestor instrumente trebuie să respecte regulile de utilizare a mărcilor comerciale
stabilite de UNESCO și de Comitetul MAB (Memento: utilizarea logo-ului Unesco nu este autorizată
pe produse și servicii comerciale).

→ Acțiunea 5c: Consiliere administrativă și financiară pentru companiile din zona Prutul de Jos
Multe părți interesate din teritoriu au subliniat necesitatea beneficierii, de către întreprinderile mici,
de consultanță și sprijin în domeniile administrativ (management, securitate) și financiar și accesul la
asistența financiară.
Programul de intervenție al UE pentru Cahul (iulie 2019) pare să prevadă înființarea unei unități de
sprijin pentru afaceri. Este necesar să se asigure că acest serviciu este extins și pentru companiile din
regiunea Prutul de Jos.

Rec 6: Rec 6: Crearea, gestionarea și actualizarea instrumentelor de comunicare pentru
dezvoltarea Rezervației
Rezervația Biosferei ar trebui să prezinte rapid instrumente de comunicare în atenția publicului larg
și să aibă mijloacele pentru actualizarea acestora.
→ Acțiunea 6a: Crearea unei hărți turistice și a resurselor naturale și culturale ale rezervației Prutul
de Jos, inclusiv care ar prezenta serviciile turistice: puncte de informare, pensiuni ... Ar trebui să
ilustreze traseele turistice acolo unde acestea există.
→ Acțiunea 6b: pagina web a rezervației Prutul de Jos să conțină informații pentru cunoașterea
rezervației, dar și serviciile oferite vizitatorilor și locuitorilor. Condițiile de actualizare trebuie să fie
prevăzute imediat după creare.
→ Acțiunea 6c: Instalarea panourilor informaționale la intrările în Rezervație (intrarea nordică
situată în sudul Cahulului și intrarea sudică a Rezervației); la sediul rezervației biosferei; în
principalele puncte turistice.
Exemplu inspirațional: Setul de instrumente de comunicare elaborat de UNESCO cu referire la
rezervațiile biosferei
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/relatedinfo/publications/mab-brand-story-toolkit/
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→ Acțiunea 6d: o expoziție fotografică mobilă cu referire la patrimoniul natural și cultural al
Rezervației Biosferei, la locuitorii săi, stilurilor de viață relaționate naturii și patrimoniului.

Rec 7: Promovarea descoperirii eco turistice din cadrul Rezervației
Partenerii sunt conștienți de potențialul turistic al regiunii și doresc să dezvolte nu un turism de
masă, dar un turism durabil și responsabil, axat pe descoperirea bogăției naturale și culturale a
acestei regiuni rurale și întâlnirea cu locuitorii săi.
Personalul rezervației facilitează unele vizite (în principal pentru școli și studenți), dar există câteva
modalități prin care vizitatorii pot descoperi rezervația.
→ Acțiunea 7a: identificarea, repararea și marcarea potecilor pietonale din preajma Rezervației și
lacurilor.
Aceste poteci, precum și oricare alte facilități asociate de acest tip (observatorii ornitologice,
pasarele) trebuie să fie proiectate:
- având în considerare sensibilitatea ecologică a rezervației și, în special, problema nivelului apei care
se poate modifica în dependență de diverși factori: sezonieri, ecologici, climatici și de utilizare ...
- caracterul sezonier al utilizărilor (instalațiile ușoare pot fi demontate în perioada de extra sezon )
- în sate, descurajarea parcărilor auto în zonele naturale și încurajarea vizitatorilor să utilizeze
facilitățile acolo unde există (pensiuni, magazine, muzee din sat etc.)
- prin asigurarea reversibilității instalațiilor, ușurinței și multifuncționalității (pentru utilizarea de
către locuitori și nu numai pentru turism), utilizarea materialelor locale cu impact redus asupra
mediului (pentru pasarele, semnalizare ...) și peisajului.
Această acțiune poate fi deveni un proiect pilot de exemplu pentru a demonstra utilizarea stufului
sau alte materiale și tehnici tradiționale.
Într-un al doilea rând, aceeași abordare ar putea fi adoptată și pentru ciclism, o formă de turism care
se dezvoltă mult în Europa și poate fi adaptată regiunii.
→ Acțiunea 7b: Instruirea ghizilor locali pentru comunicarea cu publicul larg, care completează
acțiunile educaționale pentru școlari, desfășurate de Moldsilva și integrează „Rețeaua de eco actori”.
Exemplu inspirațional: Marais Poitevin (Franța), care are o experiență excelentă în domeniul:
- creării unor trasee de descoperire într-o zonă umedă;
- instruirea ghizilor.

Rec 8: Promovarea regiunii din perspectiva turistică
Obiectivul promovării Regiunii nu trebuie să constituie promovarea turismului de masă, ci mai
degrabă turismului rural autentic, orientat spre natură și patrimoniu, care reprezintă principalele
surse pentru turism.
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Astăzi, având în vedere numărul foarte limitat de pensiuni și lipsa structurării ofertei turistice, este
necesar să acționăm treptat, pentru a stabili obiective realiste. Cererea va conduce treptat la
creșterea ofertei (pensiuni, ghizi ...).
Prin urmare, ne propunem să începem alegând două obiective relativ ușor de atins:
1 / turiști locali. Avem în vedere:
- clienții băilor termale din Cahul: dezvoltarea unei oferte de vizită pentru o zi sau o jumătate de zi
(mesa într-o pensiune, tururi ghidate ale rezervației și muzeelor din sate și achiziționarea de produse
locale)
- locuitorii regiunilor românești și ucrainene din Dunărea de Jos, precum și locuitorii din Chișinău:
dezvoltarea unei oferte de tip „Un week-end în rezervația Prutul de Jos”, inclusiv o noapte într-o
pensiune din localitatea rezervației. Impactul economic al turismului asupra unei regiuni este în
primul rând legat de faptul că vizitatorii înnoptează acolo, chiar dacă la început doar pentru o
noapte.
2 / Public țintă, amatori de a observa păsările, relaționat celorlalte arii protejate ale Dunării de Jos.
→ Acțiunea 8a: implicarea celor 9 localități a Prutul de Jos în cadrul Oficiului de Turism din Cahul, a
cărui creare este prognozată în programul de sprijin al UE: documente informative despre Rezervația
Biosferei și serviciile turistice ale Rezervației, sugestii pentru activități turistice, promovarea rețelei
de eco-actori din Rezervație, prezentarea expozițiilor fotografice ale Rezervație, promovarea
Rezervației, rezervarea activităților etc.
→ Acțiunea 8b: crearea punctelor de informare turistică în comune (muzee ale satului, pensiuni
etc.), care activează într-o rețea cu Oficiul de Turism din Cahul
2/ Public țintă, amatori de a observa păsările, relaționat celorlalte arii protejate ale Dunării de Jos.

3.3 - RECOMANDĂRI PRIVIND INTEGRAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL ÎN PLANUL DE GESTIONARE A REZERVAȚIEI BIOSFEREI
Evaluarea a evidențiat bogăția patrimoniului intangibil al regiunii (cântece, dansuri, tradiții, knowhow etc.) și puternica atașare a locuitorilor față de moștenirea lor. Este o moștenire vie și există
numeroase inițiative ale primăriilor sau ONG-urilor pentru promovarea acesteia (festivaluri,
spectacole etc.).
Sunt create muzee ale satelor, alte proiecte sunt incluse în Planul strategic de acțiune al GAL. Va fi
necesar să se asigure că proiectele sunt prioritare, prin asigurarea mijloacelor disponibile pentru
întreținerea și dezvoltarea acestora.
Deoarece considerăm insuficientă atenția acordată, vom insista asupra patrimoniului construit al
satelor. În cele 9 sate din cadrul Rezervației Biosferei s-a păstrat un volum și o arhitectură destul de
omogenă, specifică regiunii, în special „casa mare” care este bine păstrată. Acestea reprezintă o
sursă de bogăție pentru locuitorii de aici și, de asemenea, o sursă pentru atracția turistică a regiunii
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(căminul Crihana Veche este un bun exemplu despre cum se poate spori acest patrimoniu). Acest
patrimoniu trebuie valorificat mai bine, pentru a putea evolua și moderniza fără a-și pierde
identitatea și calitățile.

Rec 9: Mai buna înțelegere a patrimoniului arhitectural al satelor din regiunea Prutul de Jos
→ Acțiunea 9: studii urbane și inventarierea patrimoniului construit din sate
Se propune înțelegerea mai bună a compoziției urbane a satelor, precum și elementele de
arhitectură, metodele de construcție, materialele etc., care reprezintă un interes pentru conservare,
îmbunătățire sau dezvoltare. Această activitate ar trebui întreprinsă de AIRM în parteneriat cu ANA.
Ar putea fi realizată de către studenții de la Școala de Arhitectură din Chișinău și Universitatea din
Cahul. Acesta trebuie să implice locuitorii în inventarierea clădăriilor, în cunoașterea istoriei
dezvoltării satelor. Trebuie realizată în mod participativ pentru a promova conștientizarea
patrimoniului în rândul locuitorilor și pentru a ține cont de nevoile de dezvoltare și modernizare a
caselor.

Rec 10: Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor și aleșilor locali cu privire la necesitatea
păstrării satelor și a clădirilor
→ Acțiunea 10: instrumente pentru a contribui la păstrarea satelor și pentru a ghida munca asupra
caselor. Aceste instrumente pot lua forma unor proiecte pilot, expoziții cu privire la specificul
satelor, ghiduri de consiliere pentru rezidenți și companii de construcții.
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3.4 – REZUMATUL RECOMANDĂRILOR

OBIECTIVE

ACȚIUNI

LEADERSHIP

PARTENERI

FONDURI

I MANAGEMENT MORE PARTICIPATORY & INNOVATIVE
1 STIMULAREA PARTICIPĂRII LOCALE ÎN Prezența GAL în administrarea oficială a
GESTIONAREA REZERVAȚIEI
Rezervației, prin statut potrivit
MADRM, GAL

2 ÎMBUNĂTĂȚIREA DIALOGULUI LOCAL- Desemnarea
referenților
în
NAȚIONAL ȘI RECUNOAȘTEREA RB
departamentele și agențiile de stat și în MOLDSILVA
alte structuri

Departamente,
altele

Agenții,

Recrutarea unui responsabil de dezvoltare
3
FORTIFICAREA CAPACITĂȚII DE comunitară în cadrul echipei de
DEZVOLTARE
A
COMUNITĂȚII management a Rezervației
MOLDISVA
REZERVAȚIEI

4 CONSOLIDAREA FORMĂRII ÎN CADRUL
MANAGEMENTULUI
INTEGRAT
ȘI Schimb cu alte teritorii
PARTICIPATIV

MOLDSILVA

Bugetul Moldsilva

Parcul Natural
Marais Poitevin

Regional

Cooperare
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"

Pregătirea unui ofițer al Rezervației cu
MOLDSILVA
privire la managementul participativ

EuroMAB & Toulouse
Universitatea
Réseau des Grands Sites de
Franța

II DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI PROMOVAREA REZERVAȚIEI
5 SPORIREA VALORII PRODUSELOR
LOCALE DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI A Crearea unei rețele locale și a unui statut Moldsilva,
GAL
MICULUI BUSINESS LOCAL
al eco-actorilor din Rezervației
întreprinderile

"

Crearea instrumentelor de comunicare și Moldsilva,
GAL
promovare pentru Rețeaua de eco actori
întreprinderile

"

Consiliere și sprijin administrativ și
financiar pentru companiile din cadrul GAL
rezervației

6
CREAREA,
GESTIONAREA
ȘI
ACTUALIZAREA INSTRUMENTELOR DE Hartă turistică și a resurselor naturale și
GAL, MOLDSILVA
COMUNICARE PENTRU DEZVOLTAREA culturale ale rezervației
REZERVAȚIEI BIOSFEREI

Întreprinderile din
și Rezervația Biosferei
EuroMAB
MAB
France
Europarcs
Întreprinderile din
și Rezervația Biosferei
EuroMAB
MAB
France
Europarcs

OT
Cahul
regiunea

Programul
Cahul

UE

pentru

Programul
Cahul

UE

pentru

Programul
Cahul

UE

pentru

& Programul
Cahul

UE

pentru
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"

Crearea paginii web

GAL, MOLDSILVA

OT Cahul & region

"

Instalarea panourilor informaționale

GAL, MOLDSILVA

Rețeaua
actorilor

Expoziție fotografică

GAL, MOLDSILVA

7
PROMOVAREA
DESCOPERIRII Identificarea, repararea și
ECOTURISTICE DIN CADRUL REZERVAȚIEI potecilor
pietonale
din
Rezervației și lacurilor.

marcarea
preajma GAL, MOLDSILVA

GAL, MOLDSILVA

OT
Cahul
regiunea
ANTRIM
Rețeaua
actorilor

eco

&

eco

"

Identificarea și instruirea ghizilor

8 PROMOVAREA REGIUNII

Implicarea Prutului de Jos în activitatea
Orașul Cahul și GAL
Oficiului Turistic din Cahul

Programul
Cahul

UE

pentru

"

Crearea punctelor de informare turistică în GAL și rețeaua eco Oficiului Turistic din Programul
comune
actorilor
Cahul & regiunea
Cahul

UE

pentru

ANTRIM

42

INTEGRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN PLANUL DE MANAGEMENT AL REZERVAȚIEI

inventarierea patrimoniului construit din
9 BUNA ÎNȚELEGERE ȘI PĂSTRARE A sate
AIRM, ANA
PATRIMONIULUI CULTURAL

GAL
Școala
arhitectură
(Chișinău)

de

Localnicii
10
CREȘTEREA
GRADULUI
DE
CONȘTIENTIZARE A LOCUITORILOR ȘI Instrumente pentru păstrare, restaurare și
ALEȘILOR LOCALI CU PRIVIRE LA munca asupra caselor
AIRM, ANA
NECESITATEA PĂSTRĂRII SATELOR ȘI A
CLĂDIRILOR

GAL
Școala
arhitectură
(Chișinău)

de

Localnicii
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ANEXA Programul misiunii 21-27 iulie 2019

PERIOD - 2019
STEP
1

15-20 July

Preparation of the mission & coordination with Twining team
readings of existing documentation on the MAB Reserve and
Twining project

STEP
2

21-27 July

Mission in Chisinau and Biosphere Reserve Prutul de Jos and buffer
zone, interviews with stakeholders, local authorities and relevant
actors

STEP
3

August-10 October

Elaboration of the final version of the report
In addition : a light follow-up of the project within approx. 6
months after the delivery of the final report (equivalent to 1
working day).

Dimanche 21 juillet
18h15 Accueil à l’Aéroport de Chisinau par Mme Luisa De Marco et transfert à l’Hôtel Chisinau
2015 Diner avec Mmes Luisa De Marco, Ana Gutu, Martine Zejgman
Lundi 22 juillet
10h00 Rendez vous au Ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, bureau du
Twinning préparation de la semaine et de la réunion.
11h30 Réunion de travail avec le groupe d’experts moldaves au Ministère de l’Éducation, de la
Recherche et de la Culture
13h00 Déjeuner de travail
15h00 Réunion de travail au Ministère de l’Agriculture, du Développement Régional et de
l’Environnement
16h30 Départ vers Cahul
19h30 Dîner et hébergement à l’Hôtel Azalia, Cahul
Mardi 23 juillet
10h00 Départ vers le village Slobozia Mare. Arrêt (30 min) au Lac de Manta aux confins des village
Manta et Crihana Veche.
11h30 Atelier de travail avec les maires des communes de la Réserve de Biosphère et des
partenaires du GAL présidé par Mme Valentina Carastan, maire de Slobozia Mare
13h30 Déjeuner à Slobozia Mare
15h00 Visite du village, du théâtre d’été et de la Maison de Culture de Slobozia Mare.
Visite de la fabrique de vins de Slobozia Mare.
Visite de la maison rurale Casa Mare.
17h30 Réunion avec M. Nicolae Dandis, maire de Cahul, Hôtel de Ville de Cahul
19.30 Dîner à Cahul
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Mercredi 24 juillet
10h00 Visite de la Réserve Scientifique le Prut Inférieur. Visite en barque sur le Lac de Beleu et ses
canaux. Visite du siège de la Réserve de Biosphère le Prut Inférieur. Rencontre avec l'équipe locale
Moldsilva
13h00 Déjeuner de travail avec Mme Silvia Stirbet, maire de Valeni, et visite de la pension
15 h 00 Visite de l’atelier artisanal de cuirs et peaux de Colibasi et visite de la chambre d'hôte d'Olga
à Slobozia Mare
16h30 Visite du site archéologique du Mar de Trajan, et du musée des fouilles archéologiques de
Crihana Veche, avec Mme Rodica Cucereanu, maire Crihana Veche, et Mr Ion Ceban, archéologue de
l’Agence nationale d’Archéologie
19h30 Diner à Cahul
Jeudi 25 juillet
8h30 Départ pour Chisinau
13h00 Déjeuner
15h00 Séance de travail avec Mme Gutu
16h00 Réunion de travail avec M. Valeriu Caisin, Agence Moldsilva
19h30 Diner de travail avec Mme Luisa De Marco
Vendredi 26 juillet
9h30 Rencontre avec l’Ambassadeur de France Mr Pascal Le Deunff
10h30 à Réunion de clôture et compte rendu à chaud avec les experts moldaves au Ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Recherche
13h00 Déjeuner
14h00 Visite du Musée d'Ethnographie et d’Histoire Naturelle et d’ethnographie, et des caves de
Cricova avec l'Agence d'Inspection et de restauration des monuments.
Samedi 27 juillet
05h40 Départ depuis l’Aéroport International de Chisinau pour Paris
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ANEXA II
LISTA PARTICIPANȚILOR LA ȘEDINȚE, CHIȘINĂU ȘI CAHUL, 22-26
IULIE 2019
Meeting at the Ministry of Education, Culture and Research, Monday, 22nd of July 2019 at 11.30
Andrei Chistol – State Secretary
Valeriu Caisin – ICAS Moldsilva
Ion Stefanita – Director of the Agency of Inspection and Restoration of Monuments
Victor Popovici – employee of the Agency of Inspection and Restoration of Monuments
Chiriac Serghei – employee of the Agency of Inspection and Restoration of Monuments
Vornic Vlad – Director of the National Agency of Archaeology
Natalia Turcanu – National Inbound Tourism Association of Moldova (ANTRIM)
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
Meeting at the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, 22nd of July 2019
at 15.30
Andrei Chistol – State Secretary
Valeriu Caisin – ICAS Moldsilva
Genadie Grubîi – ”Moldsilva” Agency
Olga Ceban – Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Ala Rotaru – Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Veronica Josu - Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Valentina Tapis – Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Marcela Esanu - Resident Twinning Adviser Assistant
Meeting at the Slobozia Mare Hall, Tuesday, 23rd of July 2019 at 11.30
Valentina Carastan – Mayor of the Slobozia Mare Village, member of the Local Action Groups (GAL)
Eugenia Negru-Stoica – Manager GAL ”Lunca Prutului de Jos”
Olga Rotaru – Director of Kinder garden No. 2 Slobozia Mare, NGO representative
Ecaterina Zaporojan – member of GAL ”Lunca Prutului de Jos”
Domnica Capatina - member of GAL ”Lunca Prutului de Jos”, enterpreneur and business woman
Alexei Banu – professor within the Theoretical High School ”Academician Ion Bostan” from Brînza
village
Polina Cassir – Natural Reserve ”Prutul de Jos”
Viorica Palade - Natural Reserve ”Prutul de Jos”
Dumitru Zaporojan – artisan from Slobozia Mare
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
AND
- Visit of the village of Slobozia Mare and Culture Hall
- Visit of a traditional rural house "Casa Mare", with the owner, Slobozia Mare
- Visit of Vinaria-Din-Valle Compagny, with the staff, Slobozia Mare
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Meeting at the Cahul City Hall, Tuesday, 23rd of July 2019 at 17.30
Nicolae Dandis – Mayor of Cahul City
Ana Gutu – Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
Meeting at the Natural Reserve ”Prutul de Jos”, Wednesday, 24th of July 2019 at 10.30
Viorica Palade - Natural Reserve ”Prutul de Jos”
Polina Cassir – Natural Reserve ”Prutul de Jos”
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
AND
- Visit of the recently opened Biosphere Reserve Center, Slobozia Mare, with Viorica Palade and
Polina Cassir, Natural Reserve ”Prutul de Jos”
Meeting at Valeni, Wednesday, 24th of July 2019 at 13.00
Silvia Stirbet – Mayor of Valeni Village
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
AND
- Visit of a recently created B&B, with the owner, Slobozia Mare,
- Visit at a leather workshop, with the owner, Colibasi
Meeting at Crihana Veche, Wednesday, 24th of July 2019 at 17.30
Rodica Cucereanu – Mayor of Crihana Veche Village
Ion Ceban – National Agency of Archaeology, archaeologist
Angela Bezman – Muzeum of History and Etnography Crihana Veche
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
AND
- Visit of Trajan Wall archeological site, Crihana Veche, with Ion Ceban, archaeologist
Meeting with Moldsilva, Thirsday, 25th of July 2019 at 16:00
Valeriu Caisin – ICAS Moldsilva
Ana Gutu –Institut Superieur d’études Français (ISEF)
Closure meeting at the Ministry of Education, Culture and Research, Friday, 26th of July at 10.30
Andrei Chistol – State Secretary
Valeriu Caisin – ICAS Moldsilva
Ion Stefanita – Director of the Agency of Inspection and Restoration of Monuments
Ala Rotaru – Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment
Ana Gutu – Institut Superieur d’études Français (ISEF)
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Luisa De Marco – Resident Twinning Adviser, EU Twinning Project “Support to promote cultural
heritage in the Republic of Moldova through its preservation and protection”
Cezara Cebanu - Resident Twinning Adviser Language Assistant
Marcela Esanu - Resident Twinning Adviser Assistant
AND :
- Visit of the National Museum of Ethnography and Natural History, Chinisau, with Ion Stefanita,
Director of the Agency of Inspection and Restoration of Monuments
- Visit of the Cricova Wine Cellar, as an example of touristic valorisation of tangible and intangible
heritage in Moldova, with Ion Stefanita, Director of the Agency of Inspection and Restoration of
Monuments
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ANEXA III REFERINȚE - DOCUMENTAȚIE
(Ro): Romanian

(En): English

GENERAL DOCUMENTATION:
MANAGEMENT












SUSTAINABILITY,

(Fr): French
COMMUNITY

RESILIENCE,

INTEGRATED

SITES

"The
Sustainable
Goals
and
Targets
by
2030",
UN
2017
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
"Resilience"
for
the
European
Union:
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarianaid/resilience_en
"Resilience and adaptation planning for community protected areas – Step-by-step Guide", United
Nations Environment World Conservation Monitoring Centre – UNEP WCMC, guide, 2016 112 p. (En
& Fr),
"Protected areas and climate change. Resilience through site-level planning", Jamison Ervin, UNDP
Senior Advisor, 198 p.
https://www.resilience.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-andbiosphere-programme/about-mab/
"Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de gestion intégrée, La Réserve de biosphere du delta du
Saloum, Sénégal", Ibrahima Mamadou Mat Dia, UINC, 145 p. 2003 (Fr)
"Managing Natural World heritage", UNEP, 2012
https://whc.unesco.org/en/managing-natural-world-heritage/ (En&Fr)
"World Heritage Landscapes: A Handbook for Conservation and Management", paper n°26, Unesco
World Heritage Center, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187044
"Petit traité des Grands Sites", ICOMOS France, Actes Sud, 2009, 220 p. (Fr)

BIOSPHERE RESERVES – MAN & BIOSPHERE UNESCO PROGRAM
Mab program




http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-andbiosphere-programme/
"New roadmap for the Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World Network of
Biosphere Reserves – Lima Action Plan 2016-2025"
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247418

Euro-Mab, subregional MAB Networks and National MAB Networks







http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-andbiosphere-programme/networks/euromab/
http://www.unesco-mab.org.uk/
https://www.mab-france.org/en//
Rezervatia Biospherei Delta Dunarii (Romania) http://www.ddbra.ro/en
https://www.nordmab.com/about NorMAB is a subnetwork for nordic cooperation for Biosphere
Reserves
https://www.biospherecanada.ca/annual-reports-rapports-annuels

Biosphere Reserve Eco-players



Mab France web site (in English) is providing a lot of practical tools to build "eco-players" local
networks, to insure promotion of local businesses and products https://www.mab-france.org/en//
https://www.mab-france.org/en/our-ambassadors/establishing-a-network-of-eco-players/
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http://dwink.pro/86/ (E-book explaining the creation of a local eco-player network)

Europark Federation
Europark is the he largest Network of European Protected Areas, provides a large range of practical
examples and success stories
 https://www.europarc.org/

LOWER PRUT REGION, SCIENTIFIC RESERVE, RAMSAR SITE & BIOSPHERE RESERVE
Scientific Reserve " Prutul de Jos"
 La Réserve scientifique, du Prut inférieur, Présentation par Viorica Paladi, Moldsilva, 32p. 2019 (Fr)
Ramsar site "Lower Prut Lakes" :
 Information Sheet on Ramsar Wetlands (RIS), Loxer Prut Lakes, 1999, 10 p. (En)
 Ramsar Site 1029, Lower Prut Lakes, Addisional Intormation to Ramsar Information Sheet, August
1999, 2 p. (Ro)
 Lower Prut Lakes – Ramsar Site, Current situation and perspectives, Date ?, 6 p. (En)
Biosphere Reserve MAB "Prutul de Jos"
 "Conventia Ramsar, si zonele umede de importanta interenationala in Republica Moldova", Biotica,
societea ecologica, 2008, 85 p. (Ro)
 Lower Prut Biosphere Reserve, Unesco Man & Biosphere Reserve, Candidature Dossier, Moldsilva,
Agency, sept 2017, 73 p. (En)
 Report on the regional workhsop on the establishment of the Lower Prut Biosphere Area, in the
frame of the Unesco funded-projectto strenghen capacity-building for establishment of the first
biosphere reserve in Moldova", Dumitru Drumea, 11 september 2011, 12 p. (En)
 Planul de Management Al Regiunii Protului de Jos, Draft prepared by Moldilva, Provisional
document, Chisinau 2018, 155 p. (Ro)
 "La Réserve de biosphère Prutul de Jos / le P rut inférieur", Valeriu Caisin, Moldsilva, 2019, 10 p. (Fr)
Interpretation



"Guide for Interpretation of Nature of the Black Sea – Interpretative Trains on the Ground: Support to
the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region", including the Trail "Trajan
Wall" & the Trail "Beleu Lake"), Black Sea Cross Border Cooperation, 2013, 138 p. (En & Ro)
The Trail "Lac Beleu", Fundatia Comunitara Cahul, 8 p. Date ? (En & Ro)

Local Community


Local Action Group (LAG-GAL) Prutul de Jos, Strategic Plan for Action, 2018-2022, 65 p. (Ro)

Environmental regulations and rules


Republic of Moldova, Government Decision No. 301 of 24.04.2014 on the approval of the
Environmental Strategy for the years 2014-2023 and of the Action Plan for its implementation,
Published: Official Monitor no. 104-109 of 06.05.2014, art no: 328 (En)
 List of follow strategic, legislative and regulatory framework, Ministry of Agriculture, Regional
Development and Environment, 2019, 1p. (En)
 Republic of Moldova, Decision No. 274, of May 18th, 2015, On the approval of the Strategy on
Biological Diversity of the Republic of Moldova for 2015-2020 and the Action Plan for enforcing it (En)
Tourism development
 Cluster Lunca Prutul de Jos, Ghidul serviciilor turistice a clusterului agrotouristic "Lunca Prutului de
jos", 24 p. – transmitted by Natalia Turcanu, National Inbound Tourism Association of Moldova
(ANTRIM) (Ro)
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Unsaid Moldova "The One Moldova Tourism Industry Development Programm – Unlocking Moldova's
Nationla Cultural Heritage", Request for Information (TORs for Consultancy), 23 April 2019 31 p.–
transmitted by Natalia Turcanu, National Inbound Tourism Association of Moldova (ANTRIM) (En &
Ro)

Maps







"Reservatia Biosferei Prutul de Jos, zonarea functionala", Moldsilva
"Patrimoniu Prutul de Jos" : Patrimoniu construit, Monumente de rāzboi, Mesteri populari, Altele
(Ro). 2019. Map created on request of the present mission by
Agency of Inspection and Restoration of Monuments
"Harta siuri Prutul de Jos", 2019. Map created on request of the present mission by National Agency
of Archaeology
"Harta Reservatiei Biosferei Prutul de Jos", established in the framework of Programul Operational
Comun Romania-Ucraina-republica Moldova 2007-2013 (Ro)
Map of "Leader Lag Initiatives and formalized LAGs in the Republic of Modova".

Books


"The cultural Heritage of the Republic of Moldova", ARC, 2014, 288 p. (En & Ro)

Brochures and Websites









"Cahul, Istorie si Traditie, Eidtori Centurlui Cultural "Dunarea de Jos", Galati, 2018 (Ro & En)
Tourist Map, Moldova, scale 1cm = 7,5 km Date ? www.moldova.travel
Republic of Moldova, Tourist Map, scale 1:550 000 Date ? www.turism.md
Patrimoniul Arheologic al raionului Cahel, Date ? Agencia Nationale Arheologica, Institul
Patrimonuilui Cultural (Ro)
Reservatia "Prutul de jos" Date ?
www.moldova.travel
www.turism.md
http://complexvaleni.com
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ANEXA IV CLARIFICAREA STATUTULUI ZONELOR PROTEJATE
/ DESEMNATE ÎN ZONA PRUTUL DE JOS
STATUS OF PROTECTED/DESIGNATED AREAS IN PRUTUL DE JOS REGION
Status
Date
of Designation
Official
Official
Denomitation
creation
Scientific Reserve
23/04/1991 National
"Rezervatia
governmental
stiintifica
decision,
with Prutul de Jos"
legal impact on
activities
"Prutul de Jos
scientific
Reserve"
Ramsar Site

Biosphere Reserve

20/06/2000

2018

International
nomination
based
on
application file.
National
commitment to
preserve
the
wetland.
No legal impact.
Management
plan.
International
nomination by
Unesco
(Man
and Biosphere
Programm)
based
on
application file.
National
commitment to
implement
sustainable
management of
the area,
No legal impact.
Management
plan.

"Lacurile
Prutului
Jos"
"Lower
Lakes"

de

Surface

Area(s)

1.691 ha

Beleu
Lake
(800 ha) and
adjacent
meadows

19.152,5 ha
(including
14.400 ha
wetlands)

Beleu Lake and
Manta Lake &
Lower
Prut
Valley
&
Floodplain.
Including
9
villages.

14.771 ha

Lower
Prut
Valley,
including
9
villages.
Northern limit:
South of the
city of Cahul
Southern
Limit:
the
frontiere with
Romania
(Giurgiuletsi).
Western Limit:
frontiere with
Romania
Eastern Limit:
road R34 and
limits of the
villages

Prut

"Rezervatie a
Biosferei
Prutul de Jos"
"Biosphere
Reserve Prutul
de Jos"

Main Characteristics of Biosphere Reserves for Unesco
Source
:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/main-characteristics/
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The main characteristics of Biosphere Reserves are:










Achieving the three interconnected functions: conservation, development and logistic
support;
Outpacing traditional confined conservation zones, through appropriate zoning schemes
combining core protected areas with zones where sustainable development is fostered by
local dwellers and enterprises with often highly innovative and participative governance
systems;
Focusing on a multi-stakeholder approach with particular emphasis on the involvement of
local communities in management;
Fostering dialogue for conflict resolution of natural resource use;
Integrating cultural and biological diversity, especially the role of traditional knowledge in
ecosystem management;
Demonstrating sound sustainable development practices and policies based on research and
monitoring;
Acting as sites of excellence for education and training;
Participating in the World Network.
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ANEAX V HARTA ZONELOR PROTEJATE/DESEMNATE
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ANEXA VI – CONTRIBUȚIA PARTICIPANȚILOR LA
ATELIERUL CU GAL LUNCA PRUTULUI DE JOS
24 IULIE 2019 - SLOBOZIA MARE
Question 1 : quels sont les principales valeurs et les principaux atouts de votre territoire ?
(réponses reclassées par grands thèmes)














Le paysage naturel magnifique unique en son genre
Le paysage magnifique avec les lacs, canaux, vallées et les "collines d'or"
La zone humide Ramsar
La position géographique au bord du lac Beleu, le lac Manta, le fleuve Prut, la nature et la faune
magnifique, la Réserve de Biosphère du Prut
Le lac Beleu, le lac Manta, le fleuve Danube
Le lac Beleu
Le voisinage avec lac Beleu et le fleuve Prut
La flore et la faune du lac Beleu
L'écosystème qui n'est pas abimé par le facteur humain
La zone écologique
La zone strictement protégée de la Reserve de biosphère
La Réserve de Biosphère Prutul de Jos dans laquelle habitons
La Réserve de Biosphère Prutul de Jos







L'accès au fleuve Danube
Le voisinage avec la Roumanie et l'Ukraine
La proximité de la Roumanie et de l'Ukraine
L'emplacement géographique : voisinage avec la Roumanie, pays membre de l'UE
Etre situé à la porte de l'Europe



Le centre technologique d'observation spatiale (planétarium, téléscope)






Les traditions et les coutumes
La culture locale et les belles traditions
Les traditions populaires : les danses, la hora du Sud, les us et coutumes populaires, la culture
Le folklore et les traditions uniques aux 9 communes



De bonnes conditions pour développer le tourisme rural






Les valeurs humaines des habitants : travailleurs, créatifs, habiles et hospitalité
Des habitants très travailleurs, la cuisine traditionnelle, écologique avec des produits bio
La confection d'objets et de produits spécifiques à la zone
En tant qu'entrepreneur artisan, d'avoir la permission de réaliser mes produits sous la marque
de l'Unesco
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Question 2 : Quelles sont les actions concrètes que vous voudriez voir réalisées en priorité dans les
3 prochaines années ? (réponses reclassées par grands thèmes)








Des aménagements pour notre territoire : un chemin d'accès au Lac Beleu
Réparation des routes qui mènent vers le Lac Beleu et le siège de la Réserve scientifique du Prut
inférieur
Aménagement et nettoyage des lacs
Dans la réserve, une tour observatoire, la dotation de barques, de gilets de sauvetage et des
sentiers touristiques en bois
De la signalétique et des panneaux informatifs
Qu'on fasse de la lumière sur cette Réserve de biosphère, qu'on la valorise avec des gens et du
contenu (connaissance)
La signalétique de la zone : voie d'accès, tour d'observation, sentiers et piétons et vélo, avec
passerelles (en valorisant la légende sur le fils d'Etienne le Grand qui a circulé autour du Prut et
dans nos villages)




L'aménagement des routes touristiques
La création de circuits touristiques




Aménager un musée au Centre de sensibilisation écologique au siège de la Réserve de Biosphère
La mobilisation des citoyens pour le nettoyage des déchets du territoire et le maintien de la
salubrité le plus longtemps possible
La sensibilisation écologique de la population
Activités de sensibilisation de la population visant l'équilibre entre les hommes et la nature,
l'harmonie entre les hommes et la nature
Actions d'éducation des habitants pour renforcer la conscience de la fragilité et de la qualité de
notre territoire.







La réparation des routes, l'assainissement et la collecte et la transformation des déchets










La promotion des lieux touristiques de chez nous
La promotion des attraits touristiques existant déjà, l'amélioration des services
La création d'un complexe touristique dans la Réserve de biosphère
Des foires traditionnelles avec des produits représentatifs de notre région
Des pensions touristiques (hébergement dans les maisons des gens locaux)
Des pensions touristiques agro-alimentaires
La revitalisation des objectifs touristiques
Encourager les gens d'ici à recevoir (hébergement) des touristes, là où on cuisine des plats
traditionnels
La formation via l'échange d'expériences entre les entrepreneurs de différents domaines
La création dans chaque village d'une maison-musée et d'une pension agro-alimentaire
La modernisation des activités agricoles et non agricoles et des activités artisanales
Le développement d'infrastructures dans le domaine du tourisme
Le soutien multidimensionnel de la part des autorités nationales, locales, internationales pour la
modernisation et le développement des territoires de la Réserve
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Question 3 : Quelles sont vos suggestions permettant de faciliter la mise en application des actions
que vous avez proposées ? réponses reclassées par grands thèmes


La nécessité d’avoir des financements adéquats pour tous les projets dans la RBPI




Que les autorités nationales nous connaissent et nous écoutent davantage
La nécessité d’avoir une implication concertée des autorités locales et centrales dans la solution
des problèmes de la RBPI, en surmontant les inconvénients bureaucratiques (législation
restrictives et contradictoire, souvent insuffisante et mal interprétée par les habitants de la
zone).
La nécessité de fortifier la collaboration entre les autorités centrales et locales d’un coté et les
citoyens habitant les 9 communautés de la RBPI de l’autre.






Que le GAL soit reconnu officiellement
La nécessité d’organiser des mobilités et échanges d’expériences avec d’autres
intercommunalités de l’étranger (sur le modèle du Groupe d’Actions Locales la Vallée du Prut
Inférieur).



La nécessité de stimuler la motivation et l’implication active des citoyens de la RBPI dans la
solution des problèmes auxquels ils se heurtent par le biais des actions concrètes organisées
dans les communautés.



Lever les obstacles économiques et financiers les habitants qui veulent investir : les intérêts
d'emprunts sont énormes (12%-14%)
Faciliter le travail de ceux qui ont des projets (exemple agro-tourisme)





Nécessité de mener des actions systématiques et conséquentes de sensibilisation des habitants
de la RBPI afin qu’ils comprennent le besoin impérieux de protéger et de sauvegarder le
patrimoine culturel et naturel inédit de la RBPI tout en perpétuant un équilibre judicieux entre
leurs activités économiques et sociales et les ressources naturelles existantes.

Question 4 : Comment voyez vous votre région dans 10 ans ? ce que vous redoutez qu'elle
devienne et ce que vous souhaitez qu'elle devienne (réponses reclassées par grands thèmes
Futur redouté :







Le départ croissant des habitants de la région à l'étranger, l'économie ne se développe plus,
l'environnement naturel est détruit
Le Lac Beleu desséché et envahi de puis pétroliers
Le dépeuplement du territoire
Le colmatage du Lac Beleu et la salinisation du Lac
Le flux de migration à l'étranger et les calamités naturelles
Le dépeuplement, l'accumulation des déchets, la disparition des lacs et la déforestation
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Le départ massif de la population, le manque de main d'œuvre
Le dépeuplement du territoire
Le manque de ressources financières
Des voitures partout dans la réserve

Futur souhaité :










Que nos propositions soient réalisées (voir question 2 et 3)
Tous les habitants des villages vivant à l'extérieur sont revenus chez eux dans un village beau,
développé aux standards européens
Dans 10 ans, nous avons 5 pensions touristiques et nous sommes un pays membre de l'UE
Le développement économique et des infrastructures avec beaucoup de touristes !
Le développement des activités de production et de l'économie
Une région socio-économique développée, un tourisme local développé
Une zone touristique bien aménagée, bien promue, avec des gens heureux d'y vivre et d'y venir !
Je veux qu'un nombre plus grand de touristes connaissent cette zone
Des circuits touristiques bien aménagés, des infrastructures, la collecte des déchets, le
développement économique, des lacs aménagés, aérés
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ANEX AVII PLANUL STRATEGIC, 2018-2223, GAL LUNCA
PRUTULUI DE JOS
(Extract)
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ANEXA VIII MANAGEMENT PLAN, REZERVAȚIA BIOSFEREI,
MOLDSILVA, DRAFT 2018
(Extract – THEME 2 & THEME 4 – traduction Ana Gutu)
THEME 2

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

Obj 2.1 Evaluation des ressources naturelles et harmonisation des réglementations pour l'utilisation
durable des ressources dans la Réserve de biosphère
2.1.1 élaboration d'un règlement concernant les ressources naturelles d'intérêt économique
2.1.2 suivi des espèces migratrices ayant un intérêt économique
Obj 2.2 Optimisation des méthodes de valorisation des ressources naturelles renouvelables en vue
de la conservation du patrimoine naturel
221 : promotion des méthodes de valorisation durable des ressources naturelles faune et flore :
roseaux, plantes médicinales, poisson, chasse
222 : définition des possibilités d'utilisation rationnelle des ressources cynégétiques et piscicoles
223 : promotion des mesures de gestion via la chasse contrôlée
224 : harmonisation des périodes de prohibition de la pêche et des outils de la pêche
225 : harmonisation des normes pour la chasse et les quotas de captures des oiseaux d'eau
Obj 2.3 Appui aux communautés locales en vue de leur implication directe dans la valorisation des
ressources naturelles
231 : identification des méthodes écologiques de valorisation des ressources naturelles et réalisation
d'un centre de formation dans le management des aires protégées
232 : identification et gestion des conflits entre les utilisateurs des ressources naturelles des aires
protégées entre les utilisateurs eux-mêmes et avec l'administration
233 : promotion de l'écotourisme en tant que forme optimale de valorisation de la ressource
paysagère y compris le tourisme scientifique
Obj 2.4 Coopération en vue d'améliorer le milieu des entreprises en lien avec les ressources
naturelles
241 organisation de rencontres entre utilisateurs des ressources naturelles et les administrateurs de
l'aires protégée dans le but de promouvoir les principes d'utilisation durables des ressources
naturelles
242 : promotion de l'utilisation alternative des ressources naturelles via le développement de
diverses formes de tourisme écologique

THEME 4

CONSULTATION PUBLIQUE ET IMPLICATION DE LA COMMMUNAUTE

Obj 4.1 Elaboration de la stratégie de consultation publique et implication de la communauté locale
pour promotion des objectifs du management de la Réserve de Biosphère
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4.1.1 recensement et approche de certains sujets sensibles visant la coopération transfrontalière
entre la République de Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine
4.1.2 développement de la stratégie pour accroitre la communication avec certaines catégories
d'habitants de l'aire protégée via des études sociologique pour perfectionner les méthodes de cette
activité, et en évaluer l'efficacité
4.1.3 inclusion des problèmes sociaux dans les thématiques de sensibilisation
4.1.4 inventaire des plus importants problèmes écologiques de Réserve de Biosphère et
identification du rôle des autorités publiques locales et de la population dans la prise décision
Obj 4.2 Promouvoir les actions de coopération dans domaine de sensibilisation du public et de
l'éducation à l'environnement
4.2.1 mise en place d'un centre commun d'information et de formation dans le domaine de
communication et de la mise en place des centres d'information des visiteurs
4.2.2 organisation des camps d'été thématique pour les enfants et pour les jeunes afin de faciliter
l'échange d'information et la formation de ceux-ci en vue de les impliquer dans l'élaboration de
projets d'environnement
4.2.3 organisation de séminaires de travail périodiques pour les employés des centres d'information
de la Réserve de Biosphère
4.2.4 mise à jour de l'info des centres de visites de la Réserve scientifique
4.2.5 organisation des fêtes et participation aux journées de référence : journées des zones humides,
des journées de l'environnement et de la biodiversité, des fêtes du Danube
Obj 4.3 Actions pour la conservation des traditions locales et de l'identité culturelle de l'espace
transfrontalier
4.3.1 identification des caractéristiques architecturales spécifiques aux sites humains des territoires
voisins ou proches de la Réserve afin de promouvoir les valeurs locales traditionnelles
4.3.2 conservation des métiers et activités économiques traditionnelles : pêche, confection en
roseau, cuisine traditionnelle, etc.
4.3.3 promotion des productions locales traditionnelles propres à la réserve (foire de produits,
expositions, évènements culturels, etc)
4.3.4 création des centres locaux d'info et de consultation pour la diffusion des info générales sur
l'environnement
Obj 4.4 Développement de la coopération transfrontalière visant la mise en place d'une stratégie
d'éduction écologique dans les aires naturelles protégées dans l'Euro-Région du Danube inférieur
4.4.1 perfectionnement dans le domaine de la formation écologique via des échanges trilatéraux
entre les enseignants, la formation pour les enseignants de biologie et géographie sur les aires
protégées, implication des élèves dans des programmes de recherche et de suivi dans aires
naturelles protégées, séjours et jeux écologiques pour les enfants et jeunes
Obj 4.5 Développement de la collaboration avec les autorités locales et ONG
4.5.1 formations internationales pour les élus
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4.5.2 élaboration des plans d'action écologiques pour les communautés locales
4.5.3 promotion de la coopération entre les autorités des aires naturelles protégées et des ONG
Obj 4.6 Développement de l'activité d'information et de sensibilisation via des publications
thématiques
4.6.1 édition d'un journal écologique dans l'Euro-Région et amélioration du tirage et de qualité
graphique des publications existantes
4.6.2 réalisation et élaboration d'un logo de la Réserve de Biosphère
4.6.3 réalisation d'outils d'info en RO, UK, GER, FR, pour les visiteurs de la Réserve : monographie,
travaux scientifiques, brochures, cartes postales … imprimé et numérique
4.6.4 publication du plan de gestion de Réserve de Biosphère et distribution de ce plan auprès de
toutes les personnes impliquées et intéressées
4.6.5 élaboration des outils d'information visant l'état de la réserve et la modalité de la coopération
transfrontalière
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ANEXA IX EXEMPLE, SURSE DE INSPIRAȚIE
Charter of the Fundy Biosphere Reserve (Canada)

Example of Logo for Eco-players Network
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