
CONSOLIDAREA MĂSURILOR 
DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE 

CLIMATICE ÎN REZERVAȚIA 
BIOSFEREI 

„PRUTUL DE JOS”
Prin acest proiect, partenerii de implementare, AO EcoContact și 
Centrul de Consultanță Ecologică, Cahul își propun să contribuie la 
gestionarea durabilă a Ariei Naturale Protejate – Rezervația Biosfe-
rei „Prutul de Jos”, sprijinind autoritățile/persoanele interesate, la 
nivel local și  central, în determinarea impactului schimbărilor climati-
ce și în procesul de oferire a serviciilor ecosistemice comunităților 
locale. Acest lucru prevede consolidarea măsurilor de reziliență și spori-
rea capacităților de adaptare la schimbările climatice pentru populația 
locală și autoritățile din teritoriu.  Astfel, în cazul autorităților, o atenție aparte 
se va dedica activităților de consultanță  și sesiunilor de instruire privind valorifi-
carea resurselor naturale, în scop de promovare a patrimoniului ecologic al zonei; 
pentru populația locală în schimb, un accent sporit va fi pus pe informarea și sensibili-
zarea cetățenilor privind păstrarea ecosistemului în ariile naturale protejate precum Prutul 
de Jos, problemele de mediu și impactul schimbărilor climatice.
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CONTEXT 
Rezervația Biosferei "Prutul de Jos" este prima zonă din Moldova, care 
a căpătat statut internațional de Arie Naturală Protejată. Odată cu adop-
tarea, la nivel național, a mai multor acte regulatorii, printre care și 
Legea cu privire la fondarea Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” (2018), 
a fost creată o bază solidă și o serie de facilități pentru dezvoltarea și 
extinderea zonelor protejate din țară. 



Localizare: 
Proiectul se implementează în Zona Prutu-
lui de Jos, în partea de Sud a Republicii 
Moldova, incluzând râul Prut și afluenții 
săi. O zonă umedă se întinde de-a lungul 
râului Prut, acoperind un mozaic de ecosis-
teme de apă, pajiști și păduri. Teritoriul - o 
suprafață ce depășește 14.771 ha – repre-
zintă o parte a raionului Cahul, care include 
orașul Cahul, ca regiune tampon și limitele 
teritoriale administrative ale comunități-
lor-pilot: Brânza, Câșlița-Prut, Colibași, 
Crihana Veche, Giurgiulești, Manta, Slobo-
zia Mare, Vadul lui Isac și Văleni.

Grupuri-țintă: 
Beneficiari direcți:
• 10,439 reprezentanți (dintre care circa 

50% sunt femei, 10% persoane soci-
al-vulnerabile) din zonele rurale din 
comunitățile-pilot, 

• 85 reprezentanți ai APL-urilor
• 150 reprezentanți din cadrul grupurilor 

de inițiativă, ONG-urilor locale, fermieri, 
mici antreprenori, jurnaliști, etc. 

Beneficiari indirecți:
• 10 comunități (populație locală + 

APL/factori de decizie)
• Membrii Comitetului de sub-bazin 

Frumoasa-Crihana

Activități: 
În cadrul proiectului sunt prevăzute 4 grupuri de macro-acti-
vități, pliate pe obiectivele propuse spre a fi atinse:

I. Efectuarea unei evaluări privind impactul schimbărilor 
climatice asupra femeilor și a persoanelor vulnerabile 
(inclusiv pe aspecte de incluziune socială) pe teritoriul 
Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”; Cartarea punctelor 
focale vulnerabile și a Zonelor de conflict; Integrarea 
măsurilor de adaptare la schimbările climatice în docu-
mentele de politici locale, bazate pe evaluarea vulnerabi-
lității climei; Implementarea intervențiilor de adaptare 
prioritare în zonele-pilot.

II. Efectuarea unui sondaj de opinie cu privire la cunoștințe-
le populației despre valoarea ariei protejate și serviciile 
ecosistemice, precum și impactul schimbărilor climati-
ce; Desfășurarea unei campanii de informare și sensibili-
zare, la nivel național și local cu privire la valoarea ariei 
protejate, serviciile ecosistemice și impactul schimbări-
lor climatice.

III. Desfășurarea unui program de dezvoltare a capacităților 
factorilor de decizie de la nivel național și local. 

IV. Elaborarea Planului de Management al Sub-bazinului 
râului Frumoasa – Crihana; Susținerea membrilor Comi-
tetului de Sub-bazin în dezvoltarea capacităților de 
management a resurselor de apă din cadrul Sub-bazinu-
lui râului Frumoasa – Crihana; Susținerea APL pentru 
înființarea administrației care va gestiona, pe viitor, 
Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”. Suport juridic și 
mediere pentru APL întru asigurarea unei bune guvernan-
țe în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” și în Sub-bazinul 
râului Frumoasa – Crihana.

Rezultate: 
• Identificarea riscurilor legate de schim-

bările climatice și implementarea măsu-
rilor prioritare de adaptare într-o manieră 
participativă în cadrul Rezervației Biosfe-
rei “Prutul de Jos”; 

• Sporirea gradului de sensibilizare a popu-
lației locale prin măsuri de informare 
privind valoarea ariei naturale protejate, 
serviciile ecosistemice, precum și impac-
tul schimbărilor climatice; 

• Consolidarea capacităților actorilor locali 
și naționali (bărbați și femei) privind rezili-
ența la schimbările climatice și manage-
mentul eficient al Ariei Naturale Protejate 
Rezervația Biosferei “Prutul de Jos”;

• Consolidarea Cadrului instituțional și de 
reglementare pentru gestionarea integra-
tă a rezervației biosferei „Prutul de Jos” 
și a Sub-Bazininului râului Frumoasa 
Crihana.

Proiectul Consolidarea măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice în 
Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” 
este implementat de AO EcoContact în 
parteneriat cu Centrul de Consultanță 
Ecologică Cahul, cu susținerea financiară 
a Agenției Austrice pentru Dezvoltare. 


