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Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare activează în 
aproximativ 170 de țări și teritorii, contribuind la eradicarea 
sărăciei și reducerea inegalităților și a excluderii. Ajută țările 
să elaboreze politici, să dezvolte capacități de leadership, 
abilități de creare a parteneriatelor, capacități instituționale 
și să consolideze reziliența pentru a menține rezultatele de 
dezvoltare. Centrul de Politici Globale cu privire la Ecosistemele 
Reziliente și Deșertificare (GC-RED) cu sediul în Nairobi, este 
unul din Centrele de Politici Globale ale PNUD-ului. GC-RED este 
responsabil de promovarea gândirii globale și de împărtășirea 
cunoștințelor cu privire la dezvoltarea incluzivă și durabilă ce țin 
de zonele aride și alte ecosisteme fragile.

Rețeaua pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice (BES-Net) 
reprezintă ”o rețea între rețele” de împărtășire a capacităților care 
promovează dialogul dintre știință, politică și practică pentru a 
obține o gestionare mai eficace a biodiversității și ecosistemelor, 
contribuind la bunăstarea oamenilor pe termen lung și la o 
dezvoltare durabilă. Rețeaua este sprijinită de activitățile directe 
de consolidare a capacităților (Trialogurile BES-Net), de un centru 
pentru stabilirea relațiilor și de un portal performant – în cadrul 
căreia toate componentele  se consolidează reciproc. BES-Net 
este găzduită de GC-RED PNUD. 
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Tradus din engleză în română de: Rodica Pisica

Declinarea responsabilității: Prezenta publicație are doar un scop informativ. Punctele de vedere exprimate 
în această publicație sunt doar cele ale autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale PNUD sau ale 
partenerilor săi. 

Recunoștință: Documentul de activitate a fost elaborat în baza Documentului de Referință pregătit pentru Trialogul 
BES-Net în Europa de Est cu privire la Polenizatori, Siguranța Alimentară și Dezvoltarea Rurală, care s-a desfășurat 
pe data de 18-20 octombrie 2017 și incorporează rezultatul exercițiilor grupului de lucru efectuate de participanți. 
Autorii doresc să își exprime sincere sale aprecieri tuturor participanților la Trialog care au împărtăși cu noi expertiza 
și experiența lor pe parcursul elaborării documentului: Marina Antic, Senka Barudanovic, Andrea Bevandra-Hrvo, 
Mirjana Brzica, Valentina Tudor Cebotari, Lirika Dorri, Boris Erg, Manic Gheorghe, Katja Heubach, Astrid Hilgers, Björn 
Ingendahl, Enver Isufi, Mariam Jorjadze, Veriko Khomeriki, Teuta Kllogjri, Renata Kongoli, Victor Koroli, Anikó Kovács-
Hostyánszki, Kristina Kujundžić, Saba Meskhi, Radule Miljanic, Viorel Miron, Zineta Mujakovic, Hien Thu Ngo,Tatiana 
Nistorică, Axel Paulsch, Cornelia Paulsch, Eva Pustina, Vladimir Radulović, Ala Rotaru, Slavica Samardzic, Sunita Selak, 
Lejla Shehu, Biljana Radusin Sopić, Dragana Šutović, Vojislav Trkulјa, Adi Vesnic, Nina Vik, Gabriele Wagner. Lista 
completă a participanților la Trialog și detaliile de contact sunt disponibile în Anexa 1. Autorii le sunt recunoscători 
tuturor experților și partenerilor care au oferit comentarii și informații pentru elaborarea documentului, inclusiv lui 
David Duthie și Azra Velagic-Hajrudinovic. Orientări valoroase și sprijin au fost de asemenea oferite de următorii 
membri ai echipei BES-Net: Anne Juepner, Marta Panco, Maria Rodrigues și Yuko Kurauchi.

Producerea prezentului document și organizarea primului Trialog BES-Net cu privire la Polenizatori, Siguranța 
Alimentară și Dezvoltarea Rurală nu ar fi fost posibile fără parteneriatul cu Ministerul Federal al Mediului și Turismului 
din Bosnia și Herțegovina și fără sprijinul generos din partea Fondului Regional Deschis pentru Europa de Sud-Est – 
Biodiversitatea (ORF-BD), care este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
(BMZ) și implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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ACRONIME

BES-Net  Rețeaua pentru Biodiversitate și Servicii Ecosistemice  
BiH  Bosnia și Herțegovina
BMZ  Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare
CDB  Convenția pentru Diversitate Biologică  
COP  Conferința Părților
EFSA   Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
EPI  Inițiativa Europeană cu privire la Polenizatori 
UE  Uniunea Europeană
FAO  Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură  
GC-RED  Centrul de Politici Globale cu privire la Ecosistemele Reziliente și Deșertificare
PIB  Produsul Intern Brut 
IG   Inginerie Genetică 
GEF  Facilitatea Globală de Mediu 
GIS  Sistemul Informațional Geografic 
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GM  Genetic Modificat
OMG  Organisme Modificate Genetic
GOG  Guvernul Georgiei
IPBES   Platforma interguvernamentală politico-științifică în biodiversitate și servicii ecosistemice
ISAAA  Serviciul Internațional de Achiziție a Aplicațiilor în Agrobiotehnologii
IUCN   Uniunea Internaționala pentru Conservarea Naturii
MEP  Comitetul Multidisciplinar de Experți 
NBSAP  Strategiile Naționale și Planurile de Acțiuni pentru Conservarea Biodiversității 
ONG  Organizație Neguvernamentală
ORF-BD  Fondul Regional Deschis pentru Europa de Sud-Est – Biodiversitatea
PNUD  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare  
WWF  Fondul Mondial pentru Natură
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DECLARAȚII DIN PARTEA ORGANIZATORILOR

“Rolul polenizatorilor este de 
neînlocuit. Problema polenizării, 
conservării polenizatorilor și 
producția de alimente necesită o 
atenție sporită dat fiind faptul că 
țările noastre se caracterizează prin 
specii numeroase și o diversitate 
a ecosistemului care oferă un șir 
larg de bunuri și servicii pentru 
comunitățile locale. Integrarea 
măsurilor de conservare a 
biodiversității și a aspectelor 
aferente conservării și utilizării 
sustenabile a polenizatorilor în 
politicile sectoriale, în special în 
sectorul agricol și forestier este 
extrem de importantă pentru 
conservarea biodiversității 
pe termen lung, securitatea 
economică și ”bunăstarea” socială 
și a comunităților locale.” 

Edita Đapo
Ministru, 
Ministerul Mediului și 
Turismului, Guvernul Federației 
Bosniei și Herțegovinei

“Cunoștințele locale în Europa 
Centrală și de Est arată că există 
indicatori cheie ai declinului 
și probleme ce țin atât de 
polenizatorii sălbatici cât și de cei 
gestionați, care sunt critici pentru 
economiile agricole locale. În 
timp ce regiunea se confruntă cu 
schimbări continue în utilizarea 
terenurilor inclusiv extinderea 
rapidă a zonelor urbane și semi-
urbane, există o oportunitate 
aici de a consolida dezvoltarea 
rurală prin politici și practici 
prietenoase polenizatorilor care 
ar spori reziliența agricultorilor și 
comunităților.”

Sukhrob 
Khoshmukhamedov
Vice Reprezentant Rezident, 
PNUD Bosnia și Herțegovina

“Multe dintre plantele polenizate 
reprezintă o sursă cheie de 
nutrimente esențiale. Regiunile 
din lume care deja se confruntă cu 
lipsa alimentației și deficiențelor 
nutriționale ar putea fi în special 
afectate dur   de declinul global 
în albine sau alți polenizatori. 
Acest subiect este, prin urmare, 
important pentru noi în sprijinirea 
țărilor pe calea dezvoltării 
sustenabile în contextul Agendei 
pentru 2030. Suntem foarte 
mândri de desfășurarea primului 
nostru Trialog regional cu 
privire la Polenizatori, Siguranța 
Alimentară și Dezvoltarea Rurală 
în Bosnia și Herțegovina și suntem 
gata să sprijinim implementarea 
în regiune a agendei de acțiune 
generate prin intermediul 
Trialogului.”

Anne Juepner 
Manager, 
Rețeaua pentru Biodiversitate și 
Servicii Ecosistemice (BES-Net)
Director, 
Centrul de Politici Globale cu 
privire la Ecosistemele Reziliente 
și Deșertificare al PNUD

“Ministerul Planificării Fizice, 
Construcțiilor și Protecției 
Mediului al cantonului Sarajevo 
este recunoscut în cadrul 
Trialogului ca fiind reprezentantul 
autorităților care respectă 
și apreciază conservarea 
biodiversității, în cadrul căruia 
atragem o atenție sporită 
polenizatorilor. Ne exprimăm 
disponibilitatea de a continua 
participarea și cu experiența și 
activitățile noastre să contribuim 
la Documentul de Acțiune al 
Trialogului, cu oportunitatea de 
a crea capacități în domeniul 
biodiversității și serviciilor 
ecosistemice.“

Amela Rokšae
Expert în planificarea, 
gestionarea și utilizarea 
resurselor naturale
din cadrul Ministerului 
Planificării Fizice, Construcțiilor 
și Protecției Mediului al 
cantonului Sarajevo 

“Ca apicultor și etimolog, acest 
Trialog a însemna mult pentru 
mine, deoarece am avut ocazia 
să fac schimb de idei și poziții 
cu privire la aspectele abordate 
cu diferite părți interesate de 
bază. Revenind în Republica 
Moldova, am organizat o ședință 
cu apicultorii din regiune pentru 
a contura experiența obținută 
în cadrul Trialogului. Ca urmare, 
pe data de 1 decembrie 2017, 
Forul Apicultorilor organizat de 
Asociația Națională a Apicultorilor 
din Moldova a produs un 
document privind statutul 
polenizatorilor la nivel regional 
și pericolele care au condus la 
reducerea populației de insecte 
polenizatoare.”

Manic Gheorghe
Apicultor/Doctor Habilitat în 
Biologie, Republica Moldova

“Aș dori să îmi exprim sincera 
gratitudine față de organizatori 
pentru primul, Trialog BES-Net 
organizat foarte bine în Sarajevo. 
Importanța evenimentului a 
fost recunoscută pe deplin în 
cadrul Comisiei Multidisciplinare 
de Experți (MEP) a Platformei 
Interguvernamentale cu privire 
la Biodiversitate și Serviciile 
Ecosistemice (IPBES) și la ședința 
Biroului, care a avut loc peste 
o săptămână după Trialog. În 
special, localitatea selectată 
pentru primul Trialog a fost 
recunoscută drept un sprijin 
binevenit pentru eforturile IPBES 
de consolidare a capacităților în 
Europa de Est.” 

Senka Barudanović
Profesor, 
Facultatea de Științe, 
Universitatea din Sarajevo
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I. INTRODUCERE 
Prezentul Document de Acțiune este rezultatul primului Trialog BES-Net care a avut loc în Sarajevo, Bosnia și 
Herțegovina la 18-20 octombrie 2017 și a implicat 52 de părți interesate din Albania, Bosnia și Herțegovina (BiH), 
Georgia, Moldova și Muntenegru1. Trialogurile BES-Net reprezintă niște dialoguri care implică mai multe părți 
interesate din cele trei comunități politică, științifică și practică care se axează pe întrebări specifice de politici la nivel 
național și regional (Vezi caseta 1 pentru mai multe detalii cu privire la Trialogul BES-Net). În regiunea Europei de Est, 
prezentul eveniment de facilitare de nivel înalt a convocat oameni de știință, agricultori locali, apicultori, Organizații 
Neguvernamentale (ONG) și factori de decizie politică din sectorul agricol, protecția plantelor și de mediu. Lista 
completă a participanților la eveniment este disponibilă în Anexa 1.  

Pe parcursul a trei zile în Sarajevo, Trialogul a atins pe deplin obiectivele de sensibilizare cu privire la relevanța 
constatărilor globale ale Platformei interguvernamentale politico-științifice în biodiversitate și servicii ecosistemice 
(IPBES); de împărtășire a cunoștințelor între comunitățile politice, științifice și practice; de identificare a riscurilor 
și oportunităților aferente polenizatorilor și polenizării relevante la nivel regional și național; și de generare a 
angajamentului pentru a coopera și a acționa în vederea protejării polenizatorilor pentru a asigura o producție 
agricolă și alimentară sustenabilă.  Participanții au accentuat faptul că a fost prima data când s-au întrunit pentru 
a se axa pe polenizatori în calitate de obiectiv, pentru a înțelege corelația dintre serviciile ecosistemice, agricultură 
și dezvoltarea rurală și au apreciat evenimentul ca fiind un îndemn hotărât la acțiune. În ultima zi, dejunul la nivel 
înalt a oferit o oportunitate rară pentru autoritățile guvernamentale de rang înalt și pentru partenerii donatori 

CASETA 1: METODOLOGIA TRIALOGULUI BES-NET

Trialogurile BES-Net au drept scop să abordeze problema 
actuală ce ține de interfața slabă dintre cunoștințele științifice/
tradiționale, politici și practici. Experiența a arătat că rapoartele 
științifice și transferul unilateral doar de informații nu consolidează 
capacitatea și nici nu duce la luarea unor decizii incluzive și eficace. 
Trialogul, prin urmare, oferă un spațiu constructiv pentru a învăța 
împreună, promovând înțelegerea interculturală și coordonarea 
interinstituțională astfel încât numeroasele părți interesate să poată: 
i) împreună să structureze problemele aferente aspectelor ce țin 
de biodiversitate/ecosistem care reprezintă îngrijorări comune; ii) 
să genereze soluții inovatoare; iii) să identifice opțiuni de politici în 
cadrul unui context anumit, și iv) să genereze un angajament de a 
participa la acțiuni concertate. 

Diverse instrumente și abordări inovatoare au fost aplicate pe 
parcursul Primului Trialog Regional desfășurat în Sarajevo în toate cele 
trei comunități științifice, politice și practice pentru a asigura calitatea 
interacțiunii și fertilizării încrucișate. Prealabil desfășurării Trialogului, o 
atenție deosebită a fost acordată identificării și pregătirii participanților 
și prezentatorilor pentru a asigura un echilibru între țări, sectoare și 
de gen. La elaborarea Documentului de Referință, care a fost revizuit 
reciproc și apoi tradus în toate limbile, a fost creat un context regional 
și național pentru constatările evaluării globale a IPBES. Documentul 
de Referință a oferit un punct de pornire egal pentru toți și a fost 
utilizat în calitate de instrument de referință pe parcurs.  

Metodologia a fost adaptată pentru a-i determina pe participanți să 
pornească pe calea desfășurării, observării, perceperii, prezentării 
și apoi cristalizării acțiunilor ulterioare. Pe parcursul a celor trei 
zile a fost organizată o combinație de activități plenare, lucru 
în grup, tehnologii în spații deschise și vizite în teren. Pentru a 
depăși barierele cognitive, culturale, lingvistice și alte obstacole, 
activitățile elaborate cu grijă au oferit oportunități pentru experiențe 

senzoriale, numeroase dialoguri bazate pe dovezi și pe soluționarea 
problemelor într-un mod colaborativ. Au fost depuse eforturi pentru 
a crea un mediu de încredere pentru împărtășirea îngrijorărilor și 
ideilor. Stimulenții vizuali și materiale creative au fost extrem de 
utile pentru a generara informații și pentru a asigura participarea 
fiecăruia. Au fost utilizate, de asemenea, ingridiente locale care 
depind de polenizatori la pregătirea meselor servite pe parcursul 
evenimentului, care a contribuit la evocarea tematicii specific a 
trialogului, i.e. polenizatorii și polenizarea (Anexa 3).  Au fost create 
oportunități pentru diverse tipuri de leadership care urmau să apară. 
În cele din urmă, participanții au fost implicați în co-producerea 
agendei pentru acțiune la nivel regional și național, care actualmente 
formează Documentul Regional de Acțiune cu privire la Polenizatori, 
Siguranța Alimentară și Dezvoltarea Rurală, Europa de Est.

internaționali din regiune să discute mesajele cheie care rezultă din dialog și să genereze sprijin pentru propunerile 
politice la nivel local. Anexa 2 oferă o privire de ansamblu asupra programului Trialogului.  

Prezentul Document de Acțiune se bazează pe Documentul de Referință inițial cu privire la Polenizatori, Siguranța 
Alimentară și Dezvoltarea Rurală care a fost elaborat în anticiparea Trialogului2. Documentul de Referință s-a bazat 
pe constatările raportului de evaluare al IPBES descrise mai sus, în plus la un set de 10 interviuri semi-structurate cu 
părțile interesate cheie din comunitatea științifică, politică și practică pentru a analiza trăsăturile de bază ale acestui 
subiect în Europa de Est precum și deficiențele în politici, oportunități ajustate la cinci țări din regiune: Albania, BiH, 
Muntenegru, Georgia și Moldova. Documentul de Acțiune a fost elaborat în colaborare cu toți membrii Trialogului, 
oferind posibilitatea de a revizui descrierea de mai sus a polenizatorilor în țările lor și de a identifica în comun acțiuni 
importante, necesare în vederea sensibilizării, generării informației și elaborării politicilor și modificărilor în practicile 
de gestionare. Acțiunile Regionale și Naționale Strategice pentru Polenizatori, Siguranța Alimentară și Dezvoltarea 
Rurală (Tabelul1) au fost elaborate în cadrul Trialogului și revizuite online de către participanți și partenerii din 
regiune și au menirea de a servi drept foaie de parcurs pentru colaborarea regională. 

© Imrana Kapetanovic

© Imrana Kapetanovic

© Imrana Kapetanovic

1 Pentru mai  multe detalii cu privire la primul Trialog BES-Net, vizitați http://www.besnet.world/node/1936.    2 Disponibil la http://besnet.world/sites/default/files//event-document/BGdoc%20EN-online.pdf.

© Pippa Heylings
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II. MESAJE CHEIE 

De ce sunt importanți polenizatorii?

• La nivel global, aproximativ 90 de procente din speciile de plante cu flori sălbatice depind, cel puțin parțial, de 
transferul polenului de către animale. Plantele sunt esențiale pentru funcționarea continuă a ecosistemelor deoarece 
acestea oferă hrană, formează habitate și furnizează alte resurse pentru un șir larg de alte specii (IPBES, 2016a).

• Culturile care depind de polenizatori se bazează, în măsură diferită, pe polenizarea asigurată de animale pentru 
a da roade și/sau pentru a asigura calitatea acesteia. Se estimează că între 5-8 procente din producția actuală a 
culturilor la nivel global, cu o valoare de piață anuală de $235 miliarde-$577 miliarde (în 2015, în dolari SUA) în 
lume, se datorează direct polenizării asigurate de animale (IPBES, 2016a).

• Produsele alimentare care depind de polenizatori au o contribuție importantă la regimul alimentar și nutriția 
sănătoasă a oamenilor. Speciile care depind de polenizatori includ numeroase fructe, legume, semințe, nuci 
și uleiuri, care aduc proporții majore de micronutrienți, vitamine și minerale în regimul alimentar al oamenilor 
(IPBES, 2016a).

• Conform celor enunțate de José Graziano da Silva, Directorul General al FAO în 2016: 

“Serviciile polenizatorilor reprezintă o ‘resursă agricolă’ care asigură producerea culturilor. Toți agricultorii, 
în special agricultorii de familie și micii agricultori în întreaga lume, beneficiază de aceste servicii. 
Îmbunătățirea densității și diversității polenizatorilor are un impact pozitiv direct asupra roadei culturilor, 
prin urmare, promovând siguranța alimentară și a nutriției. Deci, sporirea serviciilor polenizatorilor este 
importantă întru atingerea Scopurilor de Dezvoltare Durabilă, precum și pentru a contribui la adaptarea 
agricultorilor de familie la schimbările climatice (FAO, 2016)”.  

• În cele din urmă, polenizatorii oferă beneficii numeroase în afară de producerea alimentelor. Valoarea acestora 
include de asemenea un aspect cultural și social important. Multe mijloace de subzistență și practici culturale 
depind de polenizatori,  produsele acestora și multiple beneficii precum medicina, fibrele, materiale pentru 
instrumentele muzicale, surse de inspirație pentru artă, literatură, dacă e să enumerăm doar câteva (IPBES, 2016a).

Care este problema?

• La nivel global, există un declin bine-documentat al unor specii de polenizatori sălbatici și o lipsă importantă 
de date privind statutul majorității speciilor sălbatice. Cu privire la speciile gestionate, numărul de albine 
melifere de regulă sporește, cu decline locale și pierderi sezoniere importante a roiurilor înregistrate în câteva 
țări. Ca rezultat, sunt pierderi aferente diversității genetice și adaptării locale ale populațiilor de albine melifere. 
Populațiile de polenizatori se confruntă cu numeroase amenințări și există un șir larg de soluții posibile care 
rezultă din  cunoștințe indigene, locale și din știință (IPBES, 2016a). 

• Marea majoritate a speciilor de polenizatori sunt sălbatice, care includ peste 20 000 de specii de albine, unele 
specii de muște, fluturi, molii, viespi, gândaci, tripși, păsări, lilieci și alte vertebrate.  Câteva specii de albine 
sunt pe larg gestionate în lume, inclusiv albina meliferă vestică (Apis mellifera spp.), albina meliferă estică (Apis 
cerana), unii bondari, unele albine fără ac și câteva albine solitare. Albina meliferă vestică este cel mai răspândit 
polenizator gestionat din lume, și la nivel global sunt în jur de 81 de milioane de șepteluri apicole care produc 
estimativ 1.6 de milioane de tone de miere anual (IPBES, 2016a).

• Declinul populației de polenizatori are loc din mai multe motive cum ar fi modificarea utilizării terenurilor, 
gestionarea agricolă intensivă, riscurile aferente pesticidelor și substanțelor specifice (insecticide și ierbicide) 
asociate cu culturile Genetic Modificate (GM), patogeni, dăunători, prădători, schimbările climatice, speciile 
alogene invazive și diverse interacțiuni dintre aceste amenințări.  

Care este problema în regiune?

• În Europa Centrală și de Est, unde este situată Moldova, Albania, Bosnia și Herțegovina (BiH), Georgia și 
Muntenegru, există puțină documentare cu privire la biodiversitate, valorile economice, sociale, culturale 
ale majorității polenizatorilor sălbatici (bondarilor, albinelor solitare și Syrphidae precum: Bombus lapidarius, 
Anthidium manicatum, Helophilus pendulus among others [IPBES, 2016a]) și gestionați (Apis mellifera spp. and 
Bombus terrestris [IPBES, 2016a]) în afară de unele estimări ale valorii economice și sociale a albinelor producătoare 
de miere în unele din aceste țări (PNUD, 2017a). 

• Declinul polenizatorilor și legătura acestui fapt cu siguranța alimentară nu este privită ca un subiect prioritar. 
Se pare că s-a acordat o atenție scăzută acestui subiect în general (cu excepția mortalității excesive a albinelor 
melifere) și rolului pe care polenizarea și polenizatorii îl joacă în agricultură totodată și serviciile ecosistemice au 
fost subestimate de către diferite agenții publice și private din regiune (PNUD, 2017a). 
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AMBIȚIA STRATEGIA RĂSPUNSURILE POLITICE ȘI DE ACȚIUNE NAȚIONALE ȘI 
REGIONALE (PRELUATE DIN LUCRUL ÎN GRUP. GRUPURILE 
A ȘI D, B ȘI C RĂSPUNSURILE STRATEGICE COMBINATE 
REGIONALE ȘI NAȚIONALE LA CAUZELE SCHIMBĂRII ȘI LA 
PERICOLE)

INSTITUȚIA/ 
PERSOANA 
RESPONSABILĂ

TERMENUL 
LIMITĂ

TRANSFORMAREA 
RELAȚIEI SOCIETĂȚII 
CU NATURA

REGIONAL 
RELAȚIONAREA 
REGIONALĂ DINTRE 
COMUNITĂȚILE 
ȘTIINȚIFICE, 
POLITICE ȘI 
PRACTICE

REGIONAL

Promovarea comunicări dintre guvernele din regiune și obținerea con-
sensului asupra unei abordări comune cu privire la o coaliție regională 
pentru polinizatori

Consolidarea capacităților și aspectelor tehnice de formare a acestei 
inițiative de coaliție regională cu sprijinul din partea organizațiilor 
internaționale și parteneriatelor. 

CBD COP14 
2018

Formarea unei inițiative Est Europene pentru polenizatori, bazate pe 
rezultatele Trialogului, ca parte a inițiativei CDB cu privire la Polenizatori

INTEGRAREA ÎN 
GESTIONARE A 
CUNOȘTINȚELOR 
ȘI VALORILOR 
DIVERSE ALE 
PERSOANELOR 

Oferirea informațiilor mai ample agricultorilor cu privire la pro-
ducătorii schimbării și pericole precum organismele modificate 
genetic (OMG), pesticidele

Generarea mai multor informații cu privire la polenizatorii sălbatici

Organizarea reuniunii regionale pentru cunoașterea și valorificarea 
polenizatorilor 

NAȚIONAL

ALBANIA Crearea unei baze de date de experți conform 
domeniului de expertiză pentru a implementa 
proiecte multifuncționale/integrate

Sporirea sensibilizării la nivel local cu privire la 
aspecte aferente polenizării și polenizatorilor 

BiH Consolidarea cunoștințelor indigene și locale care 
promovează polenizatorii și polenizarea

GEORGIA Colectarea informațiilor cu privire la practicile 
locale ce țin de polenizatori și apicultură

Desfășurarea activităților de sensibilizare în sate și 
în școli

CORELAREA 
PERSOANELOR  ȘI 
POLENIZATORILOR 
PRIN ABORDĂRI DE 
COLABORARE ÎNTRE 
SECTOARE

REGIONAL

Consolidarea cooperării regionale cu elaborarea unui proiect regional 
comun pentru a implementa concluziile Trialogului

Instituirea cooperării regionale pentru sensibilizarea cu privire la 
polenizatori și desfășurarea acțiunilor comune

Sensibilizarea prin diseminarea Documentului de Acțiune al Trialogu-
lui Ministerelor Mediului și Agriculturii, Universităților și ONG-urilor. 

NAȚIONAL

Promovarea constatărilor IPBES și ale Trialogului prin intermediul 
interviurilor la radio și TV la nivel național și local 

ALBANIA Organizarea unei Conferințe în primăvara anului 
viitor axată pe polinizare și situația albinelor în 
Albania convocând alți actori – oameni de știință, 
funcționari, practicieni și agricultori pentru a 
obține un impact mai mare. Aceasta trebuie să fie 
urmată de o conferință națională care va oferi o 
bază bună pentru o strategie de viitor. 

BiH Promovarea unei abordări cros-sectoriale între 
Ministerul Agriculturii și Ministerului Mediului de-
oarece lipsește conștientizarea rolului polenizato-
rilor atât în agricultură cât și pentru biodiversitate; 
există legi, regulamente și scheme de inițiative 
separate. O primă activitate ar implica acumularea 
de cunoștințe și apoi prezentarea acestora partici-
pând în cadrul emisiunilor TV și radio.  

Sensibilizarea mediului academic privind rolul poleni-
zatorilor în biodiversitate și statutul de monitorizare. 
Organizarea unei campanii de sensibilizare în cercurile 
academice prin intermediul conferințelor științifice for-
male care să ofere un impuls pentru oamenii de știință 
ca aceștia să atragă atenția la prezenta problemă.

GEORGIA Organizarea unei conferințe cu privire la poleni-
zare și agricultura favorabilă pentru climă cu mai 
multe părți interesate. 

• Regiunea suferă schimbări continue în utilizarea terenurilor, inclusiv abandonarea pământurilor, modificări neregulate 
a acoperirii forestiere și extinderea rapidă a zonelor urbane și semi-urbane care rezultă din migrația în creștere din 
zona rurală spre cea urbană (Alix-Garcia et al., 2016). Nu sunt clare drepturile de proprietate asupra multor dintre 
parcelele agricole mici, care în mod individual, contribuie la procentul scăzut al PIB-ului în țările respective.  

• Prioritizarea reformelor agricole la nivel național/local și armonizarea acestora cu trecerea la agregarea 
exploatațiilor agricole de dimensiuni mici pentru a crea o agricultură pe o scară mai largă, competitivă nu este 
deocamdată atât de evidentă în regiune, cu toate că ar putea prezenta o amenințare potențială pe viitor pentru 
polenizatori din cauza transformării terenurilor și creării monoculturilor pe scară largă. 

• Nivelul de utilizare a substanțelor (pesticide, îngrășămintelor și adjuvanților acestora) de către proprietarii mici 
de pământuri nu este clar.  

• În general, contextul regional relevă următoarele caracteristici specifice ale problemei în aceste cinci țări. În 
regiune se pare că:
1. În afară de albinele melifere, există puțină documentare a valorilor majorității polenizatorilor sălbatici și 

gestionați; 
2. Reducerea polenizatorilor nu este un subiect prioritar și acest fapt se datorează, în mare parte, indisponibilității 

datelor sau dificultății de a înțelege legătura directă dintre pericolele specifice și reducerea polenizatorilor;
3. Există informații limitate cu privire la statutul și tendințele polenizatorilor în regiune;
4. Rolul polenizării în agricultură este subestimat în rândurile diferitor agenții publice și private ceea ce se 

reflectă în deficiențe în statistica și legislația ce ține de dezvoltarea apiculturii. Prin urmare, infrastructura 
sectorului apicol este actualmente într-o stare precară în anumite țări. 

5. Există capacitate internă limitată de a aborda problema la diferite niveluri;
6. Toate cele 5 țări dispun de factori similari care determină declinul polenizatorilor, cum ar fi modificarea utilizării 

terenurilor, gestionarea integrată necorespunzătoare a serviciilor ecosistemice în general și împărtășirea 
contextului politic similar inclusiv alinierea politicilor cu privire la agricultură, terenuri și dezvoltării rurale la 
standardele Uniunii Europene (UE) și la acordurile comerciale care ar putea pe viitor schimba imaginea locală; și

7. Poziția acestora cu privire la cele două probleme politice și extrem de litigioase, ridicate în evaluarea globală a 
IPBES: pesticidele și Culturile Genetic Modificate (GM), variază de la o țară la alta și în unele dintre ele este ambiguă. 

Acțiuni Regionale și Naționale Strategice pentru Atenuarea Problemei

Există un șir larg de opțiuni de reacții recunoscute la nivel global pentru a aborda amenințările aferente declinului 
polenizatorilor3. Pe parcursul Trialogului Est European cu privire la Polenizatori, Siguranța Alimentară și Dezvoltarea 
Rurală, participanții au efectuat o serie de exerciții în grupul de lucru pentru a identifica și a conveni în mod colectiv 
asupra următoarelor acțiuni strategice regionale și naționale pentru a aborda problemele cu care se confruntă 
polenizatorii. Participanții au adaptat formatul tabelului de evaluare IPBES3 pentru a organiza răspunsurile lor politice 
și practice strategice și pentru a oferi o privire de ansamblu asupra acțiunilor identificate. Participanții la Trialog 
au recunoscut rolul important pe care îl joacă polenizatorii în producerea alimentației, conservarea biodiversității 
și dezvoltarea rurală. Aceștia au recunoscut îngrijorarea profundă cu privire la statutul polenizatorilor sălbatici și 
gestionați în regiunea Europei de Est și necesitatea de a dispune de mai multe date cât și integrarea politicilor 
sectoriale, în special în agricultură, pentru a aborda problemele.  

Unele dintre cele mai importante îndemne la acțiune din partea Trialogului Est European au inclus: necesitatea 
de a crea sensibilizarea cu privire la rolul și statutul polenizatorilor și necesitatea de a consolida rețeaua regională. 
Trialogul a îndemnat la: i) crearea unei monitorizări a pericolelor regionale și a unui sistem de avertizare timpurie 
pentru a împărtăși informații cu privire la speciile invazive, boli și poluarea mediului; și ii) formarea unei Inițiative Est 
Europene comune  pentru polenizatori, bazate pe rezultatele Trialogului, în susținerea Convenției pentru Diversitatea 
Biologică (CDB)- Inițiativa Internațională cu privire la Polenizatori. Formarea unei inițiative necesită pași prealabili, 
inclusiv comunicare între guvernele relevante și atingerea unui consens pentru a ajunge cu timpul la o Coaliție 
pentru cea de-a paisprezecea reuniune care se apropie a Conferinței Părților (COP 14) la CDB în 2018. Dată fiind lipsa 
strategiilor regionale similare (privind biodiversitatea), participanții au convenit cu organizațiile internaționale și 
partenerii că este nevoie de sprijin și ajutor  în aspecte tehnice și de comunicare pentru a forma această inițiativă. 
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3 Vezi IPBES (2016b) Table SPM 1.  
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Tabelul 1. acțiuni STraTegice regionale și naționale privind polenizaTorii, Siguranța alimenTară și dezvolTarea rurală

AMBIȚIA STRATEGIA RĂSPUNSURILE POLITICE ȘI DE ACȚIUNE NAȚIONALE ȘI 
REGIONALE (PRELUATE DIN LUCRUL ÎN GRUP. GRUPURILE 
A ȘI D, B ȘI C RĂSPUNSURILE STRATEGICE COMBINATE 
REGIONALE ȘI NAȚIONALE LA CAUZELE SCHIMBĂRII ȘI 
PERICOLE)

INSTITUȚIA/ 
PERSOANA 
RESPONSABILĂ

TERMENUL 
LIMITĂ

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
SITUAȚIEI CURENTE 
A POLENIZATORILOR 
ȘI/SAU MENȚINEREA 
POLENIZĂRII 

GESTIONAREA 
RISCURILOR 
IMEDIATE 

REGIONAL

Elaborarea unui sistem de monitorizare a pericolelor și de avertizare 
timpurie la nivel regional pentru a împărtăși informații cu privire la 
speciile invazive, polenizatori, poluarea mediului.

Elaborarea ghidurilor și implementarea controlului asupra utilizării 
adecvate a pesticidelor (regulamente naționale/regionale)

Stabilirea regulamentelor și inspecțiilor pentru farmaciile veterinare și 
agricole (pentru a evita vânzarea pesticidelor neînregistrate)

Îmbunătățirea cooperării și schimbul de informații între mediul 
științific, practicieni și guvern

Oferirea instruirilor pentru agricultori cu privire la utilizarea sustena-
bilă a pesticidelor

NAȚIONAL

ALBANIA Consolidarea controalelor și monitorizarea de către 
guvern a utilizării pesticidelor de către agricultori 

Oferirea instruirilor pentru agricultori privind modul 
de utilizare a pesticidelor 

Protejarea polenizatorilor prin măsuri (cum ar fi zone 
protejate); acordarea subsidiilor apicultorilor și agricul-
torilor pentru tratarea bolilor care afectează albinele. 

BiH Continuarea instruirilor pentru agricultori aferente 
utilizării sustenabile a pesticidelor, ca parte a 
implementării cadrului de reglementare privind 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor pe care  BiH 
le-a adoptat aliniindu-se la țările UE și din Anexa I.

GEORGIA Îmbunătățirea Datelor despre Riscuri. Revizuirea 
informației deja existente cu privire la polenizatori: 
statutul și producătorii schimbării și identificarea 
lacunelor în informații 

MOLDOVA Atenuarea riscurilor ce țin de insectele invazive și 
dăunători. Trebuie să oferim asistență beneficiari-
lor cu privire la accesarea fondurilor programelor 
proiectului și programelor statului. Dispunem de 
strategii și recomandări, însă lipsesc fonduri publi-
ce pentru implementare și acțiune. 

Consolidarea implementării regulilor cu privire la 
pesticide. Am adoptat prevederi pentru a interzice/
restricționa unele pesticide, însă avem probleme cu 
monitorizarea implementării. Există contrabandă 
cu insecticidele ilegale care sunt importate în țară 
din Ucraina și Rusia. 

MONTENEGRO Continuarea instruirii agricultorilor cu privire la 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor – urmând 
exemplul BiH care a adoptat Cadrul de Reglemen-
tare cu privire la Utilizarea sustenabilă a pesticide-
lor  armonizat  la cerințele UE și Anexa 1. 

UTILIZE IMMEDIATE 
OPPORTUNITIES

REGIONAL

Crearea capacităților pentru a implementa cadrul legal UE aferent 
polenizatorilor (Național/Regional)

Monitorizarea implementării cadrului legal național/UE aferent 
polenizatorilor

Elaborarea unei baze de date la nivel regional cu privire la speciile 
invazive care prezintă o amenințare pentru polenizatori (inclusiv poze 
pentru identificare)

Dezvoltarea capacității regionale de monitorizare a  speciilor invazive 
(Național/Regional) 

Elaborarea strategiilor naționale/regionale cu privire la dăunători și 
speciile invazive. 
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AMBIȚIA STRATEGIA RĂSPUNSURILE POLITICE ȘI DE ACȚIUNE NAȚIONALE ȘI 
REGIONALE (PRELUATE DIN LUCRUL ÎN GRUP. GRUPURILE 
A ȘI D, B ȘI C RĂSPUNSURILE STRATEGICE COMBINATE 
REGIONALE ȘI NAȚIONALE LA CAUZELE SCHIMBĂRII ȘI 
PERICOLE)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
SITUAȚIEI CURENTE 
A POLENIZATORILOR 
ȘI/SAU MENȚINEREA 
POLENIZĂRII 

UTILIZAREA 
OPORTUNITĂȚILOR 
IMEDIATE 

Dezvoltarea proiectelor regionale cu privire la protejarea comună a 
polenizatorilor 

Identificarea polenizatorilor care sunt în pericol din cauza schimbării cli-
matice, inclusiv identificarea principalelor amenințări (Național/Regional)

NAȚIONAL

Includerea problemelor aferente polenizării și polenizatorilor în 
Strategiile Naționale și Planurile de Acțiuni pentru Conservarea Biodi-
versității (NBSAP) și alte strategii și planuri de acțiuni naționale  

Asigurarea controlului utilizării terenurilor luând în considerare pole-
nizatorii – introducerea zonelor de protecție, etc.

Îmbunătățirea sistemului de înregistrare a terenurilor pentru a permite 
apartenența și sustenabilitatea practicilor prietenoase polenizatorilor

Instituirea unui sistem de comunicare cu privire la polenizatori, 
implicarea departamentului de planificare a terenurilor și a altor părți 
interesate relevante

Verificarea produselor importate (testări de laborator, inclusiv OMG) 
în baza regulamentelor naționale/UE

BiH Îmbunătățarea politicilor și regulamentelor aferen-
te polenizării și polenizatorilor 

Continuarea instruirii și certificării agricultorilor 
privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor, la im-
plementarea cadrului de reglementare cu privire la 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor pe care BiH l-a 
adoptat în conformitate cu cerințele UE și  Anexa I. 

Integrarea problemelor aferente polenizării și pole-
nizatorilor în NBSAP și a altor strategii de mediu

Îmbunătățirea comunicării între agricultori și apicul-
tori, ca parte a implementării cadrului de reglemen-
tare cu privire la utilizarea sustenabilă a pesticidelor. 
Agricultorii trebuie să susțină o testare pentru a 
obține o licență pentru procurarea pesticidelor

Pregătirea manualului și instruirii pentru specialiștii 
în farmaceutica agricolă unde se comercializează 
pesticidele deoarece acestea sunt primele puncte de 
contact și pot oferi instrucțiuni privind utilizarea pe-
sticidelor. Acesta este un proces îndelungat și este o 
cale lungă de parcurs și instruirile trebuie să se axeze 
pe aceste problemele  (pesticide și insecticide)

GEORGIA Elaborarea unei strategii de dezvoltare locale pentru 
creșterea albinelor cu opțiuni concrete de finanțare, 
inclusiv proiecte pilot cu privire la producerea diver-
sificată a culturilor care sunt utile pentru polenizato-
ri. Rezultatele urmează a fi împărtășite la nivel local 
prin intermediul crescătorilor de albine și cercetător-
ii care conduc proiectele pilot. Asemenea gospodării 
pilot reprezintă instruire directă la locul de muncă

Elaborarea planurilor de acțiuni concrete privind 
polenizatorii și polenizarea în conformitate cu 
strategia de dezvoltare a agriculturii

MOLDOVA Continuarea studierii și monitorizării statutului po-
linizatorilor și apiculturii și urmărirea măsurilor ca 
să venim cu strategii eficace sau soluții ulterioare 

Oferirea stimulentelor pentru îmbunătățirea apicul-
turii. Create în baza Celor mai Bune Practici din alte 
țări, spre exemplu, în Ungaria – la o anumită etapă 
apicultorii aveau dreptul la asistență sub formă de 
subsidii – valoarea fondurilor respective erau de 1% 
din veniturile pe sector – pentru a stimula apicul-
torii.  În Portugalia, apicultorilor li se oferea 100 de 
dolari pentru un roi de albine pe care îl dețineau – o 
schemă de stimulare pentru a deține și crește albine.
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Tabelul 1. acțiuni STraTegice regionale și naționale privind polenizaTorii, Siguranța alimenTară și dezvolTarea rurală

AMBIȚIA STRATEGIA RĂSPUNSURILE POLITICE ȘI DE ACȚIUNE NAȚIONALE ȘI 
REGIONALE (PRELUATE DIN LUCRUL ÎN GRUP. GRUPURILE 
A ȘI D, B ȘI C RĂSPUNSURILE STRATEGICE COMBINATE 
REGIONALE ȘI NAȚIONALE LA CAUZELE SCHIMBĂRII ȘI 
PERICOLE)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

MONTENEGRU Continuarea instruirii fermierilor cu privire la 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor, implementarea 
cadrului de reglementare care este armonizat cu 
cerințele UE și chiar la momentul actual instruirea 
în implementarea cadrului de reglementare (în 
special în cadrul instruirii  agricultorilor- utilizarea 
corectă).

ALBANIA, 
GEORGIA, BiH

Îndemnarea guvernelor de a Adera la Coaliția 
Voluntară cu privire la Polenizatori

TRANSFORMAREA 
PEISAJELOR 
AGRICOLE 

INTENSIFICAREA 
AGRICULTURII ÎN 
MOD ECOLOGIC, 
PRIN GESTIONAREA 
ACTIVĂ A 
SERVICIILOR 
ECOSISTEMICE 

REGIONAL

Sensibilizarea publicului cu privire la polenizatori și serviciile ecosistemice 

Identificarea ecosistemelor și habitatelor naturale ale polenizatorilor 
care se află în pericol

Conservarea habitatului natural și restabilirea terenurilor degradate

Sprijinirea activităților agricole diversificate prin oferirea informațiilor, 
instruirilor, subsidiilor

NAȚIONAL

Instituirea unui sistem de stimulente pentru a introduce practici 
prietenoase polenizatorilor

Instituirea stimulentelor pentru Agricultura Organică 

ALBANIA Elaborarea regulamentului de către Ministerul Agri-
culturii cu privire la gestionarea agroecosistemului

Ministerul Agriculturii trebuie să emită o directivă 
cu privire la rotația culturilor însoțită de măsuri 
restrictive și informarea și sensibilizarea agricultori-
lor cu privire la această directivă

BiH Sensibilizarea cu privire la importanța serviciile 
ecosistemice 

Crearea Sistemului Informațional Geografic (GIS), 
sistem de monitorizare a plantelor melifere și a 
ecosistemului în general 

Stabilirea plăților pentru serviciile de polenizare 

Organizarea instruirii pentru a sensibiliza cu privire la 
gestionarea dăunătorilor și purcederea la elaborarea 
manualelor privind gestionarea integrată a dăunătorilor

Demararea identificării și estimării populației pole-
nizatorilor importanți prin:
• Evaluarea habitatelor importante pentru poleni-

zatori pe terenurile publice 
• Evaluarea calității și diversității habitatului pole-

nizatorilor prin monitorizarea albinelor native în 
special în habitatele din zonele montane înalte 

• Identificarea polenizatorilor albine sălbatice și 
a habitatelor care sunt importante pentru ele și 
elaborarea strategiilor adecvate de conservare.

MONTENEGRU Monitorizarea și evaluarea polenizării pe exploa-
tații. Organizarea  instruirilor în vederea sensi-
bilizării cu privire la gestionarea dăunătorilor și 
purcederea către elaborarea manualelor cu privire 
la gestionarea integrată a dăunătorilor. Instruiri 
privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor

ALBANIA ȘI 
GEORGIA

Crearea sistemului de monitorizare GIS a plantelor 
melifere și a ecosistemului în general 

CONSOLIDAREA 
SISTEMELOR 
AGRICOLE 
DIVERSIFICATE 
EXISTENTE 

REGIONAL

Crearea marginilor de câmpuri 

Îmbunătățirea calității spațiilor verzi din zonele urbane și de-a lungul 
drumurilor 

AMBIȚIA STRATEGIA POLICY AND ACTION RESPONSES NATIONAL AND 
REGIONAL (TAKEN FROM GROUPWORK. GROUPS A & D, 
B & C COMBINED REGIONAL AND NATIONAL STRATEGIC 
RESPONSES TO DRIVERS OF CHANGE AND THREATS)

INSTITUTION/ 
PERSON 
RESPONSIBLE

DEADLINE

CONSOLIDAREA 
SISTEMELOR 
AGRICOLE 
DIVERSIFICATE 
EXISTENTE 

NAȚIONAL

ALBANIA Sprijinirea agriculturii ecologice pentru a asigura 
siguranța alimentară și sensibilizarea cu privire la 
acest subiect. Promovarea regenerării și inten-
sificării ecologice pentru a proteja agricultura 
ecologică. 

BiH Îmbunătățirea conservării resurselor genetice ale 
plantelor 

Sensibilizarea cu privire la importanța agriculturii 
ecologice și conservării biodiversității 

GEORGIA Elaborarea schemelor de subsidii pentru a sprijini 
apicultorii și agricultorii. Deținerea unor terenuri 
fără culturi și niște terenuri cu culturi prietenoase 
albinelor 

Pilotarea agriculturii cu tehnologii fără arat sau 
minim arat, rotația culturilor

MONTENEGRO    Sprijinirea sistemelor cu practicarea agriculturii 
ecologice, sistemelor cu agricultură diversificată și 
siguranței alimentare

INVESTIREA ÎN 
INFRASTRUCTURA 
ECOLOGICĂ 

REGIONAL

Oferirea subsidiilor pentru agricultura ecologică, pentru echipament, 
pentru infrastructura de agroturism 

NAȚIONAL

Sprijinirea restabilirii habitatelor naturale

Sporirea spațiilor verzi și plantate în zonele urbane

ALBANIA Extinderea spațiilor plantate (cu plante decorative)
în zonele urbane

Introducerea monitorizării polenizatorilor sălbatici, 
în special în regiunile montane 

Efectuarea unui studiu pe țară privind polenizatorii 
sălbatici

Consolidarea capacității laboratoarelor naționale

Oferirea mai multor informații agricultorilor (OMG, 
pesticide)

17
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Tabelul 1. acțiuni STraTegice regionale și naționale privind polenizaTorii, Siguranța alimenTară și dezvolTarea rurală
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III. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL GLOBAL ȘI REGIONAL
Valoarea polenizatorilor și polenizării   

Țările situate în Europa Centrală și de Est, cum sunt Moldova, Albania, BiH, Georgia și  Muntenegru sunt diverse în 
ceea ce privește geografia, resursele natural, numărul populației, grupurile etnice, limbile vorbite, afilierile religioase 
și sistemele politice. Diferențele în condițiile socioeconomice și dezvoltarea umană sunt de asemenea mari (Uniunea 
Internaționala pentru Conservarea Naturii [IUCN], 2016).

În această regiune, reducerea polenizării și legătura acestui fenomen cu siguranța alimentară nu reprezintă un 
subiect prioritar. Totuși, sănătatea polenizatorului este o precondiție pentru cel puțin două priorități importante: 
producerea produselor apicole și a plantelor dependente de polenizare (UNDP, 2017a). 

Amenințările și Cauzele Schimbării  

La nivel global, consensul la care au ajuns oamenii de știință este că interacțiunea multor factori precum schimbarea 
utilizării terenurilor, gestionarea agricolă intensivă (inclusiv creșterea în masa a polenizatorilor), pesticidele, riscurile 
aferente culturilor GM, patogenilor și dăunătorilor, schimbării climatice și speciilor alogene invazive cauzează 
declinul atât al polenizatorilor gestionați cât și al celor sălbatici (IPBES, 2016a).  

Cele mai importante caracteristici ale problemei în Europa Centrală și de Est include următoarele: 
În afară de informațiile cu privire la albinele producătoare de miere, există puțină documentare a valorilor majorității 
polenizatorilor sălbatici și gestionați; 
1. 1) În afară de informațiile cu privire la albinele producătoare de miere, există puțină documentare a valorilor 

majorității polenizatorilor sălbatici și gestionați; 
2. Reducerea polenizatorilor nu este un subiect prioritar și acest fapt se datorează, în mare parte, indisponibilității 

datelor sau dificultății de a înțelege legătura directă dintre pericolele specifice și reducerea polenizatorilor;
3. Există informații limitate cu privire la statutul și tendințele polenizatorilor în regiune;
4. Rolul polenizării în agricultură este subestimat în rândurile diferitor agenții publice și private ceea ce se reflectă 

în deficiențe în statistica și legislația ce ține de dezvoltarea apiculturii. Prin urmare, în anumite țări infrastructura 
sectorului apicol este actualmente într-o stare precară. 

5. Există capacitate internă limitată de a aborda problema la diferite niveluri;
6. Toate cele 5 țări dispun de factori similari care determină declinul polenizatorilor, cum ar fi modificarea utilizării 

terenurilor, gestionarea integrată necorespunzătoare a serviciilor ecosistemice în general și împărtășirea 
contextului politic similar inclusiv alinierea politicilor cu privire la agricultură, terenuri și dezvoltării rurale la 
standardele Uniunii Europene (UE) și la acordurile comerciale care ar putea pe viitor schimba imaginea locală; și

7. Poziția acestora cu privire la cele două probleme politice și extrem de litigioase, ridicate de evaluarea globală a 
IPBES: pesticidele și culturile GM, variază de la o țară la alta și în unele dintre ele este ambiguă. 

Riscurile și Soluțiile Posibile în Europa Centrală și de Est:

i) Modificarea utilizării terenurilor

Riscurile: Multe dintre modificările în utilizarea terenurilor, inclusiv abandonarea terenurilor, schimbări neregulate 
în acoperirea forestieră și extinderea rapidă a zonelor urbane care rezultă din migrația masivă din zona rurală în cea 
urbană. În regiune, diferențele politice, socioeconomice și instituționale inerente au creat căi divergente de tranziție 
în țări, cu o variație subsecventă în modificarea utilizării terenurilor (Alix-Garcia et al., 2016). Spațiile din cadrul 
zonelor protejate variază de la o țară la alta însă totuși sunt limitate. Defrișarea, fragmentarea terenurilor, incendiile 
forestiere, urbanizarea în masa sunt principalele cauze ale schimbării. Proprietatea funciară (în Georgia, doar 25% 
din terenuri sunt înregistrate) creează o barieră în fața inițiativelor inovatoare prietenoase polenizatorilor deoarece 
este neclar ale cui responsabilități și drepturi trebuie să fie incorporate și menținute la schimbările terenurilor (cum 
ar fi în urma vântului și incendiilor).

În ceia ce privește egalitatea de gen și drepturile la proprietate asupra terenurilor deținute de femei, există 
exemple regionale de practici bune. În Albania, consimțământul soților este obligatoriu pentru orice tranzacție care 
implică proprietatea matrimonială. În Bosnia și Herțegovina proprietatea obținută pe durata  relației consensuale/
nematrimoniale se consideră a fi o coproprietate sau proprietate comună. Există un plan strategic privind Dezvoltarea 
Agriculturii și Zonelor Rurale în Republica Srpska din BiH care oferă stimulente financiare de 5% dacă o femeie este 
deținătoare a unei gospodării agricole (FAO, 2017). 

Soluțiile posibile:  Atenuarea acestor amenințări este posibilă prin îmbunătățirea analizei biodiversității și serviciilor 
ecosistemice în procesele de planificare a spațiului, păstrând habitatele naturale, și unde e posibil, utilizându-le pe 
cele convertite; oferirea resurselor pentru nutriție și cuiburi pentru polenizatori; gestionarea și restabilirea zonelor 
naturale ale habitatului; stabilirea unei rețele de zone protejate, inclusiv, diferite tipuri de habitate naturale; sporirea 
eterogenității habitatului și favorizarea diversității în grădini și mediul natural.

ii) Gestionare agricolă intensivă  

Riscurile: Prioritizarea la nivel național/internațional a reformei agrare și armonizarea la standardele care presupun 
cumularea terenurilor pentru o agricultură la o scară mai largă, nu reprezintă la momentul de față un promotor major 
al modificării modului de utilizare a terenurilor în regiune. Totuși, acesta ar putea constitui un promotor potențial pe 
viitor când va fi asociat cu modificările tehnologice și cu promovarea monoculturilor ca parte a accederii la UE sau 
la acordurilor de liber schimb.

© Imrana Kapetanovic
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Soluțiile posibile: Unele opțiuni pentru atenuarea acestor amenințări: crearea zonelor habitatelor bogate în flori, 
sprijinirea agriculturii ecologice și consolidarea sistemelor agricole diversificate, premierea agricultorilor pentru 
utilizarea bunelor practici.

iii) Pesticidele

Riscurile: Riscurile aferente utilizării pesticidelor includ un șir larg de efecte letale sau sub-letale. Impactele variază 
în dependență de toxicitatea componentului/componentelor, nivelurile expunerii/co-expunerii în timp și spațiu, 
localizarea, sensibilitatea și trăsăturile speciilor de polenizatori. Pentru a ilustra acest ultim punct, în cazul albinelor 
producătoare de miere, ar putea exista diferențe potențiale la nivel de subspecii. Riscul sporește dacă etichetarea nu 
este suficientă sau nu este respectată, dacă echipamentul aplicat este defect sau nu se potrivește scopului, și atunci 
când nu se efectuează o evaluare a riscurilor sau reglementarea este insuficientă. Cercetările recente cu privire la 
neonicotinoide au oferit dovezi privind efectele letale sau sub-letale asupra albinelor și a impactului asupra polenizării. 
Există probe dintr-un studiu recent care arată impactele neonicotinoidelor asupra supraviețuirii și reproducerii 
polenizatorilor sălbatici expuși efectiv în teren (Rundlöf et al. 2015). Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) actualmente revizuiește evaluarea efectului asupra albinelor a trei neonicotinoide utilizate pentru tratarea 
semințelor și ca granule. Rezultatul acestei revizuiri se așteaptă să fie prezentat la sfârșitul anului 2017. 

În Europa de Est: Nivelul de utilizare a pesticidelor nu este clar. Se pare că pesticidele neînregistrate și alte produse utilizate 
în agricultură sunt importate și utilizate în țările din Europa de Est fără a fi supuse controlului și unei manipulări adecvate 
(PNUD- Facilitatea Globală de Mediu  [GEF], 2004).   În orice situație când agricultorii aplică pesticide, sunt multe exemple 
de “practice rele” cum ar fi: utilizarea în exces a pesticidelor care depășesc proporțiile indicate, utilizarea neautorizată a 
pesticidelor pentru culturile pentru care nu sunt înregistrate, pulverizarea pesticidelor peste zonele adiacente, lipsa 
cunoștințelor și/sau conformării cu ”zonele de protecție” obligatorii și timpul nepotrivit pentru aplicarea pesticidelor 
(PNUD-GEF, 2004).

4 Available at https://matsne.gov.ge/en/document/download/2516880/1/en/pdf.

La nivel de țară, BiH a adoptat cadrul de Reglementare cu privire la Gestionarea Sustenabilă a Pesticidelor în conformitate 
cu UE. Totuși, implementarea este o provocare. Moldova beneficiază de asistența Băncii Mondiale pentru a elimina 
utilizarea pesticidelor învechite iar în Bosnia și Herțegovina, instruirea agricultorilor privind utilizarea adecvată și păstrarea 
pesticidelor este privită ca o intervenție-cheie (IPBES, 2017a). Alte provocări includ:

• Lipsa studiilor și informațiilor cu privire la polenizatori și lanțul alimentar
• Lipsa subsidiilor în agricultura sustenabilă (producerea ecologică și integrată)
• Lipsa produselor prietenoase mediului pentru agricultori
• Lipsa componentelor Strategiei Naționale  NBSAP care ar include polenizatorii/polenizarea
• Lipsa regulilor și rolurilor pentru protecția insectelor benefice în general

Soluțiile posibile: Unele opțiuni de abordare a acestor amenințări sunt: sporirea standardelor de evaluare a 
riscurilor și de reglementare a utilizării pesticidelor. Reducerea utilizării, identificarea formelor alternative de control 
al dăunătorilor (Managementul Integrat al Dăunătorilor), instruirea agricultorilor și gestionatorilor de terenuri cu 
privire la bunele practice. Adoptarea tehnologiilor pentru a reduce devierea pulverizării și emisiei de praf. 

iv) Culturile GM 

Riscurile: Riscurile aferente utilizării culturilor genetic modificate sunt bivalente:  1) Culturile Rezistente la Ierbicide ar 
putea reduce cantitatea furajelor care necesită polenizare și 2) Culturile Rezistente la Insecte au efecte sub-letale în mare 
parte necunoscute. Conform raportului din 2015 cu privire la Statutul Biotehnologiei Comercializate/Culturilor GM la 
nivel Global al Serviciului Internațional pentru Procurarea Aplicațiilor Agrobiotehnologice (ISAAA), 28 de țări din lume au 
plantat în 2015 culturi biotehnologice (ISAAA, 2015). Dintre acestea, nici una nu făcea parte din cele cinci țări participante 
din Europa Centrală și de Est. În plus, cu referire la hectare, din cele 28 de țări care au plantat culturi biotehnologice în 2015, 
mai puțin de 1% din hectare au fost plantate în Europa. 

Legea BiH cu privire la OMG este armonizată la legislația UE. În 2009, BiH s-a alăturat țărilor care au elaborat un cadru 
legal care se referă la toate aspectele OMG ce țin de siguranța alimentară. În pofida acestor regulamente, se pare că 
persistă o utilizare ilegală în țară a semințelor de soia OMG. Georgia a interzis utilizarea OMG-urilor la cel mai înalt 
nivel politic prin introducerea unei legi4. Cu privire la celelalte trei țări participante nu sunt informații disponibile. 

Soluțiile posibile: Unele opțiuni de atenuare a acestei amenințări sunt: sporirea standardelor de evaluare a riscurilor 
privind aprobarea culturilor GM și cuantificarea efectelor directe și sub-letale ale culturilor GM asupra polenizatorilor.

© Imrana Kapetanovic
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vi) Schimbarea climatică  

Risks: Riscurile aferente schimbării climatice (în conformitate cu raportul Grupului Interguvernamental de Experți în 
Evoluția Climei) pentru unii polenizatori sunt: variațiile domeniului, abundența modificată, schimbările în activitățile 
sezoniere, riscul perturbării în polenizarea culturilor viitoare, apariția speciilor alogene invazive noi. În general 
schimbările climatice ale mediului ar putea depăși abilitățile de dispersare a speciilor.  Există de asemenea dovezi 
că schimbările climatice ar putea avea un impact negative asupra bolilor și ecotipurilor albinelor producătoare de 
miere (Le Conte & Navajas, 2008). 

Rasmont et al. (2015) a prevăzut condițiile climatice viitoare potrivite pentru bondari în Europa utilizând scenarii 
de schimbări climatice. Studiul conchide că schimbarea ar putea afecta negativ numărul de albine și abilitățile de 
dispersare ale acestora din cauza pierderii zonelor potrivite pentru acestea. Un alt studiu demonstrează că bondarii 
din Europa nu s-au mișcat spre nord și se confruntă cu distribuiri care se îngustează spre capătul zonei sudice de 
răspândire a acestora (Kerr et al, 2015).  

Nu sunt disponibile date care să arate că polenizatorii din regiune sunt în pericol din cauza schimbărilor climatice. 
Există în general o lipsă de informații cu privire la polenizare în Rapoartele Naționale cu privire la schimbările climatice 
și CDB, cu toate că părțile interesate au raportat o creștere a numărului și intensității dezastrelor natural, condiții 
meteorologice extreme, schimbări în particularitățile sezoniere și alte procese aferente schimbărilor climatice. Există 
schimbări în durata și survenirea perioadelor de înflorire care afectează sursele de alimentație și polen. Aceasta duce 
la o vulnerabilitate sporită a polenizatorilor în fața virusurilor și dăunătorilor; un număr mai mare de specii în pericol 
și vulnerabile din ecosistemele agricole natural. Procesul de deșertificare a condus la o reducere în producerea mierii 
și are un impact asupra dezvoltării rurale.

Soluțiile posibile: opțiunile de atenuare a acestor pericole sunt în mare parte netestate și includ: crearea orientată 
a habitatului sau restabilirea acestuia pentru gestionarea refugiilor, adaptarea bazată pe ecosistem, conservarea 
habitatului natural și conexiunii și sporirea diversității culturilor. 

v) Patogenii, dăunătorii și speciile alogene invazive 

Riscurile: Polenizatorii gestionați sunt pe larg afectați de viruși, patogeni, bacterii, prădători. Comercializarea, 
creșterea în masă și transportarea albinelor în scopuri comerciale sporesc riscul de răspândire a patogenilor în cadrul 
și în rândurile speciilor gestionate și sălbatice, și a invaziei și concurenței cu polenizatorii sălbatici.

Cei mai răspândiți dăunători și boli în regiune sunt Varroa, Păduchele Albinei și Nosema (prezentă ca boală), și există 
informații suficiente cu privire la acești dăunători. În Moldova, printre dăunători se numără Vespa Velutina și Molia 
de ceară. Gândacul Marmorat cafeniu urât mirositor este un dăunător pentru toate culturile din Georgia și aceasta 
afectează disponibilitatea culturilor alimentare pentru polenizatori. Se practică o pulverizare obligatorie împotriva 
acestei insecte care are efecte negative asupra populației de polenizatori, fapt care nu este documentat. Pesta 
Americană și Putregaiul European de asemenea afectează comunitățile și există puține sau lipsesc cu desăvârșire  
cunoștințe cu privire la tratarea acestora. Există și alți dăunători și invadatori precum gărgăunii, viespile, păsările. 
Problemele includ:
• Lipsa unei organizații centrale care s-ar ocupa de speciile invazive în general 
• Lipsa unei abordări integrate care să ia în calcul polenizatorii – în ceea ce privește combaterea bolilor și 

dăunătorilor
• Lipsa experților care să dispună de cunoștințe cu privire la dăunători și măsurile necesare. 
• Lipsa comunicării și cooperării dintre toți actorii/părțile interesate pe marginea acestei probleme

În cazul albinelor gestionate, mult depinde de calitatea creșterii albinelor. Infrastructura sectorului apicol este 
actualmente într-o stare precară în Moldova, BiH și Georgia (UNDP, 2017a). Cu toate acestea, există activități 
importante de creare a capacităților și proiecte de asistență tehnică  care au drept scop ajustarea practicilor apicole 
la cerințele și standardele UE care au loc în regiune (Srb-Hib, 2017). 

Soluțiile posibile: Unele dintre opțiunile de atenuare a acestor amenințări sunt: îmbunătățirea  producerii apicole 
gestionate respectând principiile Bunelor practice apicole și a regulamentelor de prevenire, tartare și eradicare 
a bolilor; o depistare și gestionare mai eficientă a bolilor; programe de creștere pentru asigurarea rezistenței la 
boli; îmbunătățirea regulamentelor privind comerțul și reproducerea în masă (la nivel național și internațional); 
instituirea unui sistem de informare a publicului cu privire la specii, căile patogene și bazele de date și hărțile privind 
distribuirea acestora.  Protecția împotriva acestora este atât chimică cât și organică. Tratamentele chimice împotriva 
dăunătorilor sunt mai ieftine și mai eficiente, însă acestea afectează calitatea mierii și a altor produse. Eficacitatea 
tratamentelor chimice s-a redus din cauza utilizării pe termen lung a acestora și supradozajului. Ca rezultat sunt 
reziduurile în culturi, miere și stupi etc. Tratările ecologice sunt mai costisitoare și sunt de regulă mai puțin eficiente.  
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BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: producerea mierii a fost recunoscută ca fiind o valoare economică 
importantă a zonelor protejate în țară, precum și legătura directă a acesteia cu îmbunătățirea economiei locale. În 
afară de producerea mierii, se pare că polenizarea nu este pe larg recunoscută ca un serviciu ecosistemice regulator 
aferent producerii alimentelor (Fondul Mondial pentru Natură [WWF], 2016).  Totuși, fructele și legumele - majoritatea 
dintre care depind de polenizatori – sunt importante pentru securitatea alimentară și nutriția populației, deoarece 
marea majoritate a gospodăriilor rurale dispun de loturi pentru cultivarea legumelor și de pomi fructiferi în grădini 
pentru propriul consum (FAO, 2012b). Pe parcursul vizitei în teren a Facilitatorului la nivel Global și a echipei BES-NET, 
polenizarea a fost menționată ca fiind esențială pentru producerea cireșelor și perelor pentru export. 

Tendințele Amenințărilor: Agricultura reprezintă un sector important și strategic pentru BiH. Asigură securitatea 
alimentară și oferă locuri de muncă pentru 20.6% din populație (Ministerul Comerțului și Relațiilor Economice Internaționale, 
2012). Țara recunoaște importanța serviciilor ecosistemice care derivă din diversitatea agrobiologică, în special producerea 
alimentelor, cu toate acestea, există aspecte importante ale sectorului care ar putea supune polenizatorii la riscuri. Există 
probleme importante cu privire la drepturile de proprietate  asupra terenurilor, probleme aferente proprietății și lipsa 
datelor privind agricultura și mediul (spre ex. consumul și componența îngrășămintelor, pesticidelor, procentelor de azot, 
Eco-eficiența, utilizarea energiei, etc) (Raportul privind Starea Mediului în BiH, 2012), proceduri complicate și birocrație din 
cauza guvernanței existente. Migrarea domestică reprezintă de asemenea o provocare și o amenințare potențială pentru 
polenizatori. 61% din populație trăiește în zonele rurale (Ministerul Comerțului și Relațiilor Economice Internaționale, 
2012), și migrația rural-urbană este în creștere. Importul OMG este perceput ca o amenințare pentru dezvoltarea piețelor 
potențiale pentru exportul produselor ecologice. Necătând la regulamentele recente cu privire la OMG (a se vedea mai 
jos), există îngrijorări cu privire la implementarea acestora și utilizarea ilegală.  

Soluțiile posibile: Mai mult de jumătate din suprafața BiH (63%) este acoperită cu păduri și terenuri împădurite 
(WWF, 2016), și 106.300 de ha sau 2.7% din teritoriul țării reprezintă zone protejate (UNEP BiH, 2017). Aceste zone 
sunt importante datorită activităților de agricultură tradițională inclusiv păscutul, producerea mierii și, mai recent, 
turismul. Turismul este perceput ca o oportunitate importantă pentru redresarea economiei țării și este un promotor 
esențial al dezvoltării. 

În sectorul agricol, producerea alimentelor organice se promovează începând cu anul 2000 și este în creștere  
(Ministerul Comerțului și Relațiilor Economice Internaționale, 2012).  Totuși, nu există nici o lege la momentul actual 
cu privire la  agricultura ecologică în BiH și BD care ar prevede controlul produselor care sunt etichetate ca fiind 
ecologice, prietenoase mediului sau produse bio, separat de controlul calității și de certificare. BiH recunoaște 
necesitatea identificării și monitorizării aplicării pesticidelor și a inclus în cel cele mai recente NBSAP angajamentul 
cu privire la următorul scop:

¨Până în 2020, să stabilească un sistem pentru tratarea apelor reziduale industriale și de utilitate și 
pentru monitorizarea consumului de pesticide și îngrășăminte¨.

BiH nu a efectuat deocamdată o evaluare a siguranței alimentelor GM. Însă, există regulamentul privind OMG. Urmare 
a moratoriului de cinci ani privind produsele obținute prin Inginerie Genetică (IG), în 2009 BiH a adoptat Legea cu 
privire la OMG. Această lege a stabilit cadrul pentru aprobarea importurilor și eliberarea din câmp a produselor 
care derive din biotehnologia agricolă. Trei ani mai târziu, Consiliul de Miniștri al BiH a adoptat cele șase cadre de 
reglementare cu privire la procedurile specifice privind importul și comercializarea produselor obținute prin IG.5 

MUNTENEGRU

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Populația locală din Muntenegru utilizează și recunoaște valoarea 
plantelor sălbatice, plantelor medicinale, mierii și a altor materiale sălbatice care depind de polenizatori.   Valoarea 
economică a acestora este evidentă și multe dintre grupurile de persoane interesate beneficiază de pe urma 

IV. DESCRIEREA PROBLEMEI LA NIVEL NAȚIONAL

ALBANIA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Există informații limitate despre evaluarea polenizării și polenizatorilor 
disponibile în limba engleză.  

Tendințele Amenințărilor: Agricultura reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei albaneze, 
contribuind aproximativ cu 21 % la Produsul Intern Brut  (PIB) al țării și la angajarea a 48 % din populația țării care 
trăiește în zonele rurale. Sectorul agricol joacă un rol foarte important în producerea alimentelor; gestionarea 
biodiversității; economiei rurale; conservarea  in-situ a speciilor locale; soiurilor și animalelor domestice. Dezvoltarea 
acestui sector se orientează către diversificarea regională a culturilor (Guvernul Albaniei, 2015) și la momentul 
actual nu sporește riscurile pentru polenizatori. OMG sunt premise în țară și utilizarea pesticidelor este recunoscută 
ca fiind o amenințare majoră. Există capacitate limitată în ceea ce privește polenizatorii la toate nivelurile în țară 
inclusiv: experți care dispun de cunoștințe adecvate cu privire la dăunători și măsuri, comunicare și cooperare între 
toți actorii/părțile interesate pe marginea acestei problem, studii și informații cu privire la polenizatori și lanțurile 
alimentare, subsidiile pentru o agricultură sustenabilă (producere ecologică și integrată), produse prietenoase 
mediului pentru agricultori. La fel, NBSAP ale țării nu fac referire la polenizatori/polenizare și soluțiile posibile pentru 
protecția insectelor benefice în general. Lipsa experienței precum și comunicării și cooperării dintre toți actorii/
părțile interesate pe marginea problemelor aferente dăunătorilor/paraziților/bolilor. 

Soluțiile posibile: Vezi tabelul 1.

5 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Sarajevo_Bosnia%20and%20Herze-
govina_12-5-2016.pdf
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comercializării și procesării  alimentelor și materialelor naturale. Numărul total de stupi în Muntenegru se estimează 
la 50000. Trei parcuri naționale (Biogradska gora, Prokletije și Skadar Lake) dispun cumulat de peste 10000 de stupi, 
sau peste 20 de procente din toți stupii din Muntenegru. Peste 950 de tone de mure se adună în fiecare an în zonele 
Prokletije, Bjelasica și în regiunea muntoasă Komovi. Parcul Național Prokletije, Parcul Național Biogradska gora și 
parcul naturii Komovi sunt niște surse importante pentru adunatul murelor și ierburilor. Aceste activități generează 
peste 1,4 milioane de EUR în fiecare an. Aceste activități sunt în special importante pentru zonele muntoase rurale 
unde sunt puține oportunități de afaceri pentru localnici (WWF, 2017)

Tendințele Amenințărilor: Economia Muntenegrului se bazează pe larg pe turism. Aproape 11% din PIB-ul țării 
provine din această activitate. Muntenegru este strategic orientat spre dezvoltarea turismului sustenabil, inclusiv 
în zonele de pe continent, în plus la zonele de pe coastă. Această tendință de dezvoltare în asociere cu declinul 
agriculturii din ultimele decenii, în mare parte din cauza fenomenelor răspândite de depopulare a zonelor muntoase 
rurale din Balcani, ar putea fi benefică pentru protejarea polenizatorilor. Legislația cu privire la protecția speciilor 
nu este pe deplin elaborată în țară. Acest fapt cauzează dificultăți în gestionarea zonelor Protejate și în utilizarea 
sustenabilă a plantelor medicinale, murelor și a polenizatorilor aferenți acestora (WWF, 2017). Utilizarea pesticidelor 
și schimbările climatice sunt ambele recunoscute ca amenințare pentru polenizatori. 

Soluțiile posibile: Vezi Tabelul 1.
Guvernul oferă instruiri cu privire la sănătatea albinelor, protecția sănătății împotriva pesticidelor, subsidii pentru  
matcă și echipament pentru creșterea albinelor. Muntenegru a elaborat un cadru de reglementare, care este aprobat 
pentru reglementarea înregistrării apiculturii și calității produselor apicole.

GEORGIA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: Atenția față de albine și polenizare în Georgia a sporit odată cu posibilitatea 
de a exporta mierea în UE. Apicultorii din Georgia beneficiază de ajutor și finanțare sub diferite forme de la organizațiile 
guvernamentale și internaționale sau străine. Nu există a evaluare disponibilă a polenizatorilor și polenizării. 

Tendințele Amenințărilor: Al treilea principiu de bază al viziunii țării cu privire la dezvoltare se bazează pe utilizarea 
rațională a resurselor naturale, asigurând siguranța și sustenabilitatea mediului evitând dezastrele naturale în 
procesul de dezvoltare economică. Aceasta ar putea aduce în timp beneficii pentru protecția polenizatorilor. Politica 
internă și externă a Georgiei este orientată spre integrarea în Uniunea Europeană (Guvernul Georgiei [GoG], 2013) 
ceea ce ar putea fi considerată o amenințare dar și o oportunitate  pentru polenizatori. Utilizarea pesticidelor este 
recunoscută ca pericol. Spre exemplu, utilizarea pesticidelor în vederea eradicării gândacului  Marmorat cafeniu urât 
mirositor ar putea afecta polenizatorii, însă totuși, nu există studii care să dovedească aceasta sau o altă amenințare 
cu care se confruntă polenizatorii în țară.  

Soluțiile posibile: Vezi Tabelul 1.

Strategia și Planul de Acțiuni Național al Georgiei cu privire la Biodiversitate pentru 2014 – 2020 (GOG, 2014) stabilește 
drept obiectiv “Elaborarea programelor cu scopul de a promova practici sustenabile de gestionare, certificare și scheme 
de etichetare cum ar fi Cele mai Bune Practici Agricole, agricultura organică și recoltarea sustenabilă a plantelor 
sălbatice”. În cadrul acestui obiectiv Guvernul Georgiei are drept scop implementarea proiectelor pilot cu privire la 
agricultura organică și cel puțin patru proiecte pilot privind schemele sustenabile  de recoltare a plantelor sălbatice. 

În aceiași strategie, Georgia a stabilit obiectivul privind “Evaluarea statutului ecosistemelor agricole ale Georgiei 
(inclusiv solurile și serviciile ecosistemice oferite) și a pajiștilor naturale”, care include evaluarea statutului 
polenizatorilor și insectelor entomofage și pornind de la, acestea să elaboreze recomandări privind conservarea lor.
Actualmente, nu există o politică disponibilă cu privire la polenizatori elaborată de Ministerul Mediului în afară de o 
reglementare puternică a pesticidelor și Legea din Georgia cu privire la Organismele Genetic Modificate Vii (Guvernul 

Georgiei [GoG], 2014) care interzice OMG în țară, adoptată de Ministerul Agriculturii (Karchava, 2017)6.

În aceiași strategie, Georgia a stabilit obiectivul privind “Evaluarea statutului ecosistemelor agricole ale Georgiei 
(inclusiv solurile și serviciile ecosistemice oferite) și a pajiștilor naturale”, care include evaluarea statutului 
polenizatorilor și insectelor entomofage și pornind de la, acestea să elaboreze recomandări privind conservarea lor.
Actualmente, nu există o politică disponibilă cu privire la polenizatori elaborată de Ministerul Mediului în afară de o 
reglementare puternică a pesticidelor și Legea din Georgia cu privire la Organismele Genetic Modificate Vii (Guvernul 
Georgiei [GoG], 2014) care interzice OMG în țară, adoptată de Ministerul Agriculturii (Karchava, 2017) .

MOLDOVA

Valoarea polenizatorilor și a polenizării: În Republica Moldova, pășunile și ecosistemele agricole  oferă servicii 
care au fost estimate în 2011 la 3,900 milioane de dolari SUA. Și gestionarea ecosistemică sustenabilă în agricultură 
poate adăuga peste 1,883.33 de milioane de dolari SUA la economia națională în următorii 25 de ani (GRM, 2015). 
Cunoștințele indigene aferente albinelor producătoare de miere sunt importante și au o tradiție îndelungată și 
bogată. 

Tendințele Amenințărilor: Republica Moldova dispune de câteva strategii pentru a menține sustenabilitatea 
practicilor agricole care direcționează dezvoltarea agriculturii țării. Unele dintre aceste strategii includ (GRM, 2015):

a) Elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la fâșiile de protecție a terenurilor agricole;
b) Promovarea elementelor unei agriculturi ecologice și a practicilor prietenoase mediului;
c) Efectuarea studiilor privind impactul speciilor alogene invazive;
d) Promovarea bunelor practici agricole pentru a stopa degradarea;
e) Încurajarea activităților în scopul menținerii fondului genetic local al animalelor de prăsilă;
f ) Elaborarea ghidurilor de bune practici pentru agricultori privind conservarea și utilizarea sustenabilă a  

        biodiversității;

Cele mai importante amenințări pentru polenizatori recunoscute în țară includ: dăunătorii și bolile care afectează 
albinele melifere, tehnologii și politici limitate de a atenua aceste amenințări, monitorizare insuficientă a bolilor care 
afectează polenizatorii, capacități limitate (experți în domeniu), cercetări științifice limitate cu privire la dăunători/
boli/invadatori și lipsa unei entități/autorități centrale care să fie responsabilă de speciile invazive în general.  

Soluțiile posibile: Vezi Tabelul de Acțiune
Exportul de miere din Moldova în UE a favorizat sporirea atenției față de apicultură și polenizare. Guvernul Moldovei 
a adoptat o lege cu privire la apicultură, scopul principal al căreia este de a crea condiții pentru a crește numărul și 
a spori calitatea produselor apicole (PNUD, 2017a). În afară de atenția acordată producerii mierii, Moldova a depus 
eforturi importante care ar putea contribui la protejarea polenizatorilor, cum ar fi: gestionarea sustenabilă a pășunilor 
și a ecosistemelor agricole  prin extinderea și diversificarea produselor eco-agricole (GRM, 2015).

6 Teona Karchava, former CBD Focal Point Georgia, Department of Biodiversity and Forest Policy Service, the Ministry of Environment and Natural Resources   
  Protection of Georgia

© Imrana Kapetanovic
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ANEXA 2. AGENDA TRIALOGULUI

Ziua 2: Joi 19 octombrie
Ora Activitatea

09:00 – 09:15 Revizuirea Zilei 1

09:15 – 11:15 SESIUNEA TEMATICĂ III: Grupul 1 “Factorii Regionali și Naționali care cauzează Schimbări în 
Polenizatori și Serviciile de Polenizare”. Un grup format din factori de decizie politică și oameni 
de știință din regiune care vor prezenta și vor dezbate factorii schimbării la nivel național, vor 
identifica punctele comune aferente amenințărilor cu care se confruntă populațiile de albine la 
nivel regional și vor scoate în evidență orice deferență de situații din țările Europei de Est. 

11:15 – 11:45 Pauză de cafea cu tematica mierii 

11:45 – 13:30 SESIUNEA TEMATICĂ IV: Târgul Inovațiilor – Idei Inovative de abordare a problemelor și de 
valorificare a oportunităților disponibile

13:30 – 15:00 Prânz

15:00 – 18:00 SESIUNEA TEMATICĂ V: Opțiuni de Politici și de Gestionare pentru a aborda riscurile și 
oportunitățile – O sesiune a grupului de lucru cu scopul de a identifica opțiunile politice 
relevante la nivel local. 

19:00 – Cina

 Ziua 3: Vineri 20 octombrie
Ora Activitatea

08:30 – 09:45 SESIUNEA TEMATICĂ IV ȘI V: În paralel cu Dejunul la Nivel Înalt, participanții finalizează 
prezentarea activității lor expunând ideile și acțiunile inovative aferente politicilor și gestionării, 
fiind dispuși să le comunice invitaților de rang înalt și presei. 

08:30 – 09:45 DEJUN LA NIVEL ÎNALT: Mesajele-cheie ale evaluării IPBES la nivel global, urmare a sesiunilor 
Trialogului, sunt discutate de autoritățile guvernamentale de nivel înalt, donatori și parteneri. 

09:45 – 10:15 Conferință de Presă

10:15 – 10:45 Arată și Descrie

10:45 – 13:00 SESIUNEA TEMATICĂ V: Panel 2 “Modalități de Progresare și de menținere a Ritmului”. Un grup 
format din organizații naționale și internaționale de oferire a resurselor  vor veni cu comentarii 
și vor identifica modalități de sprijinire a ideilor și acțiunilor rezultate din Trialog prin inițiative 
continue la nivel național și regional.

13:00 – 14:30 Prânz

14:30 – 16:00 SESIUNEA TEMATICĂ V: Sesiune a grupului de lucru scopul identificării opțiunilor politice 
relevante la nivel local care urmează să fie incluse în Documentul privind Rezultatele Trialogului.

16:00 – 16:15 Moment de Reflecție și Evaluare 

16:15 – 16:45 SESIUNEA DE ÎNCHEIERE
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Ziua 1: Miercuri, 18 octombrie
Ora Activitatea

08:30 – 09:00 Înregistrarea

09:00 – 09:40 SESIUNEA DE DESCHIDERE

09:40 – 10:00 SESIUNEA INTRODUCTIVĂ: Obiectivele Trialogului 

10:00 – 11:15 SESIUNEA TEMATICĂ I: Valoarea Polenizării și a Polenizatorilor – O celebrare interactivă a 
multiplelor valori ale polenizatorilor 

11:15 – 11:30 Pauză de cafea cu tematica bacelor

11:30 – 12:30 SESIUNES TEMATICĂ II: Discurs de bază. “Există oare o problem și de unde știm? 
Statutul și Tendințele Polenizatorilor, Polenizarea și Siguranța Alimentară”. Discurs de bază 
ținut de expertul IPBES la nivel global și experți regionali privind motivele îngrijorării globale, 
rezultatele evaluării IPBES la nivel global și regional și implicații privind producerea alimentelor, 
dezvoltarea rurală și economiile regionale cu privire la vegetație.

12:30 – 14:00 Prânz

14:00 – 19:00 VIZITĂ ÎN TEREN: Vizitarea unei selecții de zone în împrejurimile orașului Sarajevo, și discutarea 
problemelor aferente polenizatorilor gestionați și sălbatici din apropierea orașului Sarajevo cu 
practicienii locali.

19:00 – Cina
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ANEXA 3. INGRIDIENTELE DEPENDENTE DE POLENIZARE UTILIZATE 
IN MENIUL TRIALOGULUI

STRAWBERRIES

APPLES

Croissant with 
strawberry jam. 

Mixed fruit salad.

Insects are more important 
than wind as pollinating agents 

for strawberries. Without 
pollination, the strawberries

 generate few fruits.

Carrots in apple sauce.

Honey bee is the best 
pollinator of buckwheat. 

Pancakes 
with raspberries.

Honey bees are the best 
pollinating agents of raspberries.

BUCKWHEAT

Cream of pumpkin soup.

Mechanical transfer 
of pollen is essential to fruit set. 
Seed number and fruit weight 

was increased in proportion 
to the amount of pollen 
deposited on the stigma.

PUMPKINS

Bees and primarily 
honey bees are responsible 

for the seed crop. 
Asparagus with 

red peppers.

ASPARAGUS

RASPBERRIES

Baked tomatoes 
with celery sauce.

Honey Bees, bumble bees, 
wild solitary bees.

TOMATO

Artichoke and 
Salmon with olives. 

Honey bees and 
other pollinating insects.

ARTICHOKE

Mixed cucumber 
and seasonal salad.

Need for insect pollination.

The honey bee is the 
primary and only dependable 

pollinator of cucumbers. 
Thrips also play a role.

CUCUMBER

CHERRIES

ONIONS

Fresh fruit salad.

Cherries are basically incapable 
of automatic self- pollination. 

Cherry cultivars will set fruit with 
their own pollen, but only after 
it is transferred by some outside 

agency from the anthers
 to the stigma.

Most researchers and growers 
give the primary credit for the 

pollination of cherries to honey bees. 
A heavy pollinator population is 

early in the year for other 
insects to be plentiful.

pollinators of open-pollinated 
with red peppers.

Self-pollination within 

Cross-pollination between 
plants is common and even 

obligatory in the fertilization 
of male-sterile onions 

used in hybrid seed 
production.

CORIANDER

pollinators of open-pollinated Asparagus, carrot 
and coriander salad. 

Although the coriander 
plant is partially self-fertile, 

Bees increase productivity. 

CELERY

Because of the attractiveness 

these insects are probably 
the most satisfactory 
as pollinating agents.

Roast tomatoes 
in celery sauce.

is self-fertile but incapable 
of self- pollination, since the 

pollen is shed and dissipated before 
the stigma is receptive. 

of the same plant  but the pollen 
must be transferred from the 
anthers to receptive stigmas 

CARROT

The chief pollinators 
of carrots near Moscow 

and bees (9 percent).

Roast carrots 
in apple sauce.

Carrots are "mostly 
insect- pollinated." Mechanical 
pollination in the absence of 
pollinating insectsis is of little 

value in the comercial 
production of seed because 

it reduces productivity.

CHILLIES AND PEPPERS

Roasted red peppers 
in parsley sauce.

always release their pollen, 
or if it is released, it may not 

come in contact with the stigma. 
Under such conditions, the 
transfer of pollen between 

agency is essential.

Ants, honey bees.

PARSNIP

Veal with roasted 
root vegetables.

They are normally pollinated 

toward the center of the umbel.

LEEK

Cream of leek soup.

through the action of an outside 
agent, but self-pollination within

Cross-pollination between plants
 is common and even obligatory 
in the fertilization of male-sterile 

onions used in hybrid 
seed production.

Honey bees, bumble bees, 

have been mentioned 
as pollinators.

ALMOND

Almond croissant.

Require cross- pollination 
to produce a crop.  A few pairs 

of almond cultivars are 
cross-incompatible. Only the 

of one cultivar to another 

fruit-set. need for an ample 
supply of bees to pollinate 

The honey bee is practically 
the only pollinating insect 
of economic importance

 on almonds
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