
 

17 IUNIE– ZIUA MONDIALĂ 

PENTRU COMBATEREA 

DEŞERTIFICĂRII 

 

Ziua Mondială pentru Combatere Deșertificării (WDCD) este marcată în fiecare 

an, la 17 iunie, pentru a promova conștientizarea publică a eforturilor internaționale 

de combatere a deșertificării. Ziua aceasta este un moment unic pentru a reaminti 

tuturor că neutralitatea degradării terenurilor (LDN) este realizabilă doar prin 

implicarea puternică a comunității și cooperarea la nivel internațional. Ziua a fost 

declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1995. Tările, 

diverse grupuri și persoane celebrează WDCD organizând o varietate de activități 

de informare și evenimente. 

Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a Convenției și a Zilei Mondiale de combatere 

a deșertificării, în 2019 se celebreaza cei 25 de ani de progrese înregistrate de țările 

în domeniul gestionării durabile a terenurilor.  Deoarece acesta este cel de-al 25-lea 

an al Convenției, activitățile din acest an au o importanță deosebită. În activitățile 

din acest an, ultimii 25 de ani ai Convenției vor fi evaluați și o lumină va fi aruncată 

în următorii 25 de ani în cadrul obiectivelor propuse în care se va  realiza 

neutralitatea degradării terenurilor.  

Campania aniversară se desfășoară anul acesta sub sloganul "25 ANI -Să creștem 

viitorul împreună". Aniversarea Convenției din 17 iunie 2019 este găzduită de 

guvernul turc din Ankara. 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.wdcd2019.gov.tr 

http://www.wdcd2019.gov.tr/Icerik/Detay/5


Ultimii 25 de ani 

De la adoptarea sa în 1994, UNCCD a contribuit la avansarea gestionării durabile a 

terenurilor. Astăzi, cele 197 de părți ale sale pun în aplicare Convenția. Scopul final 

este de a ne proteja pământul de apă și de energie. 

 

Există dovezi clare de recuperare și de restaurare a peisajelor degradate prin practici 

durabile de gestionare a solului (SLM) pe parcursul acestor ani. De exemplu, peste 

cinci milioane de hectare de terenuri degradate din Sahel au fost restaurate printr-o 

practică cunoscută sub numele de "regenerare naturală gestionată de agricultori", 

producând în fiecare an câte o jumătate de milion de tone de cereale. Reintroducerea 

Agroforestriei a crescut în întreaga lume, în special în Brazilia, Indonezia, China și 

India. 

 

Totuși, trebuie făcute mult mai multe și mai curând. Presiunile actuale asupra 

terenurilor sunt enorme și se preconizează că vor continua să crească. Aproape 170 

de țări continuă să fie afectate de deșertificare, degradare a terenurilor sau secetă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.un.org/en/events/desertificationday/ 

 

 

 

https://www.un.org/en/events/desertificationday/


Următorii 25 de ani 

 

Importanța și urgența de a aborda aceste provocări sunt mai recunoscute decât acum 

doi ani. 

Anul 2030 va reprezenta o etapă importantă pentru atingerea neutralității degradării 

terenului ca unul dintre obiectivele dezvoltării durabile. 

Ca convenție internațională privind gestionarea bună a teritoriului, Convenția 

trebuie să avanseze până în 2030 la degradarea terenurilor și să se scufunde în lume 

după 2030, în care neutralitatea degradării terenurilor asigură un mediu favorabil 

oamenilor, comunităților și țărilor de a crea bogăție, suficientă hrană, apă curată și 

energie. Spre această ambiție, părțile iau pași concreți. Acești pași includ abordarea 

cauzelor radicale ale instabilității în Africa (inițiativa 3S); elaborarea unor planuri 

naționale cuprinzătoare pentru gestionarea secetei; și restaurarea pe scară largă a 

peisajelor degradate ale Africii (Inițiativa Marelui Zid Verde). 

Gestionarea durabilă a terenurilor este afacerea tuturor. Împreună, putem restabili 

productivitatea a peste 2 miliarde de hectare de terenuri degradate și ameliorarea 

mijloacelor de existență a peste 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://fundacionhonrarlavida.org 

 

 

https://fundacionhonrarlavida.org/2018/06/18/june-17-world-day-to-combat-desertification-and-drought/?lang=en


Probleme cheie pentru urmatorii 25 ani 

Land & Drought - "Pana in 2025, 1,8 miliarde de oameni vor experimenta deficitul 

de apa absolut, iar 2/3 din lume vor trai sub conditii stresate de apa". 

Un pericol natural complex și lent, cu impacturi socioeconomice și de mediu 

semnificative și permeabile. 

Land & Human Security - "Până în 2045, aproximativ 135 de milioane de persoane 

ar putea fi strămutate ca urmare a deșertificării". 

Land & Climate - "Restabilirea potențialului de a stoca până la 3 miliarde de tone 

de carbon anual". 

Sectorul de utilizare a terenurilor reprezintă aproape 25% din totalul emisiilor 

globale. Reabilitarea și gestionarea sa durabilă sunt esențiale pentru combaterea 

schimbărilor climatice. 

 

Recunoscând pericolul în continuă creştere al degradării terenurilor, Republica 

Moldova a aderat la Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD), 

prin Hotărârea Parlamentului 257-XIV din 24 decembrie 1998 privind aderarea 

Republicii Moldova la Convenţia pentru combaterea deşertificării în ţările afectate 

grav de secetă şi/sau de deşertificare. În conformitate cu această Hotărâre, a fost 

elaborat şi aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 367 din 13 aprilie 2000, 

„Programul Naţional de Acţiuni pentru combaterea deşertificării în Republica 

Moldova”. Conform Programului Naţional de Acţiuni în faţa Ministerelor de resort 

şi Organelor Administraţiei publice locale au fost puse sarcini concrete şi termeni 

stricţi de realizare a lor, deoarece situaţia este destul de acută.   

 

 

 

 

 

 

   Sursa: s. Nimereuca, r-nul. Soroca                                            Sursa: https://albasat.md/ 

                                                                                                             (r-nul Nisporeni) 

Eroziile pe pantă, alunecările  de teren, poluarea solului, defrişările masive,  

managementul incorect  în agricultură, şi alte acţiuni antropice lasă amprente majore 

asupra solului, care duc la degradarea terenurilor. 

 

https://albasat.md/2018/08/26/spune-nu-defrisarilor-de-paduri/


Secetele-fenomen meteorologic grav ce este atestat tot mai des în Republica 

Moldova şi care catalizează procesul de degradare a solului, cer instituţiilor naţionale 

atât evaluări ştinţifice şi recomandări bazate pe studii academice privind 

prognozarea şi caracterul fenomenului de secetă cât şi implimentarea politicilor 

durabile in managmentul solului/terenurilor .        

Recent  prin implicarea expertilor naţionali şi internaţionali  si cu suportul UNCCD  

a fost elaborat  şi editat Planul National de Management al Secetei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: National Drought Plan of the Republic of Moldova 

 

 

 



Totodată  cu marcarea Zilei Mondiale pentru Combaterea Deşertificării, este un 

prilej de a informa despre faptul, că Valeriu Cazac – şeful Centrului Hidrologic  din 

cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat  a fost ales  de catre Conferinţa Părţilor 

din anul 2018, care s-a desfăşurat în orasul Ordos (China)  în calitate de   Vice–

preşedinte al Biroului COP-13 la Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării 

(UNCCD), moment  istoric pentru Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.unccd.int/  

Centrul Hidrologic 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-04/COP%2013%20Bureau%20Members.pdf

