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prefaÞÃ
Protecţia mediului a devenit una din direcţiile prioritare în politica Republicii Moldova, îndeosebi după
Conferinţa ONU „Mediul şi dezvoltarea” de la Rio
de Janeiro (iunie 1992). Un şir de acte legislative şi
hotărâri de guvern, precum şi convenţii internaţionale
semnate şi ratificate de parlamentul ţării stipulează
drepturile cetăţenilor la un mediu sănătos de viaţă,
la informaţie veridică, justiţie şi participare la luarea
deciziilor, totodată indicând şi obligaţiile fiecăruia în
problema protecţiei mediului.
Republica Moldova se confruntă cu multiple probleme de mediu, probleme specifice şi altor state aflate
în tranziţie. Orientarea Republicii Moldova spre spaţiul Uniunii Europene va contribui la modernizarea economiei naţionale ceea ce va permite introducerea unor tehnologii moderne, lărgirea
suprafeţelor împădurite şi ariilor protejate, promovarea agriculturii ecologice, utilizarea raţională
a resurselor naturale, prin colaborarea cu ţările vecine în domeniul protecţiei mediului.
Colaborarea cu forurile internaţionale a contribuit pe parcursul anului 2006 la rezolvarea unor
probleme importante cum ar fi asigurarea cu apă potabilă a unor localităţi, împădurirea, lichidarea
deşeurilor toxice. Prin realizarea acestor şi altor proiecte, putem spune că starea mediului în Republica Moldova a avut de câştigat.
Rămân însă un şir de probleme care cer o rezolvare neîntârziată, cum sunt gestionarea sigură a
pesticidelor, deşeurilor toxice şi deşeurilor menajere, îmbunătăţirea calităţii apei potabile, protejarea terenurilor agricole, conservarea diversităţii biologice, diminuarea impactului antropic şi al
efectelor transfrontiere, educaţia şi instruirea ecologică.
În anul 2006 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a elaborat Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. Obligaţia de a asigura securitatea ecologică
este stipulată în art. 37 al Constituţiei Republicii Moldova, care garantează dreptul fiecărui om la
un mediu înconjurător neprimejdios pentru viaţă şi sănătate.
Identificarea problemelor existente şi evidenţierea soluţiilor se realizează în ediţiile Raportului Naţional privind starea mediului în Republica Moldova care totalizează informaţia şi reflectă
complex situaţia ecologică în ţară: calitatea aerului atmosferic, apelor naturale, solului şi biotei.
Sunt formulate cauzele degradării mediului, baza normativ – legislativă ca temelie a asigurării
securităţii ecologice a statului.
Raportul este rezultatul muncii comune a specialiştilor din instituţiile de profil (ministere, departamente, instituţii ştiinţifice şi de învăţământ). Ţin să mulţumesc tuturor celor care au contribuit
la elaborarea prezentului Raport, care este util pentru factorii decizionali, specialiştii din domeniu,
cadrele didactice, elevi şi studenţi întru promovarea dezvoltării durabile a societăţii.
Constantin Mihailescu, dr. hab.,
Ministru al Ecologiei şi Resurselor Naturale
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1. MEDIUL NATURAL SI ASPECTE SOCIALE

1. MEDIUL NATURAL SI ASPECTE SOCIALE
1.1. Aspecte geografice
Poziţia geografică. Republica Moldova este situată în sud-estul Europei, în apropiere de centrul geografic al continentului. Teritoriul ei este străbătut, aproximativ prin mijloc, de meridianul
28˚50’ longitudine estică şi de paralela 47˚ latitudine nordică. Distanţele dintre punctele extreme
sunt de circa 350 km pe direcţia nord-sud şi 120 km de la vest spre est, pe latitudinea or. Chişinău.
Ţară este situată în întregime în bazinul Mării Negre; un sfert din teritoriul său aparţine bazinului
hidrografic al fluviului Dunărea.
Frontierele şi suprafaţa. Republica Moldova se învecinează cu Ucraina şi România. Frontiera
cu România se desfăşoară pe râul Prut şi pe un sector mic, de circa 900 de metri, pe fluviul Dunărea. Cu Ucraina frontiera este predominant terestră fiind formată din trei sectoare. Sectorul nordic
al frontierei uneşte satele Criva şi Naslavcea, urmând, parţial, linia de cumpănă dintre Nistru şi
Prut. Partea de est se desfăşoară pe fluviul Nistru şi pe ramurile de sud-vest ale Podişului Podoliei.
Sectorul de sud al frontierei cu Ucraina începe la sud de Giurgiuleşti şi continuă prin vecinătatea
localităţilor Cişmichioi, Basarabeasca, Palanca. Între aceste limite, suprafaţa Republicii Moldova
este de 33846 km2.
Relieful. Spaţiul dintre Prut şi Nistru este parte a Podişului Moldovei care se întinde de la
piemontul Obcinelor Bucovinei şi Subcarpaţii Moldovei în vest, până la fluviul Nistru în est. În
stânga Nistrului pătrund ramurile de sud-vest ale Podişului Podoliei. Altitudinile absolute sunt
cuprinse între 429 m (în partea centrală a ţării) şi 4 m în lunca Nistrului.
Relieful este destul de fragmentat, cu densitatea fragmentării maximă în centrul şi în partea de
sud-vest a ţării (Câmpia Ialpugului). Valori relativ reduse ale densităţii fragmentării se întâlnesc
în Podişul Moldovei de Nord şi în Câmpia Nistrului Inferior. Relieful, de rând cu alte elemente
geoecologice, biotice şi socio-umane a contribuit la formarea şi evoluţia peisajelor geografice şi a
ecosistemelor. Formarea complexului geoecologic a avut loc la sfârşitul Pleistocenului Superior
şi în prima jumătate a Holocenului. Complexul biotic (vegetaţia, lumea animală) şi solurile s-au
format în a doua jumătate a Holocenului.
Clima. Republica Moldova are o clima temperat-continentală, cu ierni relativ blânde şi cu puţină
zăpadă, cu veri lungi, călduroase şi cu umiditate redusă. Ţara este amplasată în regiunea de interferenţă a maselor de aer atlantice din vestul Europei, continentale din est şi a celor tropicale din sud.
Valorile temperaturilor medii anuale constituie 7.8˚C în Nord (Briceni), 9.5˚C în Centru (Chişinău)
şi 10.0˚C în Sud (Cahul). Precipitaţiile medii anuale variază între 617 mm în Nord şi 521 mm în
Sud. În ultimele decenii se înregistrează o majorare a frecvenţei fenomenelor climatice de risc.
Umiditatea insuficientă, relieful de câmpie şi podiş şi alţi factori fizico-geografici explică rezervele modeste de apă ale Republicii Moldova.
Râurile aparţin bazinului Mării Negre şi pot fi grupate astfel: râurile bazinului Nistru, râurile
bazinului Prut şi râurile sudice ce se varsă în limanurile dunărene sau în cele ale Mării Negre.
Predomină cursurile de apă mici. Dintre cele mai mari sunt fluviul Nistru, râurile Prut, Răut, Bâc,
Botna, Ialpug. Sursa principală de alimentare a râurilor sunt zăpezile şi ploile, rolul apelor freatice
fiind redus. Acest mod de alimentare cauzează nivelul maxim al râurilor primăvara. Nivelul râurilor, îndeosebi al celor mici, poate creşte considerabil şi pe timp de vară, odată cu căderea ploilor
torenţiale, provocând uneori inundaţii catastrofale.
Lacurile. Pe teritoriul ţării noastre se găsesc puţine lacuri naturale. Dintre acestea, majoritatea
sunt lacuri din luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Foltane) şi Nistru (Nistrul Vechi, Cuciurgan),
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Există însă peste 3500 de acumulări de apă amenajate pentru diverse scopuri gospodăreşti (irigaţie,
pescuit, odihnă, necesităţi industriale şi domestice, protecţia contra inundaţiilor). Bazine mari de
acumulare pentru asigurarea centralelor hidroelectrice au fost create pe r. Prut, în colaborare cu
România (Costeşti-Stânca), şi pe fl. Nistru (Dubăsari).
Apele subterane. Ca şi în cazul apelor de suprafaţă, rezervele apelor subterane sunt reduse. Un
rol important revine apelor freatice care servesc aprovizionării cu apă potabilă a majorităţii localităţilor rurale. Apele subterane de profunzime deseori sunt mineralizate, în unele locuri prezentând
calităţi curative (Cahul, Camenca, Varniţa ş.a.).
Solurile constituie principala resursă naturală a Republicii Moldova. Cernoziomurile ocupă 75%
din suprafaţa ţării. În raport cu multe alte state din Europa, Republica Moldova se caracterizează
printr-un grad înalt de valorificare agricolă a teritoriului şi prin ponderea mare a terenurilor arabile
care alcătuiesc 73% din suprafaţa terenurilor agricole. In afară de cernoziomuri, caracteristice zonei
de stepă, întinderi destul de mari ocupă solurile cenuşii şi brune de pădure, care se întâlnesc preponderent pe podişuri, acoperite în prezent sau în trecut cu păduri de fag şi de stejar.
1.2. Resursele naturale
1.2.1. Resursele funciare
Republica Moldova dispune de un fond funciar unic, care se deosebeşte prin: (i) predominarea
solurilor de cernoziom, cu potenţial înalt de productivitate; (ii) gradul foarte înalt de valorificare
(>75%); şi (iii) relief accidentat: peste 80% din terenurile agricole sunt amplasate pe versanţi.
Suprafaţa totală a fondului funciar al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2007 constituia 3 384,6
mii ha, inclusiv 2 511,8 mii ha terenuri agricole (74,2%), din care 1820,2 mii ha terenuri arabile
(72,5%), 301,8 mii ha plantaţii multianuale (12,0%), 364,2 mii ha fâneţe şi păşuni (14,5%), 25,8
mii ha pârloagă (1,0%). Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri în ultimii ani este
prezentată în tab. 1.1.
Tabelul 1.1

Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri, mii ha

Nr.

Categoria

1. Terenuri cu destinaţie agricolă
2. Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor
Terenurile destinate industriei, transporturilor şi
3.
cu altă destinaţie specială
Terenuri destinate protecţiei naturii, ocrotirii
4.
sănătăţii, activităţilor recreative
5. Terenurile fondului silvic
6. Terenurile fondului apelor
7. Terenurile fondului de rezervă
Total terenuri

Suprafaţa totală, ha
01.01.2002 01.11.2005 01.01.2007
1,946,700
1,952,600
1,974,100
309,900
309,100
319,600
38,600

58,500

58,400

2,000

3,000

3,700

354,300
57,100
655,900
3,384,300

429,300
83,700
548,400
3,384,600

435,400
84,400
508,600
3,384,600

Sursă: Cadastrul funciar al Republicii Moldova, 2007.

Odată cu realizarea reformei funciare se constată o modificare a structurii terenurilor cu destinaţie
agricolă: pe parcursul anilor 2002-2007 suprafaţa terenurilor arabile s-a redus cu circa 20 mii ha,
în timp ce suprafaţa fâneţelor şi păşunilor a crescut cu aproximativ 80 mii ha. Ponderea plantaţiilor
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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multianuale a rămas stabilă, în schimb s-a mărit substanţial aria pârloagelor.
După tipul de proprietate, terenurile sunt divizate după cum urmează:
- terenuri aflate în proprietate privată (1874,7 mii ha sau 55,4%);
- terenuri proprietate publică a statului (781,3 mii ha sau 23,1%);
- terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (728,7 mii ha sau 21,5%).
1.2.2. Resursele de apă
Unui locuitor din Republica Moldova îi revin, în medie, circa 594 m3 de apă pe an din resursele
locale, din care 293 m3/an sunt resurse de suprafaţă şi 301 m3/an – resurse de ape subterane. Dacă
luăm în calcul volumul cotei parte de apă din râurile transfrontaliere, unui locuitor îi revin circa
1700 m3/an. În anul 2006 resursele anuale disponibile au depăşit
2000 m3 pe locuitor, peste valoarea medie multianuală.
Apele de suprafaţă. Resursele
apelor de suprafaţă constau din
scurgerea râurilor transfrontaliere (Nistru şi Prut, inclusiv afluenţii autohtoni ai acestora) şi din
scurgerea râurilor din interfluviul.
Dunăre-Nistru (Ialpug, Cogâlnic,
etc.).
Resursele de apă ale râurilor
pot fi grupate în resurse naturale, reale, disponibile, şi ecologiFigura 1.1. Repartiţia resurselor de apă după
ce (de protecţie); valorile medii
categorii şi bazine hidrografice
multianuale ale acestora sunt prezentate în fig. 1.1 şi tabelul 1.2.
Tabelul 1.2

Valorile medii multianuale ale resurselor de apă de suprafaţă
ale Republicii Moldova

Bazinul
râului
Nistru
Prut
Interfluviul
Dunăre-Nistru
Total

Categorii de resurse de apă, mil. m3
Proprii
Locale
Naturale Reale Disponibile Ecologice Naturale Reale Disponibile Ecologice

5460
1480

5200
1410

3420
1143

1780
262

793
345

752
330

602
230

150
100

92,4

88,0

72,5

10,8

92,4

88,0

72,5

10,8

7032

6698

4635

2053

1230

1170

909

261

Evaluarea modificărilor temporale de lungă durată ale scurgerii fluviului Nistru în perioada
1881-2005 arată o tendinţă de diminuare a valorii scurgerii cu 0,2 m3/an.
Conform măsurătorilor efectuate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în anul 2006 majoritatea râurilor au avut debite majorate: de exemplu, râul Prut a avut un debit de 155% raportat la
scurgerea medie multianuală, râul Vilia – 157% iar fluviul Nistru – 127%. Spre deosebire de râurile
10
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din regiunea de nord, cele din Sud au avut debite mult mai reduse, în comparaţie cu valoarea medie
multianuală (de exemplu, râul Lunga - 34%, râul Cogâlnic – 55%). Scurgerea râurilor din regiunea
centrală (Podişul Codrilor) a fost în limitele valorilor medii multianuale. Pe ansamblu, în anul 2006
resursele apelor de suprafaţă au depăşit cu circa 9% volumul resurselor din anul precedent.
Gradul de folosire a resurselor de apă este relativ mic (tab. 1.3), chiar dacă ţinem cont de volumul
de apă folosit la Centrala Termoelectrică de la Dnestrovsc pentru răcirea turbinelor. Dacă excludem
acest consumator masiv, gradul de folosire a resurselor disponibile de apă constituie doar 1,36%.
Tabelul 1.3

Valorile medii anuale ale resurselor de apă de suprafaţa
şi gradul de folosire a apelor în Republica Moldova în anul 2006.

Bazinul
râului
Nistru
Prut
Interfluviul
Dunăre-Nistru
Total

Suprafaţa bazinului, km3 Resurse anuale, mil. m3 Volumul de Gradul de
ape utilizat, folosire,
în Republica
total
totale
disponibile
mil. m3
%
Moldova
72100
19070
11420
5710
90,6
1,50
25700
7980
5680
2840
17,3
0,61
6740

6740

60,0

60,0

9,32

15,5

-

33800

17160

8610

786*

9,10

* Inclusiv 669 mil.m3 , care se utilizează la CET Dnestrovsc.

Apele subterane. Conform datelor Agenţiei pentru Geologie „AGeoM”, pe teritoriul ţării există circa 7 mii sonde exploatabile din diferite orizonturi acvifere. Rezervele de ape subterane ale
Republicii Moldova la 01.01.2007 au constituit 3465 mii m3/zi, din care aprobate sunt 2198,5 mii
m3/zi. În scopuri potabile şi menajere pot fi utilizate 1188,4 mii m3/zi. În scopuri menajere şi tehnice se folosesc apele subterane din 10 orizonturi şi complexe acvifere:
1 – 2. Orizontul aluvial cuaternar şi al Pliocenului mediu (ape freatice) - se exploatează în valea
Nistrului şi a Prutului.
3. Orizontul pontic - se utilizează local în sud-vestul ţării (raionul Vulcăneşti).
4 – 5. Complexul Sarmaţianului superior – Meoţian, exploatat în sudul Republicii Moldova.
6 – 7. Sarmaţianul mediu - rezervele de apă sunt repartizate în centrul, sudul şi sud-estul ţării.
8. Complexul Badenian-Sarmaţian inferior, care constituie baza aprovizionării centralizate cu
apă a localităţilor, inclusiv a mun. Chişinău, datorită calităţii bune a apei şi rezervelor mari.
9. Complexul Cretacic-Silurian, folosit intens în nordul ţării.
10. Acviferul depozitelor vendiene şi rifeice superioare, exploatat în nord-estul ţării.
Apele minerale. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestate în prezent 27 tipuri de ape minerale, fiind prospectate 47 de resurse de apă de masă, curative de masă sau curative, şi ape cu
proprietăţi balneologice. Un interes deosebit prezintă apele iod-brom-sulfuroase şi saramurile din
sudul ţării, care se utilizează în tratamentul sanatorial. În nordul ţării sunt prospectate ape naturale
cu radon. Prezenţa apelor minerale, în complex cu factorul climatico-natural, creează premizele
dezvoltării unei reţele largi de instituţii curative de tip sanatorial. La începutul anului 2007 volumul total aprobat al rezervelor de ape minerale constituie 13774 m3/zi, inclusiv ape minerale
potabile – 10488 m3/zi, ape minerale pentru uz extern – 3286 m3/zi.
Apele industriale. Concomitent cu realizarea lucrărilor de explorare a zăcămintelor de petrol
şi gaze, în sudul ţării au fost evaluate rezervele de ape subterane şi saramuri care pot servi drept
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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materie primă pentru obţinerea iodului, bromului şi a metalelor rare. Concentraţia maximă a elementelor în apa cu mineralizarea 70-100 g/dm3 este de 30 mg/dm3 iod; 360 mg/dm3 brom; 380
mg/dm3 stronţiu; 1,0 mg/dm3 cesiu şi 3 mg/dm3 rubidiu. Exploatarea rezervelor de ape industriale
ar putea fi o activitate rentabilă, în cazul în care elementele menţionate ar fi extrase de rînd cu obţinerea sării de bucătărie.
1.2.3. Resursele biologice şi silvice
Vegetaţia. Amplasarea geografică, clima şi relieful Republicii Moldova au determinat formarea
unei vegetaţii variate. Se deosebesc două zone de vegetaţie: zona stepei şi zona silvostepei.
Zona stepei ocupă câmpiile şi podişurile din regiunea situată la sud de Podişul Codrilor şi la sud
şi la est de Colinele Tigheciului. În afară de aceste regiuni, vegetaţia de stepă este prezentă şi în
Nord, în Câmpia Cuboltei, în Dealurile Ciulucurilor şi în Câmpia Prutului de Mijloc. În prezent
majoritatea terenurilor sunt cultivate aşa că vegetaţia tipică de stepă, reprezentată prin negară,
colilie, păiuş, s-a păstrat doar pe sectoare restrînse afectate de alunecări de teren sau pe versanţii
mai înclinaţi, supuşi eroziunii.
În zona de silvostepă, pe culmile înalte, mai frecvent în regiunea Codrilor, pe lângă vegetaţia
de stepă, se întâlneşte şi vegetaţia de pădure. Esenţele cele mai răspândite sunt stejarul şi gorunul,
uneori în asociaţie cu fagul. Asociaţiile cu stejar pufos sunt prezente sub formă de mici insuliţe,
pe culmile dealurilor din sudul ţării. În văile râurilor se întâlnesc păduri de luncă, cunoscute sub
numele de zăvoaie, compuse din arbori iubitori de umezeală (sălcii, plopi ş.a.).
Lumea animală. Răspândirea animalelor depinde în foarte mare măsură de caracterul vegetaţiei care îi oferă hrană şi spaţiu de viaţă. Fauna pădurilor din Moldova include specii ca mistreţul,
căpriorul, vulpea, bursucul, veveriţa, jderul, pisica sălbatică si multe păsări: gangurul, coţofana,
pupăza, privighetoarea, mierla ş.a. Regiunile de stepă oferă condiţii prielnice multor rozătoare
(şoarecele de câmp, hârciogul, iepurele, popândăul) şi păsări (ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, mai
rar, dropia). Tot în stepe se întâlnesc şi unele animale de pădure: bursucul şi vulpea. Spaţiile de apă
sunt populate de gâşte şi raţe sălbatice, berze, lebede, bâtlani şi pelicani (în lunca Prutului de Jos).
Dintre peşti, se întâlnesc crapul, carasul, ştiuca, şalăul, somonul, plătica ş.a. Reptilele sunt reprezentate prin şopârle, vipere, şerpi de casă. Unele animale rare sau pe cale de dispariţie, sunt puse
sub ocrotirea legii (116 specii sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, ediţia 2001).
Resursele forestiere. Republica Moldova face parte din categoria statelor cu grad scăzut de
împădurire, pădurile ocupând 362,7 mii ha sau 10,7% din teritoriu. Ţara mai dispune de 49,3 mii
ha vegetaţie forestieră – 30,8 mii ha perdele forestiere de protecţie şi 18,5 mii ha plantaţii de arbori şi arbuşti. Unui locuitor îi revin doar 0.093 ha de pădure, faţă de 0.3 ha în România, 0.4 ha în
Bulgaria, nemaivorbind de ţări ca Suedia (2.5 ha) sau Finlanda (3.7 ha). În compoziţia pădurilor
Republicii Moldova predomină speciile de foioase (97,9%), răşinoasele sunt prezente doar în proporţie de 2,1%.
1.2.4. Resursele minerale
Petrol şi gaz. Lucrările de prospecţiuni geologice efectuate între anii 1947-1972, au dus la
descoperirea unui zăcământ de petrol (Văleni) şi a patru zăcăminte de gaz natural în sudul ţării.
Rezervele de hidrocarburi sunt mici şi după criteriile timpurilor când fuseseră explorate, ele au
fost clasificate ca zăcăminte neindustriale. Zăcământul de la Văleni cu rezerve extractibile de circa
0,5 mil. tone, localizate în calcarele neogene, conţine ţiţei naftenoaromatic, cu un conţinut înalt de
uleiuri şi densitatea 0,94-0,96. Zăcămintele gazifere, cu rezerve de circa 344 mil. m3, de asemenea
se află în depozite neogene, la adâncimi de 300-600 m. Începând cu 1995, lucrările de prospecţiuni
12
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geologice şi exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi prospectate pe teritoriul Republicii Moldova au fost efectuate de compania Redeco (SUA) în baza unui acord de concesiune.
Cărbune brun. În sudul Moldovei au fost explorate 4 zăcăminte de cărbune brun, cu rezerve
totale de 38 mil. t. Straturile de cărbune, cu grosimea de 0,1-2,6 m, se aştern în depozite neogene,
la adâncimi între 9 şi 500 m. Calitatea cărbunilor este, în general, scăzută, cu un conţinut înalt de
cenuşă şi de sulf (4-13%) şi o putere calorică de 5-7 kcal/kg. Condiţiile miniere şi geologice sunt
nefavorabile exploatării cărbunilor şi în prezent zăcămintele nu se valorifică.
Minereu de fier. În nordul Republicii Moldova (s.Vărăncău, r–nul Soroca) a fost depistat un
zăcământ de minereu de fier, localizat în limitele formaţiunii metabazice a fundamentului cristalin.
Orizontul productiv este reprezentat printr-o serie de corpuri stratiforme cu conţinut de piroxenmagnetit-cuarţit cu grosimi între 1-2 m şi 15-20 m, localizate la adâncimi de 200-370 m. Conţinutul mediu de magnetit în minereu constituie 25-35%. Resursele de pronostic ale minereului de fier,
calculate pentru suprafaţa de 10 x 0,8 km, constituie 280 mil. tone. Datorită condiţiilor miniere şi
geologice complicate manifestările de minereu au fost apreciate ca fără perspectivă pentru valorificarea industrială.
Substanţele minerale utile nemetalifere. Conform stării la 01.01.2007, rezervele de materie
primă nemetaliferă sunt evaluate după 425 de zăcăminte explorate şi după 17 genuri de materie
primă minerală utilă (tabelul 1.4).
Lucrările de prospecţiune geologică din ultimii ani au arătat că baza de materie primă minerală
a Republicii Moldova poate fi extinsă prin valorificarea unor noi tipuri de materie primă, în special
tripoli, diatomit, argile de bentonit, heliu, ape minerale şi industriale.
Au fost prospectate 6 zăcăminte de tripoli cu rezerve totale de circa 10 mil. tone, valorificarea
industrială a cărora în prezent nu are loc. Anterior, tripolii se foloseau pentru producerea sticlei
lichide. Experimentele tehnologice au demonstrat posibilitatea folosirii acestora în calitate de adsorbanţi, adausuri hidraulice la ciment, pentru obţinerea prafurilor filtratoare, a materialelor de
construcţie şi de izolare termică, ca materie primă pentru producerea cristalului. Utilizări asemănătoare pot să-şi găsească şi diatomitele care au o răspândire largă pe teritoriul ţării. Argilele
bentonitice cu rezerve explorate de circa 3,4 mil. tone ar putea fi folosite în calitate de adsorbanţi,
materie primă pentru cheramzit, în industria metalurgică, în agricultură etc.
Heliu. Lucrările de prospecţiune geologică au stabilit prezenţa unor teritorii cu conţinut majorat
de heliu în ape, sub formă de gaz spontan şi dizolvat, concentraţia maximă a căruia în unele regiuni
atinge 2,5-3,0 ml/l. Un studiu mai detaliat al zăcămintelor de heliu cere o finanţare corespunzătoare, de care ţara în prezent nu dispune.
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Rezervele de materie primă nemetaliferă
Nr.
crt.

Genul de substanţă
minerală utilă

1
2
1 Materie primă pentru ciment:
Calcar
Argilă
Diatomit
2 Ghips
3 Materie primă pentru sticlă
4 Materie primă pentru
producerea sticlei:
- nisip
- argilă
5 Calcare silicioase
(de tipul cretei)
6 Marne bentonitice
7 Calcare pentru industria
zahărului
8 Calcare pentru producerea
varului
9 Materie primă silicioasă (tripoli)
10 Pietre naturale pentru
căptuşire/faţadă:
- gresii
- calcare
11 Nisipuri pentru beton şi
articole din silicat
12 Calcare tăiate
13 Materie primă pentru cheramzit:
- argile
- argilit
14 Piatră de construcţie:
- calcare
- gresii
- granit
15 Roci de prundiş şi gresie
16 Materie primă pentru
cărămidă şi ţiglă:
- argile, argile nisipoase
- nisipuri degresante
17 Materie primă pentru
producerea de ceramică
(argile, argile nisipoase)
14

Unitatea
de măsură
3
mii tone

Tabelul 1.4

Numărul Rezervele industriale
Rezervele la
de
însumate
categoria C2
zăcăminte
pe cat.A,B,C1
4
5
6
2
1
1
2
3

218031
57218
10348
41305
17675,6

235873
53319
14932
8698

mii tone

2
1
1

10262
1638
1972

3363
-

mii tone
mii tone

1(1)
3(3)

5936
36425

-

mii m3

2(9)

9328

-

mii m3
mii m3

6

9981

8647

2
1
7

2572
2243
51645,6

-

51

398898

34462

14
2

50344
17303

5129
-

75
11
1
127

468688
7233
23905
346498

16132
23476

106
22
3(5)

181090
6635
3228

12799
-

mii tone
mii tone
mii tone

mii m3
mii m3
mii m3
mii m3

mii m3
mii m3

mii m3
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1.3. Caracterizarea meteorologicÃ şi hidrologicÃ
Anul 2006 s-a caracterizat printr-un regim termic ridicat, asemenea celor doi ani premergători.
Temperatura medie anuală a aerului a depăşit (la diferite staţii meteorologice) valorile medii multianuale cu 0,5-0,8ºC. La staţia Chişinău valoarea ei a constituit 10,2ºC, ocupând locul 11 în şirul
valorilor temperaturii medii anuale a aerului pentru perioada de 112 ani de observaţii. Temperatura
minimă absolută a aerului a constituit –30ºC (staţiile Soroca şi Camenca), iar maxima absolută
+36ºC (staţiile Cahul şi Comrat). Cantitatea precipitaţiilor căzute pe cea mai mare parte a teritoriului ţării a fost aproape de valorile normale, cu excepţia unor raioane din Sud (Comrat, Cahul,
Vulcăneşti) unde s-a înregistrat un deficit de precipitaţii (tab. 1.5).
Tabelul 1.5

Valorile temperaturii şi precipitaţiilor în anul 2006,
în diferite zone ale Republicii Moldova

Zona (staţia)
Nord (Briceni)
Centru (Chişinău)
Sud (Cahul)

Temperaturi medii, oC
multianuale
anul 2006
7,8
8,5
9,5
10,2
10,0
10,8

Precipitaţii medii, mm
multianuale
anul 2006
617
684
523
564
521
367

Iarna anului 2005-2006 a început mai târziu ca de obicei: trecerea stabilă a temperaturii medii a
aerului sub 0ºC a avut loc în jumătatea de nord a ţării la mijlocul lunii decembrie iar în cea de sud,
la începutul lui ianuarie. Temperatura medie a aerului pe parcursul iernii a constituit în teritoriu.
2-4ºC frig, cu 0,5ºC sub valorile medii multianuale. Cantitatea sezonieră a precipitaţiilor a constituit 60-100 mm sau 60-85%, raportat la media multianuală. Numărul zilelor cu înveliş de zăpadă
în raioanele de nord şi centrale a constituit 80-95 de zile, cu 15-25 zile mai mult decît valorile normale, iar în raioanele de sud – aproximativ 40 de zile, adică în limitele normei. Grosimea maximă
a învelişului de zăpadă a atins 48 cm (la începutul lunii martie).
Primăvara, după regimul termic, a fost una obişnuită, însă s-au înregistrat mai multe precipitaţii.
Temperatura medie sezonieră a aerului a fost aproape de normă şi a constituit 8-10ºC. În jumătatea
de sud a ţării stratul de zăpadă a dispărut către sfârşitul decadei a doua a lunii martie, iar în jumătatea
de nord – către mijlocul decadei a treia a aceleiaşi luni. Cantitatea de precipitaţii (120-250 mm) a depăşit, aproape pretutindeni, cu 30-80% valorile normale pentru acest sezon (105-145 mm). Cea mai
ploioasă lună a fost martie, în decursul căreia, izolat în raioanele de nord şi centrale au căzut 4,0-4,5
norme lunare, fapt înregistrat pentru prima dată pe parcursul întregii perioade de observaţii.
Vara a fost mai caldă ca de obicei, în medie cu 1°C, iar cantitatea de precipitaţii a variat substanţial pe teritoriul ţării. În raioanele de nord şi centrale suma precipitaţiilor, pe parcursul perioadei de
vară, a constituit 180-340 mm (90-150%, în raport cu media multianuală). În raioanele de sud-est
şi de sud s-a semnalat insuficienţă de precipitaţii (50-80 % din normă).
Toamna a început cu 15-25 de zile mai târziu faţă de termenii obişnuiţi şi a fost caldă şi uscată.
Temperatura medie sezonieră a aerului a constituit pe teritoriul ţării 10-12ºC depăşind norma cu
1,5-2,0ºC. În termeni statistici, un asemenea regim termic se înregistrează în raioanele de nord ale
ţării în medie o dată în 20 de ani, iar în cele centrale şi de sud – o dată la 10 ani. Pe fondul regimului
termic ridicat, pe o mare parte a teritoriului s-a înregistrat o insuficienţă considerabilă de precipitaţii. Cantitatea lor a atins doar 50-90 mm sau 50-70% din valoarea medie multianuală.
Condiţiile hidrologice. Debitele medii anuale ale principalelor râuri au fost superioare valorilor
normale, cele ale râurilor interne s-au situat în apropierea valorilor normale sau sub normă (mai
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ales râurile mici din partea de sud a ţării – vezi tabelul 1.6). Debitele medii lunare ale fl. Nistru au
variat între 75-200% din valorile medii multianuale, cu excepţia lunii martie când debitul a constituit 65% din media multianuală, fapt cauzat de întârzierea perioadei apelor mari de primăvară. Debitele lunare ale r. Prut pe parcursul anului au oscilat între 60-300% din valorile medii multianuale;
nivelul minim a fost înregistrat în luna februarie iar nivelul maxim – în lunile aprilie şi iunie.
Tabelul 1.6

Debitul principalelor râuri din Republica Moldova (m3/s)

Râul
Nistru
Prut
Prut
Răut
Bîc
Vilia
Cogîlnic
Lunga

Postul
hidrometric
Hruşca
Şirăuţi
Ungheni
Jeloboc
Chişinău
Bălăsineşti
Hînceşti
Ciadîr-Lunga

Debitul mediu
multianual
311
74,0
83,2
10,8
1,47
0,60
0,28
0,15

Debitul mediu în
anul 2006
394
95,2
129
11,5
1,44
0,94
0,15
0,051

Raportat
la normă
127%
129%
155%
106%
98%
157%
54%
34%

La sfârşitul decadei a treia a lunii martie, a început faza apelor mari de primăvară, care a provocat creşterea nivelului apei în fl. Nistru cu 3,0-4,0 m (pe sectorul Otaci – Camenca), respectiv
4,5-5,0 m (pe sectorul Dubăsari – braţul Turunciuc), iar în r. Prut – cu circa 3,0 m (în amonte de
lacul de acumulare Costeşti-Stînca), respectiv cu 2,0-4,0 m (în aval).
Pe fl. Nistru, în aval de lacul de acumulare Dubăsari, s-a semnalat revărsarea apei în luncă şi
subinundarea terenurilor agricole. Acelaşi fenomen a fost semnalat şi pe r. Prut, pe sectorul Ungheni – gura de vărsare. În cursul inferior al r. Prut subinundarea terenurilor agricole a fost cauzată
şi de pătrunderea apei din fluviul Dunărea.
În luna iunie, în fl. Nistru viitura pluvială a provocat creşterea nivelului apei cu 2,5-4,5 m şi revărsarea apei în luncă pe sectorul cursului inferior. În r. Prut, în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca, viiturile au cauzat creşterea nivelului apei cu 2,5-3,5 m iar pe sectorul Leova – gura
de vărsare, cu 1,0-2,0 m. Aceasta a provocat revărsarea apei în lunca din cursul inferior al râului şi
subinundarea terenurilor agricole, susţinută şi de nivelurile înalte ale fluviului Dunărea.
În prima decadă a lunii iulie, în r. Prut viitura pluvială a provocat creşterea nivelului apei pe
sectorul Criva – Costeşti cu circa 2,0 m. În legătură cu mărirea debitului de apă deversat din lacul
de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 480 m3/s, creşterea nivelului apei pe sectorul Costeşti – Cantemir a constituit 1,0-3,0 m. În aval de Cantemir s-a observat creşterea nivelului apei cu 0,2-0,5 m,
izolat cu revărsarea apei în luncă.
La mijlocul lunii august au mai avut loc viituri pluviale pe Nistru şi Prut, cu creşteri ale nivelului
apei cu până la 2,0-2,5 m, pe diferite sectoare. În ambele râuri apa s-a scurs în limitele albiei.
1.4. Procesele demografice şi starea sÃnÃtÃÞii populaÞiei
Populaţia Republicii Moldova la începutul anului 2006 a fost de 3581,1 mii persoane. După
numărul de locuitori Republica Moldova se aseamănă cu astfel de state europene ca Lituania sau
Bosnia.


   Fără Transnistria (circa 600 mii persoane).
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În ultima perioadă se înregistrează o descreştere a populaţiei, determinată de bilanţul natural negativ şi de soldul negativ al migraţiei externe. Între anii 2001–2006 numărul de locuitori s-a redus
cu circa 46 de mii. În structura pe sexe predomină femeile – 51,9%, faţă de numai 48,1% populaţie
masculină. Disproporţionalitatea accentuată în structura pe sexe plasează Republica Moldova în
rândul primelor 10 state ale lumii la acest indicator şi influenţează negativ asupra proceselor demografice.
Cea mai mare parte a populaţiei (58,7%) trăieşte în mediul rural. Populaţia urbană constituie
1478 mii locuitori sau 41,3%. Nivelul de urbanizare este unul din cele mai reduse din Europa.
Aşezările urbane au dimensiuni mici, în medie 26,8 mii locuitori şi doar 4 dintre acestea au peste
100 mii locuitori (Chişinău, Tiraspol, Bălţi şi Tighina). Capitala Republicii Moldova, municipiul
Chişinău, numără 780 mii locuitori.
Situaţia demografică. Pe parcursul anului 2006 procesele demografice au fost marcate de fenomene ca reducerea natalităţii, creşterea mortalităţii, depopularea, îmbătrânirea demografică.
În 2006 numărul de născuţi-vii a fost de 37587, rata natalităţii fiind de 10,5‰, în descreştere faţă
de anul precedent. Pe parcursul anului au decedat 43,1 mii persoane. Bilanţul natural al populaţiei
a rămas negativ (- 1,5 ‰). Fiecare al patrulea copil s-a născut în afara căsătoriei. Mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ pe parcursul ultimului deceniu dar continuă să fie una din cele mai înalte în Europa (11,8 ‰). Situaţia demografică este deosebit de alarmantă în mediul rural. Tendinţa
de înrăutăţire a indicatorilor demografici este caracteristică ultimelor decenii (fig. 1.2), iar din anul
1999 până în prezent (opt ani consecutiv) bilanţul natural al populaţiei este negativ.

Figura 1.2. Dinamica indicatorilor mişcării naturale a populaţiei*
* Începând cu 1998 statisticile nu includ raioanele de est ale ţării.

Una din consecinţele acestei dinamici este îmbătrânirea demografică, care se manifestă prin reducerea proporţiei populaţiei tinere şi creşterea proporţiei populaţiei vârstnice. In perioada anilor
2001-2006, ponderea celor în vârstă de pana la 14 ani a scăzut de la 21,7% la 18,1% (- 137,4 mii
persoane), iar a celor în vârstă de peste 65 ani a sporit de la 9,6% la 10,3%.
În pofida tendinţelor demografice negative speranţa de viaţă la naştere a înregistrat în perioada
2000-2005 o uşoară creştere generală (bărbaţi 63,9 → 63,8 ani, femei 71,2 → 71,7 ani). Însă, aceste valori rămân relativ mici pe fondul altor ţări, plasând Republica Moldova pe unul din ultimele
locuri în Europa la acest indicator.
Migraţia populaţiei. Pe parcursul anului 2006, din ţară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate 6685 persoane; în acelaşi timp s-au repatriat 1608 persoane. Numărul
imigranţilor stabiliţi în Republica Moldova a fost de 1968, din care 605 persoane au obţinut permis
de şedere permanentă iar 1363 persoane – permis pe termen fix. Soldul migraţiei externe a avut
astfel o valoare negativă.
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Sănătatea populaţiei în relaţie cu mediul. Starea ecologică din Republica Moldova nu poate
fi caracterizată în prezent ca una care ar oferi omului un mediu de viaţă sănătos şi durabil. Principalele probleme rezultă din impactul negativ al poluării apelor, aerului, solului şi produselor
alimentare asupra sănătăţii. Neglijarea problemelor de sănătate ale populaţiei – în primul rând a
celei rurale - determinate de factorii mediului înconjurător, are consecinţe grave nu numai pentru
public, dar si pentru economia naţională.
Se consideră că starea sănătăţii populaţiei este determinată de patru categorii majore de factori:
modul de viaţă (cu o pondere de 50-55%), starea mediului înconjurător (20-25%), factorii genetici
(15-20%) şi activitatea instituţiilor medico-sanitare (8-10%). Factorii de mediu care afectează
sănătatea populaţiei pot fi de natură chimică, fizică, biologică, psihică, genetică, culturală, comportamentală.
Pe parcursul anilor 2000-2006 mortalitatea generală a manifestat o tendinţă de creştere.
(tab. 1.7). Mortalitatea generală este un indice integral al factorilor care determină starea sănătăţii
populaţiei. Analiza structurii mortalităţii relevă că patologia cardiovasculară rămâne cauza principală a deceselor (55,8%), fiind urmată de tumori (12,8%) şi maladiile aparatului digestiv (10,2%).
Se cuvine menţionat că rata mortalităţii prin cele trei tipuri de patologii menţionate are o tendinţă
de creştere în perioada 2000-2006. Creşte şi numărul deceselor prin traume şi intoxicaţii. Repartizarea mortalităţii în teritoriu nu este uniformă, înregistrându-se diferenţe destul de mari între
regiuni. In ultimii ani, cei mai scăzuţi indici ai mortalităţii au fost înregistraţi în mun. Chişinău şi
Bălţi iar cei mai înalţi sunt în raioanele Donduşeni, Şoldăneşti şi Briceni.
Tabelul 1.7

Rata mortalităţii după principalele cauze de deces (la 100 mii locuitori)

Anul

Total

Tumori

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1132,8
1103,8
1155,4
1192,6
1156,4
1243,2
1203,2

125,0
128,2
134,7
138,5
141,5
145,8
153,4

Bolile aparatului Bolile aparatului Bolile aparatului Traume şi
circulator
respirator
digestiv
otrăviri
632,0
69,4
103,4
92,9
618,2
64,6
109,5
98,4
654,8
74,4
110,0
98,4
679,6
79,0
114,1
103,2
653,7
69,3
116,3
101,6
700,1
79,2
128,6
108,4
671,4
72,9
122,5
105,0

Rămâne tensionată situaţia privind bolile diareice acute (BDA). Acest grup de maladii prezintă o
problemă majoră de sănătate publică, atât prin frecvenţa înaltă, cât şi prin manifestările clinice grave. Conform informaţiei Ministerului Sănătăţii, pe parcursul anului 2006 incidenţa prin boli diareice acute a fost de 458 la 100 mii locuitori, comparativ cu 474 cazuri la 100 mii în anul precedent şi
355 cazuri la 100 mii în anul 2004. Uşoara descreştere a morbidităţii prin BDA în 2006 se datorează în primul rând scăderii incidenţei prin dizenterie, care se caracterizează printr-o ciclică naturală.
În acelaşi timp, s-a înregistrat o creştere notabilă a toxiinfecţiilor provocate de Salmonella.
În Moldova prevalenţa mare a BDA este cauzată în primul rând de contaminarea microbiologică
a surselor de apă potabilă şi a sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă, şi este condiţionată
de stilul şi deprinderile de viaţă şi igienă ale populaţiei.


   V. Pantea, O. Ţîganaş. Importanţa estimării riscului pentru sănătatea publică. “Sănătatea copiilor în
relaţie cu mediul“, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice naţionale, Chişinău, 2004, p.19-22.

   Sănătatea publică în Moldova în anul 2006. Ministerul Sănătăţii. Chişinău, 2007.
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În total, au fost înregistrate 30 de izbucniri de boli
������������������������������������������������������
infecţioase intestinale��������������������������
. Peste 70% din populaţia
afectată au fost tineri (sub 17 ani). Statisticile oficiale arată că incidenţa prin BDA este mai mare
in zonele urbane (inclusiv în
����������������������������������������������������������������������
municipiul Chişinău������������������������������������������������
) decât la sat. Aceasta poate indica o problemă
potenţială în statistica medicală, în ceea ce priveşte detectarea şi înregistrarea BDA.
Politica în domeniile mediului şi sănătăţii. În ultimii ani Republica Moldova a depus eforturi considerabile în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi normativ în domeniile protecţiei
mediului şi a sănătăţii populaţiei. Până în prezent au fost adoptate circa 50 acte legislative şi
aproximativ 80 de acte normative, precum şi un număr de strategii, concepţii, programe şi planuri
de acţiuni. Pentru asigurarea implementării legislaţiei sunt utilizate un şir de instrumente de reglementare, inclusiv cele economice.
Cele mai importante documente strategice care au atribuţie la problema protecţiei mediului şi a
sănătăţii populaţiei sunt: Programul naţional de gestionare a deşeurilor menajere şi de producţie
(2000); Politica naţională de sănătate în Republica Moldova (2000); Concepţia politicii de mediu a
Republicii Moldova (2001); Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie cu mediul (2001);
Concepţia organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în Republica Moldova (2002);
Strategia de creştere economică şi combatere a sărăciei (2004-2006), Programul nou de alimentare
cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015 (2005); Programul
naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015 (2006).
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2. IMPACTUL ACTIVITÃÞILOR ECONOMICE
ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
Resursele naturale reprezintă fundamentul oricărei activităţi socio-economice. Utilizarea raţională a lor este o precondiţie pentru dezvoltarea durabilă.
Interacţiunile dintre societate şi mediul natural provoacă deseori degradarea acestuia. Responsabilii de elaborarea şi promovarea politicii de mediu sunt acum conştienţi că metoda cea mai
rezultativă şi mai eficientă de conservare şi de îmbunătăţire a calităţii mediului este integrarea
principiilor şi considerentelor de mediu în managementul sectoarelor economice şi al activităţilor
umane în general.
Acest capitol prezintă elementele principale ale dezvoltării Republicii Moldova în 2006, în domeniile energeticii, industriei, transporturilor, agriculturii, ramurii extractive şi a turismului, relevante pentru o mai bună înţelegere a impactului pe care îl au aceste sectoare asupra mediului
înconjurător.
2.1. Energetica
Resursele energetice. Republica Moldova este un importator net de resurse energetice: în ultimul deceniu ţara a fost capabilă să acopere din surse interne doar 3-5% din cantitatea totală
de energie consumată. Gazul natural reprezintă circa o jumătate din resursele energetice primare
importate, combustibilii lichizi – circa un sfert, iar restul îl formează importurile de cărbune şi
energie electrică.
Cea mai mare parte a resurselor energetice primare, circa 70%, sunt consumate pentru obţinerea
energiei electrice şi termice (inclusiv pentru încălzirea locuinţelor, prin sisteme centralizate sau
autonome). Alţi utilizatori direcţi importanţi ai resurselor energetice sunt transportul (circa 15%),
industria (7%) şi sectorul agricol (3%). Tabelul 2.1 şi figura 2.1 prezintă date privind producţia şi
consumul principalelor tipuri de resurse energetice.
Tabelul 2.1

Elemente ale balanţei energetice a Republicii Moldova în anii 1997-2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producţia de energie
electrică, mil. kWh
Consumul de energie
electrică, mil. kWh
Producţia de energie
termică, mii Gcal
Consumul de energie
termică, mii Gcal

1450

1246

1134

904

1263

1179

1046

1022

1229

1167

3767

3211

2566

2244

2206

2449

2527

2634

2921

3369

6590

6120

4647

3057

3298

3217

3347

3147

3591

2637

5552

5173

3899

2673

2809

2699

2799

2686

3084

2033

În perioada 1997-2006 consumul resurselor energetice a scăzut cu 42%, mai mult decât media
generală micşorându-se consumul păcurii (-95%) şi al cărbunelui (-44%). Ponderea păcurii în
structura consumului resurselor energetice s-a redus drastic, datorită trecerii mai multor centrale
electrotermice la utilizarea gazului; în acelaşi timp, ponderea motorinei s-a mărit de la 9,7% în
1997 până la 12% în 2006, iar ponderea gazelor lichefiate s-a dublat. Cota lemnelor de foc în
structura resurselor energetice a rămas puţin semnificativă, deşi a crescut pe parcursul ultimului
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   Sursă: Balanţa energetică a Republicii Moldova, 2005.
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deceniu, reflectând recurgerea mai activă la această resursă locală în condiţiile creşterii preţurilor
la combustibilul fosil importat.

Figura 2.1. Dinamica şi structura resurselor energetice consumate
în Republica Moldova (mii tone echivalent cărbune)

Începând cu anul 2001 consumul energiei electrice a intrat pe un trend ascendent ceea ce reflectă
revitalizarea activităţii economice. Trebuie subliniat că Republica Moldova produce doar circa o
treime din necesarul de energie electrică. Scăderea notabilă a producţiei şi consumului de energie
termică în 2006 se datorează iernii neobişnuit de blânde.
Unităţile principale de producere a energiei electrice cuprind centrala electrotermică de la
Dnestrovsc, care asigură 85% din toată electricitatea produsă în Republica Moldova, CET-1 şi CET2 din Chişinău, CET-Nord (Bălţi) şi hidrocentralele de la Dubăsari şi Costeşti. CET-1, CET-2 şi
CET-Nord cogenerează energie electrică şi termică şi datorită acestui fapt randamentul acestor 3
staţii este mai înalt decât al celei de la Dnestrovsc care utilizează principiul de condensare. Capacitatea totală de operare a staţiilor constituie 54% din capacitatea de proiect. Datele privind capacităţile de producere a energiei electrice şi termice şi eficienţa funcţionării centralelor termice sunt
prezentate în tabelul 2.2. Consumul specific al combustibilului la producerea energiei demonstrează
o îmbunătăţire a randamentului la CET-Nord, de rând cu o scădere a lui la CET-1 şi CET-2.
Impactul centralelor electrice şi termice asupra mediului înconjurător este determinat în
mare măsură de natura combustibilului utilizat. Cea mai mare capacitate de poluare o au CET cu
consum de cărbune, mai puţin poluante sunt cele ce utilizează păcură. CET-1, CET-2 şi CET-Nord
utilizează în calitate de combustibil gazul natural care are un impact relativ redus asupra mediului,
şi - în cantităţi foarte mici - păcura.
Implementarea Programului sectorial de conservare a energiei, a Programului de implementare
în producere a tehnicii şi tehnologiilor noi, au îmbunătăţit energoeficienţa în industrie şi au avut un
efect benefic asupra calităţii mediului înconjurător. Ministerul Industriei şi Infrastructurii promovează implementarea la întreprinderile energetice a măsurilor de reducere a poluării mediului. Este
susţinută introducerea sistemelor de management de mediu, conform standardelor ISO 14001.
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Capacitatea şi eficienţa energetică a centralelor electrotermice

Consumul de
gaze naturale
Consumul de
păcură
Cantitatea de
energie electrică
produsă
Cantitatea de energie termică produsă
Consumul specific
de combustibil la
producerea energiei
electrice
Capacitatea
electrică
Capacitatea termică
Capacitatea pe
apă/aburi

CET – 1
2005 2006
84,8
85,5
94,5
-

Unităţi de
măsură
mil. m3
mii t c. c.
Kt
Ktce

2004
76,26
87,12
0,092
0,119

mil. kW

112,8

128,9

mii Gcal

315,7

355,2

g/kW

405,7

406,3

CET – 2
2004 2005 2006
278,9 326,8 316,3
318,9 364,1
-

CET – Nord
2004 2005 2006
47,39 51,42
52,8
58,7
-

148,0

714,4

818,4

57,7

55,5

74,7

358,0

885,7 1191,8 1204,2

230

184,6

242,8

300,6

295,1

350,5

720,0

360,7

MW

66

240

Gcal

239
200
540

1200
660
540

Gcal

Tabelul 2.2

24
330
200
455

350
200
455

350
200
455

Având în vedere că Republica Moldova a semnat mai multe acorduri internaţionale privind standardele de emise a substanţelor nocive, începând cu anul 2005 în sectorul energetic a fost iniţiată
elaborarea normelor de poluare a mediului, reieşind din posibilităţile utilizării tehnologiilor avansate. S-a investit în sporirea eficienţei centralelor electrice şi termice în scopul reducerii impactului asupra mediului. Ministerul Industriei şi Infrastructurii promovează valorificarea şi utilizarea
resurselor regenerabile de energie pentru realizarea recomandărilor Convenţiei–cadru a Naţiunilor
Unite privind schimbarea climei, precum şi a protocolului de la Kyoto.
Dezvoltarea energeticii în Republica Moldova. Lipsa resurselor energetice fosile impune o
strategie şi un plan de dezvoltare a energeticii care s-ar baza pe utilizarea raţională a resurselor
energetice disponibile şi pe implementarea în economia naţională a proceselor tehnologice cu
consum redus de energie. Este necesară susţinerea şi încurajarea dezvoltării tuturor tehnologiilor
şi metodelor de producere a energiei, inclusiv a resurselor de energie regenerabilă: solară, eoliană,
hidraulică, energia biomasei şi cea geotermică.
În acest scop a fost elaborat Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie
pentru anii 2006-2010, în conformitate cu Legea privind conservarea energiei, Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2010 şi Programul Naţional de conservare a energiei pentru
anii 2003-2010. Programul determină politica statului în promovarea principalelor resurse regenerabile de energie – solară, a biomasei, eoliană şi hidraulică, precum şi a altor surse de energie.
Programul este racordat la Strategia Energetică a Republicii Moldova şi la Strategia Energetică a
Uniunii Europene (Cartea Albă 1997, Directiva din 2001 privind promovarea electricităţii obţinute
din surse regenerabile, Directiva din 2003 cu privire la utilizarea biocombustibilului si altor surse
renovabile in transport etc.). Programul de valorificare a surselor regenerabile de energie se inscrie
in cerinţele de mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto.
Sursele renovabile de energie. În prezent biomasa vegetală alcătuită din deşeurile agricole,
22
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lemn, deşeurile de la prelucrarea lemnului, reziduurile menajere şi altele se utilizează în scop energetic în cantităţi reduse. Utilizarea biomasei are loc prin ardere directă, cu randamentul utilizării
la nivel de 45–50%. Folosirea biomasei pentru încălzire în zonele rurale pe baza tehnologiilor
tradiţionale rudimentare şi mai ales arderea paielor, strujenilor şi a altor resturi vegetale nemijlocit
în câmp duce la poluarea atmosferei cu dioxid de carbon.
Studiile efectuate în diferite zone ale Republicii Moldova au confirmat posibilitatea producerii
biodieselului şi bioetanolului la preţuri competitive, respectiv din rapiţă şi sorg zaharat. De pe un
hectar de sorg zaharat, semănat cu hibrizi de selecţie autohtonă, se pot obţine 3-4 tone de bioetanol, iar din masa stoarsă brichetată se pot obţine suplimentar 20-25 mii KWt energie electrică şi
respectiv tot atâta energie termică. Un hectar de rapiţă de toamnă asigură obţinerea a 1,0-1,2 tone
de biodiesel. Utilizarea combustibililor indicaţi diminuează emisia în atmosferă a SO2, NOx, CO2,
micşorând astfel efectul de seră. In afară de aceasta, hibrizii de sorg zaharat dispun de capacităţi
excepţionale de absorbţie din atmosferă a bioxidului de carbon, până la 40-50 t/ha/an (în comparaţie cu pădurile de foioase, 16 t/ha/an, sau culturile cerealiere, 3-10 t/ha/an). Cantitatea carbonului
acumulat în biomasa sistemului radicular a acestor hibrizi este suficientă pentru realizarea unei
balanţe pozitive a humusului în sol de 1,5-2 tone/ha/an.
Conform proiectului Strategiei dezvoltării surselor renovabile de energie, implementarea tehnologiilor de cultivare a plantelor cu potenţial energetic ar putea asigura înlocuirea a circa 10% din
combustibilul folosit în ţară cu biocombustibil (80 mii tone bioetanol şi 110 mii tone biodiesel).
Acest lucru ar cere suprafeţe de circa 163 mii ha pentru cultivarea sorgului şi rapiţei, ceea ce reprezintă circa 10% din suprafeţele însămânţate în anul agricol 2006.
Proiectul Programului de valorificare a surselor regenerabile de energie prevede promovarea prioritară a energiei biomasei, hidraulice, solare şi eoliene. Ponderea acestor tipuri de energie în cota
de circa 6% a energiei obţinute din surse regenerabile se repartizează astfel: biomasa - 70%, energia
hidraulică - 14%, energia solară -10%, energia eoliană - 1,5% şi alte tipuri de energie - 4,4%.
Elaborarea şi implementarea în practică a Legii privind energia regenerabilă va contribui la îmbunătăţirea situaţiei privind resursele energetice.
2.2. Industria
Transformările politice, economice şi sociale din anii 1990 au afectat puternic sectorul industrial
al Republicii Moldova. Pierderea pieţelor tradiţionale din spaţiul ex-sovietic, creşterea bruscă a
preţurilor la resursele energetice şi materia primă şi un şir de alţi factori, au dus la prăbuşirea producţiei industriale. După o perioadă de adaptare sectorul a început să-şi revină şi începând cu anii
1999-2000, principalii indicatori economico-financiari în industrie au intrat din nou pe un trend
ascendent (fig. 2.2, tab. 2.3).

Figura 2.2. Dinamica producţiei industriale în Republica Moldova, 1995-2005, mii lei
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Dinamica producţiei întreprinderilor industriale energofage şi
a celor cu impact semnificativ asupra mediului
Denumirea
Ciment, mii tone
Var, mii tone
Ghips, mii tone
Asfalt, mii tone
Cărămidă de construcţie, mil. buc.
Ambalaj de sticlă, mil. borcane
Sticle, mil. buc.
Ambalaj din carton, mil. m2
Mezeluri, mii tone
Unt şi margarină, tone
Zahăr, mii tone
Paste făinoase, mii tone
Vinuri naturale din struguri, mil. dal
Vinuri spumante, mii dal
Bere, mil. dal
Ulei vegetal, mii tone

2001
158
3,3
55,2
40,8
38,1
149
228
30,4
10,2
4234
129,9
10,1
15,5
584
3,2
37,7

2002
279
3,3
91,3
35,7
45,9
137
296
37,4
12,2
5216
165,5
10,6
14,8
613
4,4
51,7

2003
255
2,9
116,1
41,0
52,2
107
281
65,5
12,5
6101
107,1
7,7
19,1
739
5,7
72,8

2004
440
2,1
102,7
44,0
54,9
98,9
308
60,2
10,6
7155
110,9
20,0
32,5
938
6,5
92,4

Tabelul 2.3

2005
641
2,1
130,8
65,0
51,2
103,5
353
53,3
12,5
3562
133,5
19,1
32,4
1226
7,2
77,3

Sectorul industrial are un impact major asupra mediului, prin emiterea substanţelor poluante în
aer şi ape, prin contaminarea solului şi generarea deşeurilor. Surse majore de poluare sunt întreprinderile energetice (CET), extractive, de producere a cimentului.
Ramurile cele mai energofage în Moldova sunt industria alimentară (51%), industria minieră
(26%), şi industria materialelor de construcţii (18%).
Impactul industriei Republicii Moldova asupra mediului, în întregime sau pe sectoare, este greu
de evaluat, din insuficienţa informaţiei statistice primare. Diminuarea emisiilor de CO, NOx, SO2
de circa de 2 ori în ultimii 5-10 ani se datorează stopării activităţii unor întreprinderi. Ponderea cea
mai mare în poluarea mediului o are comlexul energetic (vezi cap.3.2), pe locul doi se plasează
întreprinderile de zahăr şi apoi cele miniere şi de construcţie. În aspect teritorial, sursa de poluare
principală sunt întreprinderile din mun. Chişinău, urmate de cele din Bălţi şi Rezina. În ultimul
caz, 99,3% din volumul emisiilor poluante provin de la întreprinderea de producere a cimentului.
La Edineţ, 85,3% din poluare revine întreprinderilor industriei alimentare. În raioanele unde întreprinderile mai au încă cazangerii pe cărbune, emisiile de SO2 sunt mai mari decât în alte localităţi
(ex. Soroca).
Conform Programului de implementare în producere a tehnicii şi tehnologiilor noi al Ministerului Industriei şi Infrastructurii pe anii 2004-2008, în a. 2005 au fost implementate 308 unităţi de
tehnică nouă, 52 tehnologii noi, 166 produse finite. În acest scop întreprinderile au cheltuit circa
89,5 mln. lei, cu 30 mln. lei mai mult decât în 2004. Investiţiile în sectorul industrial au constituit
196 mil. lei, ceea ce este la nivelul anului precedent. Implementarea masurilor din Programul ramural de conservare a energiei pe anii 2004-2008 a îmbunătăţit energoeficienţa în industrie.
Pe parcursul anului 2005 s-au derulat programe ramurale care, direct sau indirect, au avut un
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impact benefic asupra mediului înconjurător. A fost promovată implementarea la întreprinderile
industriale şi energetice a masurilor de reducere a deşeurilor de producţie şi elaborării metodelor
de valorificare sau neutralizare a lor. Finanţarea unor asemenea masuri se efectuează din sursele
proprii ale agenţilor economici, aceste investiţii însă nu sunt suficiente. Ministerul acordă o mare
atenţie reorganizării şi retehnologizării sectoarelor de producţie, utilizării tehnologiilor nonpoluante, minimizării deşeurilor, implementării programelor de producere pură, de conservare a energiei. Activitatea în domeniul îmbunătăţirii performantelor de mediu este orientată preponderent
spre promovarea şi susţinerea implementării si certificării sistemelor de management de mediu,
conform standardelor ISO 14001, şi spre adoptarea masurilor de management ecologic pentru
reducerea poluării mediului, în special în sectoarele electroenergetic, termoenergetic, de gaze, de
combustibil.
Conform recomandărilor Studiului de Performanţe (II) în domeniul protecţiei mediului (2006),
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în colaborare cu Ministerul Industriei şi Infrastructurii şi cu alte structuri implicate, urmează să elaboreze un sistem integrat de indicatori pentru monitorizarea impactului sectorului industrial asupra mediului. Acest sistem va permite stabilirea unor
obiective care vor putea fi utilizate pentru definirea priorităţilor în reducerea impactului asupra
mediului, în strategiile de dezvoltare industrială. Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, urmează să îmbunătăţească sistemul stimulentelor economice, de exemplu, reducerea taxei de profit şi altor taxe pentru
activităţile legate de reciclarea deşeurilor, reducerea cuantumului plăţilor pentru întreprinderile
care reduc volumul de deşeuri formate, etc., să elaboreze măsuri pentru promovarea eliminării şi
reciclării deşeurilor, să stimuleze îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a metodelor de producere
mai pură, pe baza prevederilor programelor naţionale în cauză.
2.3. Transportul
Structura transportului în Republica Moldova. Transportul este una din ramurile de bază ale
economiei naţionale dar şi unul din principalii poluatori ai mediului înconjurător. În Republica
Moldova trei tipuri de transport au cunoscut o dezvoltare mai importantă: transportul auto, transportul feroviar şi transportul aerian. Transportul fluvial în ultimii ani practic a încetat să activeze.
Ponderea tipurilor de transport este disproporţionată: circa 88% din totalul transportărilor efectuate în ţară îi revin transportului
auto, 11%, transportului feroviar şi doar 1%, celorlalte tipuri de transport (în special,
celui aerian).
După anul 1990 numărul
mijloacelor de transport auto a
înregistrat creşteri considerabile. La sfârşitul anului 2006
în Republica Moldova erau
înregistrate peste 370 mii unităţi de transport (fig. 2.3). În
contrast cu creşterea rapidă a
unităţilor de transport, reţeaua
Figura 2.3. Numărul autovehiculelor înregistrate
de drumuri a rămas practic neîn Republica Moldova, pe categorii.
schimbată.
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Impactul transportului asupra mediului. Transportul auto este sursa principală de poluare a
atmosferei în Republica Moldova. Factorii de bază care sporesc impactul transportului auto asupra
mediului, în afară de creşterea numărului mijloacelor auto, sunt calitatea nesatisfăcătoare a drumurilor şi starea tehnică precară a parcului auto.
Creşterea bruscă a numărului unităţilor de transport participante la trafic a afectat puternic calitatea reţelei de drumuri. În condiţiile declinului economic din ultimii 15 ani investiţiile în dezvoltarea drumurilor au fost minore. Din această cauză nu se efectuează lucrări importante de reconstrucţie şi reparaţie a reţelei de drumuri naţionale. Starea precară a acesteia sporeşte semnificativ
impactul produs asupra mediului.
Un alt factor care intensifică impactul transportului auto asupra mediului este gradul înalt de
uzură al parcului auto. Circa 70% din mijloacele de transport au o vârstă mai mare de 10 ani.
Emisiile în atmosferă depind de tipul şi calitatea combustibilului utilizat de autovehicule. În
ultimii cinci ani s-a importat doar benzină fără plumb şi motorină cu conţinut redus de sulf, ceea
ce a eliminat unul din factorii de risc pentru sănătatea populaţiei. În anul 2006 în sectorul transporturilor au fost utilizate 226 kt benzina şi 361 kt motorină.
2.4. Agricultura şi industria alimentarÃ
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu un şir de probleme de ordin economic, ecologic
şi social. Intensificarea ramurii după principiile „revoluţiei verzi”, adică cu folosirea noilor soiuri şi
hibrizi cu productivitate înaltă asociată cu aplicarea masivă a fertilizanţilor minerali şi a pesticidelor, a avut iniţial o influenţă benefică. Treptat, însă, au început să se manifeste efectele negative ale
acestui mod de gospodărire, în special asupra fertilităţii solului. Situaţia s-a agravat odată cu aplicarea programului de privatizare în agricultură, care de rând cu parcelarea terenurilor agricole a dus la
nerespectarea tehnologiilor de cultivare şi la reducerea drastică a investiţiilor în sectorul agrar.
Situaţia în agricultură s-a schimbat radical. Scumpirea puternică a resurselor energetice şi preţurile relativ mici la produsele agricole nu justifică din punct de vedere economic aplicarea îngrăşămintelor. S-au majorat puternic suprafeţele culturilor prăşitoare, cu o rentabilitate economică înaltă,
ceea ce nu corespunde întotdeauna cerinţelor agronomice şi ecologice la organizarea şi utilizarea
terenurilor agricole. Pe termen lung, această tendinţă nu răspunde nici măcar intereselor economice
ale gospodăriilor agricole şi nu reprezintă o cale de dezvoltare durabilă a agriculturii. Pentru redresarea situaţiei sunt necesare schimbări de ordin sistemic, respectiv optimizarea structurii agrolandşafturilor, luând totodată în considerare suprafaţa ocupată de păduri, păşuni, pajişti etc.
În ultimul deceniu, a sporit considerabil suprafaţa ocupată cu culturi cerealiere, îndeosebi cu
grâu de toamnă şi porumb pentru boabe (vezi fig. 2.4). Concomitent s-au redus drastic suprafeţele
ocupate de culturile furajere anuale şi perene. Creşterea exagerată a suprafeţei cultivate cu porumb
pentru boabe a dus la majorarea pierderilor necompensate de substanţă organică a solului atât
în rezultatul mineralizării biologice, cât şi al eroziunii solului, îndeosebi pe terenurile cu relief
accidentat. Un alt aspect alarmant în structura agrolandşaftelor îl reprezintă suprafeţele majorate
de floarea soarelui. Ponderea acestei culturi a crescut de la 7,2 % în 1986–1990 până la 17,7 % în
2001–2005. Aceasta nu permite aplicarea adecvată a asolamentelor, prin respectarea termenului de
reîntoarcere a culturii pe acelaşi câmp în conformitate cu cerinţele agronomice.
Per total, ponderea culturilor prăşitoare în structura terenurilor agricole a crescut (media pe anii
2001-2005 se apropie de 63%) şi depăşeşte cu mult limita până la care mai este posibilă respectarea
unor asolamente raţionale. Din perspectiva protecţiei solului ar fi necesară reducerea suprafeţelor
sub culturile prăşitoare măcar până la 50%. Aceasta este o problemă dificil de soluţionat în condiţiile când resursele naturale (solul) nu sunt estimate în termeni monetari. Mecanismul economic
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existent nu ţine cont de costul pierderii capacităţii productive a solului, în rezultatul mineralizării
substanţei organice a solului sau în rezultatul eroziunii. Lipsa unui mecanism de monitorizare şi
restabilire a fertilităţii favorizează degradarea continuă a solului.

Figura 2.4. Dinamica structurii suprafeţelor însămânţate în Republica Moldova
în perioada 1986–2005 (mii ha)

Parcelarea terenurilor este un obstacol considerabil în respectarea tehnologiilor de cultivare a
culturilor de camp; ea contribuie mult la intensificarea procesului de degradare a solurilor.
Folosirea îngrăşămintelor organice şi minerale care ar putea menţine nivelul de fertilitate s-a
redus considerabil în Republica Moldova în perioada 1986–2004 (tab. 2.4). Cantitatea de îngrăşăminte organice folosite la o unitate de teren arabil a scăzut în medie de 100 ori, iar cea de îngrăşăminte minerale, de 10 ori.
Tabelul 2.4

Dinamica utilizării îngrăşămintelor organice şi minerale
în Republica Moldova, 1986–2005

Tipul de îngrăşăminte
Organice, mii tone
În medie îngrăşăminte organice, t/ha
semănături
Minerale (substanţa activă), mii tone,
inclusiv:
Azotoase
Fosfatice
Potasice
În medie îngrăşăminte minerale,
kg/ha semănături
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1986-1990
10,635

Anii
1991-1995 1996-2000
3,980
253

2001-2005
42

5,9

2,6

0,2

0,06

348,5

75,7

8,3

13,8

145,2
112,3
90,7

36,6
26,5
12,6

7,9
0,3
0,1

13,3
0,4
0,2

173,7

51,0

8,2

17,8
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Situaţia creată a dus la majorarea deficitului necompensat de elemente biofile în sol ceea ce
influenţează negativ asupra productivităţii agricole. Pe de altă parte, aceasta a dus, implicit, la
reducerea cantităţii de nutrienţi spălate în apele de suprafaţă.
Adoptarea măsurilor de stimulare a protecţiei solurilor contra degradării lor poate şi trebuie
să devină baza tranziţiei la un sistem de agricultură durabilă în Republica Moldova. O asemenea
tranziţie necesită schimbări de ordin sistemic în agricultura ţării. Urmează a fi stabilite criteriile
de apreciere a durabilităţii atât pentru fiecare gospodărie agricolă în parte cât şi la nivel naţional.
Pârghiile economice de stimulare a măsurilor de protecţie a mediului vor permite schimbarea în
ansamblu a situaţiei economice, ecologice şi sociale în sectorul rural.
Agricultura ecologică constituie una din căile de dezvoltare a agriculturii durabile. Strategia
naţională în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale are ca obiectiv strategic dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar în strânsă legătură cu protecţia mediului şi conservarea resurselor
naturale. Agricultura ecologică certificată este un sector nou în Republica Moldova. Premisele
promovării agriculturii ecologice în această zonă sunt evidente:
• răspunde cerinţelor interne şi externe crescânde de produse naturale;
• diversifică considerabil sortimentele la unele categorii de produse;
• stimulează activitatea de producere a firmelor autohtone;
• cointeresează material producătorii prin preţurile mai mari la produsele ecologice;
• ridică calitatea biologică, biochimică şi nutritivă a produselor agricole;
• sporeşte posibilităţile producătorilor agricoli din Republica Moldova de a pătrunde pe pieţele apusene.
Bazele politicii statului în acest domeniu au fost puse prin aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova în anul 2000 a Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea Concepţiei. În anul 2001 Departamentul Moldovastandard a aprobat Standardul
„Produse biologice. Ghid de producere, procesare, etichetare şi comercializare a produselor agroalimentare biologice”.
Posibilităţi reale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice s-au deschis odată cu elaborarea şi
aprobarea a două acte legislative importante, cum sunt Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr.115-XVI din 09.06.2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru
implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică prin care au fost aprobate:
Programul Naţional privind producţia agroalimentară ecologică, Regulamentul privind metodele
şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, Regulamentul cu privire la sistemul de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice, Regulile cu privire la importul şi exportul
produselor agroalimentare ecologice.
Acest lucru a contribuit la sporirea suprafeţelor şi creşterea volumelor producţiei agro-alimentare ecologice exportate (tab. 2.5 şi 2.6). Numărul gospodăriilor/fermelor care aplică metode de
producţie ecologică este în continuă creştere.
Trebuie menţionat că pe lângă sporirea suprafeţelor şi volumului de produce agricole ecologice
se atestă şi diversificarea pieţei de realizare a lor.
La moment Republica Moldova nu are un sistem naţional de inspecţie şi certificare a gospodăriilor preocupate de obţinerea şi procesarea produselor agricole ecologice. Inspecţia unităţilor/fermelor ecologice şi eliberarea certificatelor de control se face în prezent de organisme de control
acreditate în UE sau care au echivalenţă în UE: BioKontrol (Ungaria), SGS şi Bioinspecta (Elveţia), BCS Oko (Germania), Ecocert (Franţa), Ecoinspect (România).
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Tabelul 2.5

Evoluţia suprafeţelor certificate în producţia agroalimentară ecologică
în Republica Moldova (ha)
Culturi
Culturi oleaginoase
Fructe (vişine, cireşe, caise, prune)
Fructe de pădure (aronia, măcieş, alune)
Alte culturi (incl. nuci, migdale, struguri)
Total

2001
20
98
50
168

2002
50
160
40
250

2003
100
200
100
317
717

2004
700
350
200
3750
5000

2005
1400
350
500
8505
10 755

Volumul produselor agro-alimentare ecologice exportate
Denumirea produsului
Vin din struguri
Ulei de floarea soarelui
Miez de nucă
Ulei de levănţică
Produse apicole (miere de albine)
Fructe congelate, inclusiv:
cireşe,
măceş
Fructe uscate (mere, prune, vişine, coarne, pere)
Seminţe de floarea soarelui
Mazăre furajeră
Fructe de pădure uscate
Total, tone

Unitatea de
măsură
Dal
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

2006
3730
450
500
6725
11 405

Tabelul 2.6

Volumul exportat
2005
2006
150 000
135 000
1500
2886
1450
3516
3,5
5,5
3,0
18
322
174
54
120
357
729
9295
2744
182
3635
19550

Pentru promovarea agriculturii ecologice în Republica Moldova este necesară soluţionarea unui
şir de probleme cum ar fi:
• Instituirea sistemului de coordonare a activităţilor din domeniul producţiei ecologice şi cointeresarea participanţilor la acest gen de activitate, susţinerea fermierilor pentru trecerea
perioadei de conversie la agricultura ecologică;
• Fortificarea capacităţilor tehnologice şi de cercetare pentru asigurarea tuturor procedeelor
tehnologice de obţinere a produselor ecologice;
• Intensificarea activităţilor educaţionale şi de consultanţă, pentru a asigura atât şcolarizarea,
cât şi perfecţionarea cadrelor de diferite niveluri antrenate în obţinerea, procesarea şi comercializarea produselor ecologice;
• Alocarea subvenţiilor de stat producătorilor şi atragerea sponsorizărilor locale şi internaţionale pentru susţinerea producţiei agroalimentare ecologice.
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2.5. Industria extractivÃ
Subsolul Republicii Moldova conţine zăcăminte minerale combustibile, metalifere şi nemetalifere. Rezerve limitate de combustibile (gaz, petrol, cărbune) au fost explorate la sudul ţării. Combustibilul gazos este reprezentat prin zăcământul de gaz metan “Victorovca” care se exploatează
în cantităţi mici şi se foloseşte în scopuri casnice/menajere în com. Baimaclia, r-nul Cantemir. De
perspectivă sunt zăcămintele de gaze naturale de lîngă Goteşti, Flocoasa şi altele. În lunca r. Prut
lîngă com. Văleni r-nul Cahul, au fost descoperite în anii 1950 zăcăminte de petrol. În prezent
se efectuează prospecţiuni geologice pentru evaluarea completă a rezervelor de gaze naturale şi
petrol situate în sedimentele neogene. Zăcămintele de cărbune brun explorate în depunerile neogene nu sunt valorificate din cauza calităţii scăzute (conţinut mare de cenuşă şi sulf) şi condiţiilor
miniere complicate.
Dintre zăcămintele metalifere este studiată mai amplu manifestarea minereului de fier (rezervele
pronosticate sunt de circa 280 mil. tone) depistată lîngă com. Vărăncău, r–nul Soroca. Extragerea
acestuia este în prezent nerentabilă.
Zăcămintele de substanţe minerale neferoase sunt reprezentate prin granituri, gabronorit, gresii, ghips, cretă, calcaruri, argile, nisipuri, prundiş, diatomite, marne, etc. Actualmente sunt luate
în evidenţă 134 zăcăminte de substanţe minerale neferoase care sunt valorificate prin exploatare
subterană (48 puţuri de mină) sau prin metoda deschisă (în 86 de cariere). Prin metoda minieră
se exploatează doar zăcămintele de calcar; majoritatea zăcămintelor sunt exploatate prin metoda
deschisă.
Urmare a tranziţiei economice din anii 1990, s-a redus considerabil dobândirea materiei prime
minerale, la unele tipuri de substanţe - de peste 10 ori. Declinul maxim al exploatării substanţelor
minerale utile s-a înregistrat în anii 1995-1998, după care sectorul extractiv a început să-şi revină, odată cu înviorarea generală a activităţii economice. În anul 2005 producerea materialelor de
construcţie a sporit cu 30% în raport cu anul precedent, urmată de o creştere cu alte 20% în anul
2006 (tab. 2.7).
În ultimii ani, numărul întreprinderilor care se ocupă (legal) de extragerea substanţelor minerale utile a crescut simţitor. Totodată, practic în toate localităţile rurale se extrag în cantităţi mici,
pentru necesităţi locale, argilă, nisip, prundiş, piatră de construcţie şi piatră spartă, fără evidenţă şi
autorizaţii respective. Deseori asemenea activităţi se realizează cu încălcarea regimului de protecţie a mediului în general, şi a unor monumente ale naturii în special, şi fără respectarea regulilor de
exploatare. În urma unor asemenea acţiuni se distrug soluri fertile, se impurifică zăcăminte şi ape
subterane, deseori provocându-se surpări sau alunecări de teren.
Actualmente suprafaţa totală a minelor constituie circa 5373 ha, iar a carierelor circa 1571 ha.
Ca şi în anii precedenţi nu se efectuează pe deplin lucrările de recultivare a terenurilor afectate prin
excavaţii miniere. O problemă importantă rămâne a fi utilizarea deşeurilor de producere (moluză)
din minele pentru extragerea blocurilor de calcar tăiat, volumul cărora constituie până la 25–45%
din masa extrasă. Actualmente, s-au acumulat peste 107 mln. m3 de moluză, care este depozitată în
galeriile goale ale minelor sau în preajma lor. Aceste deşeuri cauzează poluarea terenurilor agricole, a păşunilor, pădurilor, rîurilor şi bazinelor acvatice aferente (în unele cazuri şi a apelor freatice)
ca urmare a ploilor torenţiale, topirii zăpezilor şi furtunilor.
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Tabelul 2.7

Volumul substanţelor minerale neferoase extrase în anii 2004-2006
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Tipul de substanţă minerală
Materie primă pentru ciment:
- calcar
- argilă
Ghips
Materiale de formare :
- nisip
Nisip pentru producerea sticlei
Calcar pentru industria de zahăr
Piatră naturală pentru faţade:
- gresie
- calcar
Calcar tăiat
Nisip pentru beton şi articole din silicat
Materie primă pentru cheramzit:
- argile
Piatră de construcţie:
- calcar
- gresie
- granit
Roci de nisip şi pietriş
Materie primă pentru cărămidă şi ţiglă:
- argile, argile nisipoase
- nisipuri degrasante
Materie primă pentru producerea ceramicei:
- argile

Volumul extras (mii t/mii m3)
2004
2005
2006
268
112
534

546
192
575

981
233
730

60
63

62
130

79
30
132

2
352
-

462
-

510
32

21

20

26

998
14
74
871

1120
16
87
1104

1483
34
127
920

27
-

25
25

112
-

21

-

-

2.6. Turismul
Turismul este o ramură importantă a economiei naţionale dar şi un factor distructiv de mediu. În
ţările unde ramura turistică este foarte dezvoltată (Malta, Cipru, Grecia şi altele), turismul are un
impact major asupra mediului înconjurător. In primul rând au de suferit landşafturile naturale, ca
urmare a extinderii intravilanului, utilizării intense a transportului, formării deşeurilor. Eroziunea
solurilor şi micşorarea diversităţii biologice sunt şi ele procese exacerbate de turism. În locurile
turistice de mare atractivitate mediul natural deseori suferă schimbări ireversibile.
Evoluţia turismului în Republica Moldova. În prezent aportul turismului în economia naţională este relativ nesemnificativ. Infrastructura turistică modestă şi venitul redus obţinut din activitatea turistică plasează Republica Moldova printre ţările în care turismul este slab dezvoltat. Odată
cu revigorarea economiei, începând cu anii 1999-2000, au crescut şi indicii din ramura în cauză, în
special pe contul turismului intern (fig. 2.5). Pe parcursul ultimilor 5 ani, cererea pe piaţa turistică
internă (în cadru organizat) s-a dublat. Numărul vizitatorilor din străinătate de asemenea a crescut.
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În anii 2005-2006, s-a înregistrat un recul al numărului turiştilor străini care au vizitat Moldova,
care este puţin probabil să devină un fenomen de durată, dat fiind faptul că atât infrastructura cât
şi oferta destinaţiilor turistice se dezvoltă rapid.

Figura 2.5. Dezvoltarea turismului în Republica Moldova (mii vizitatori)

Datele statistice menţionate se referă doar la călătoriile organizate de firmele turistice din Republica Moldova şi nu cuprind informaţii referitoare la vizitatorii care se deplasează în mod individual.
Politica actuală a statului în domeniul turismului este reflectată în Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în perioada 2003-2015. În strategie sunt prevăzute extinderea zonelor turistice şi
măsurile de protecţie a mediului, amenajarea specială a traseelor turistice etc.
Turismul ecologic. Ecoturismul poate servi drept o punte de legătură între două domenii importante – turismul şi protecţia mediului înconjurător şi o soluţie de a împăca interesele de protecţie
a mediului cu cele ale industriei turistice. Din păcate, conceptul ecoturismului, ca formă a turismului durabil, nu este prevăzut în Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) şi în
strategiile sectoriale de mediu (biodiversitatea, schimbarea climei, dezvoltarea fondului forestier
naţional etc.).
În ultimii ani în Republica Moldova se întreprind unele măsuri pentru dezvoltarea turismului
ecologic. Cu ajutorul experţilor din Organizaţia Mondială a Turismului s-a făcut o analiză a potenţialului turistic rural şi ecologic al ţării şi au fost identificate soluţii pentru problemele legate
de valorificarea acestuia. A fost elaborat un proiect de asistenţă tehnică pentru eradicarea sărăciei
prin dezvoltarea turismului eco-rural în Republica Moldova. O altă acţiune realizată la capitolul
respectiv este marcarea rutelor ecoturistice şi instalarea panourilor informaţionale în rezervaţiile
naturale “Codrii”, “Plaiul Fagului”, “Pădurea Domnească” şi “Prutul de Jos”.
Factorii principali care împiedică dezvoltarea ecoturismului sunt următorii:
• lipsa experienţei în practicarea acestui tip de turism;
• cultura ecologică şi turistică scăzută a populaţiei;
• lipsa unui cadastru cu fixarea hotarelor exacte şi a administratorilor sectoarelor respective
ale fondului ariilor protejate de stat, în special ale rezervaţiilor peisagistice, care urmează să
fie nucleul activităţilor ecoturistice;
• lipsa indicatorilor potenţialului turistic al ariilor protejate, landşafturilor, florei şi faunei,
pădurilor, izvoarelor, râurilor etc.
La îmbunătăţirea stării de lucruri ar putea contribui amenajarea ecoturistică a tuturor rezervaţiilor peisagistice, de rând cu alte zone cu potenţial ecoturistic, determinarea capacităţii ecologice
de suport a zonelor destinate ecoturismului. Aceste şi alte măsuri urmează să diminueze impactul
activităţilor turistice asupra mediului.
Turismul cultural. O componentă a produsului turistic naţional o constituie varietatea culturilor din diverse zone ale ţării. Republica Moldova reprezintă un amalgam de naţionalităţi şi culturi,
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fiecare cu tradiţiile, limba, folclorul, bucătăria proprie. Toate acestea formează baza dezvoltării
turismului cultural. În ţară există circa 880 de grupuri folclorice care reflectă tradiţiile caracteristice regiunii şi originii lor etnice. O importanţă majoră pentru dezvoltarea turismului cultural o au
artizanatul şi itinerarele literare (Puşkin, Donici ş.a.).
Turismul rural. Turismul rural, în ultima perioadă, se bucură de o popularitate deosebită în
lume. Mediul rural din Republica Moldova, cu satele sale pitoreşti, comportă un potenţial turistic
important. Această formă de turism poate oferi vizitatorilor interesaţi (mai ales celor străini) servicii de cazare tradiţionale şi chiar posibilitatea de a se încadra în activităţile şi preocupările rurale
tradiţionale şi meşteşugăreşti. Turiştii se pot familiariza cu folclorul şi tradiţiile locale, pot vizita
unele obiective de importanţă istorică şi culturală: lăcaşe de cult, conace boiereşti, case vechi etc.
Turismul de sănătate şi frumuseţe. Republica Moldova dispune de un potenţial important
pentru dezvoltarea turismului de sănătate şi frumuseţe. Sanatoriile şi staţiunile de odihnă oferă
condiţiile necesare pentru această formă de turism. Izvoarele cu ape minerale curative din Republica Moldova constituie o sursă importantă pentru tratamentul balnear. Staţiunile balneoclimaterice
deja oferă un produs turistic balneoclimateric de nivel internaţional, şi ar putea creşte substanţial,
cu condiţia creării unei infrastructuri adecvate.
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3. STAREA ŞI PROTECÞIA ATMOSFEREI
3.1. Calitatea aerului atmosferic
Monitorizarea calităţii aerului atmosferic este efectuată în Republica Moldova de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza a 17 posturi staţionare, amplasate în 5 centre industriale:
Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Rîbniţa, Bender. In afară de aceasta, staţiile Leova (SHS) şi Hînceşti
(IEG) monitorizează calitatea aerului atmosferic în context transfrontier. Conform programului de
activitate, în anul 2006 au fost prelevate şi analizate 65371 probe de aer, pentru poluanţii de bază
(suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot) şi cei specifici (fenol, formaldehidă). Prezentarea grafică a gradului de poluare a aerului în zonele urbane după parametrii
menţionaţi este făcută în figura 3.1.

Figura 3.1. Gradul de poluare a aerului atmosferic în zonele urbane ale Republicii
Moldova în anul 2006

Au fost înregistrate depăşiri ale concentraţiilor medii anuale pentru formaldehidă (Bălţi, Chişinău şi Bender), suspensii solide (Bălţi) şi dioxid de azot (Chişinău). Pe parcursul anului 2006 s-au
înregistrat patru cazuri de poluare a aerului ce a depăşit nivelul 5 CMA – pentru suspensii solide
(de două ori), dioxid de azot şi formaldehidă, comparativ cu patru cazuri în anul precedent şi un
singur caz în 2004. Concluzia generală este că nivelul de poluare a aerului atmosferic în 2006 s-a
majorat uşor în mun. Chişinău; nu s-a modificat în mun. Bender şi or. Rîbniţa; şi s-a redus întrucâtva în mun. Tiraspol şi Bălţi.
Nivelul înalt de poluare cu suspensii solide, dioxid de azot şi formaldehidă ce se menţine pe parcursul mai multor ani, poate fi explicat prin influenţa unui şir de factori: salubrizarea insuficientă a
zonelor urbane, intensificarea traficului rutier, spaţiile mari de sol afânat şi gazoanele deteriorate,
activitatea întreprinderilor industriale neutilate adecvat cu sisteme de captare şi neutralizare a noxelor emise. Contribuie la sporirea nivelului poluării şi situaţiile de stagnare a aerului, condiţionate
de stratificarea stabilă, vîntul slab şi lipsa precipitaţiilor. Un rol important îl are şi relieful local,
întrucît în depresiuni are loc stocarea maselor de aer poluat.
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Nivelul de poluare a aerului se apreciază după valoarea concentraţiilor medii, iar calitatea aerului se caracterizează prin indicele complex al poluării atmosferei (IPA), integrat după parametrii
suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, fenol şi formaldehidă. Despre
calitatea aerului atmosferic în diferite oraşe ale Republicii Moldova putem judeca după datele din
tabelul 3.l. Indicele anual complex al poluării atinge valori maxime în centrele urbane cele mai
importante (Chişinău, Bălţi şi Tiraspol).
Gradul de poluare a aerului în localităţile urbane pe parcursul ultimilor 5 ani manifestă o tendinţă
descrescătoare în municipiul Tiraspol, şi are o tendinţă spre majorare la Bălţi, Bender şi Rîbniţa.
Tabelul 3.1
Calitatea şi gradul de poluare a aerului atmosferic în localităţile urbane în anul 2006
Concentraţia medie anuală exprimată în unităţi CMA
Denumirea
poluantului
Chişinău
Bălţi
Tiraspol
Rîbniţa
Bender
Suspensii solide
0,7
2,3
0,6
0,6
0,3
Dioxid de sulf
0,2
0,8
0,02
0,2
0,04
Monoxid de carbon
0,8
0,4
0,6
0,4
0,6
Dioxid de azot
1,1
0,8
0,3
0,5
0,3
Fenol
1,0
0,3
Formaldehidă
1,7
2,7
0,7
2,3
Sulfaţi solubili
0,2
Indicele mediu anual al poluării atmosferei
IPAN

4,77

6,74

5,17

1,86

4,21

Calitatea aerului atmosferic în zonele de protecţie sanitară a întreprinderilor cu surse de poluare
este monitorizată de Centrele de Medicină Preventivă (CMP). Pe parcursul a. 2006, CMP au colectat şi analizat 8171 probe de aer, din care 931 probe (11,3%) au indicat o depăşire a concentraţiei
admisibile. O poluare mai pronunţată a aerului atmosferic s-a înregistrat în localităţile Comrat
(depăşirea normelor în 39% din probe), Bălţi (20%) şi Chişinău (15%).
În afară de calitatea aerului atmosferic, Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizează componenţa chimică a depunerilor atmosferice. Reţeaua naţională de observaţii asupra precipitaţiilor atmosferice a fost creată în baza a 8 staţii meteorologice amplasate în următoarele localităţi: Chişinău,
Tiraspol, Cahul, Rîbniţa, Leova, Dubăsari, Camenca şi Corneşti.
Pe parcursul anului au fost recoltate 1258 probe de precipitaţii, fiind analizaţi 6 ioni principali:
SO42-, Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, NH4+, precum şi pH. Concentraţiile maxime de hidrocarbonaţi se înregistrează preponderent în zonele industrializate (Rîbniţa, Camenca, Cahul – vezi fig. 3.2). Concentraţiile înalte de calciu şi magneziu din zona or. Rîbniţa se explică prin impactul a două întreprinderi
mari amplasate în apropiere – S.A.”Ciment” din Rezina şi fabrica de ciment şi ardezie din Rîbniţa,
care emit în aer cantităţi apreciabile de pulberi de calcar ce conţin carbonaţi de calciu şi magneziu.
Concentraţia clorurilor şi sulfaţilor nu prezintă vre-o corelaţie clară cu anumite surse specifice de
poluare cunoscute în zonele monitorizate. Majoritatea parametrilor ating valori maxime primăvara
sau/şi toamna, ceea ce poate fi legat de circulaţia/variaţiile sezoniere a maselor de aer.
Valorile medii lunare ale pH în probele colectate au variat între 4,50 (Leova) şi 7,25 (Chişinău).
Au fost înregistrate zece cazuri de precipitaţii acide ( pH<5.0), cel mai frecvent la staţiile Leova
şi Dubăsari, ambele situate în zone supuse influenţei fluxurilor transfrontaliere de poluanţi. Sub
aspect sezonier, luna în care s-au înregistrat cele mai mici valori ale reacţiei acide a precipitaţiilor
este februarie.
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Figura 3.2. Concentraţiile medii anuale în probele sumare de precipitaţii atmosferice, anul 2006

Datele prezentate demonstrează elocvent faptul că în regiunile industrializate ale Republicii
Moldova au loc procese accentuate de poluare a aerului, fapt care impune implementarea unor măsuri de diminuare a emisiilor de noxe în atmosferă şi o monitorizare mai amplă a calităţii aerului.
3.2. Sursele de poluare a atmosferei
Calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este influenţată de emisiile provenite din trei
tipuri de surse poluante: sursele fixe care includ CET-urile, cazangeriile şi întreprinderile industriale în stare de funcţionare; sursele mobile care includ transportul şi tehnica agricolă; şi transferul
transfrontalier de noxe.
În oraşele mari, calitatea aerului este influenţată preponderent de emisiile de la transportul auto,
cazangerii şi întreprinderile mari ale industriei de construcţii, iar în centrele raionale şi localităţile
rurale, de emisiile de la întreprinderile mici: mori, fabrici de vin, brutării, cariere precum şi cele
din sursele casnice.
Sursele fixe de poluare. La momentul actual în Republica Moldova sunt înregistrate 1764
întreprinderi industriale, 3 centrale termoelectrice, 56 cazangerii raionale, 2344 cazangerii mici şi
medii, 565 staţii de alimentare cu produse petroliere şi gaze, 24 baze pentru depozitarea şi păstrarea produselor petroliere, 105 întreprinderi de transport auto. Dintre acestea, o singură întreprindere se încadrează în categoria surse majore de poluare (emisii anuale depăşind 5000 tone), 9 unităţi
industriale au avut emisii anuale între 100 – 5000 tone iar celelalte întreprinderi au avut emisii
până la 100 tone pe an fiecare. Întreprinderile cu cele mai mari emisii în aerul atmosferic în anul
2006 au fost SA Ciment, Rezina (5670 tone) şi CET-2 din Chişinău (circa 1140 tone).
Conform rapoartelor statistice, cantitatea totală a poluanţilor emişi de la sursele fixe pe parcursul anului 2006 a constituit 21,9 mii tone, inclusiv: particule solide – 5,2 mii tone; dioxid de sulf
- 2,3 mii tone; oxizi de azot – 3,2 mii tone; oxid de carbon – 7,3 mii tone; hidrocarburi – 1,5 mii
tone; altele – 2,4 mii tone. Datele prezentate nu sunt complete întrucât nu includ întreprinderile din
Transnistria care nu raportează către autorităţile centrale. Dinamica emisiilor poluante în atmosferă de la sursele fixe în ultimii 15 ani este prezentată în figura 3.3.
Termoenergetica. Sectorul termoenergetic consumă circa 43% din resursele energetice ale ţării şi contribuie cu circa 47% la emisiile sumare de la sursele fixe de poluare (circa 10,3 mii tone
anual). Scăderea cererii de energie în ultimii ani a condus la diminuarea emisiilor poluante din
această sursă şi, implicit, la micşorarea impactului asupra mediului. Un alt factor care a acţionat
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în aceeaşi direcţie, schimbând atât cantitatea cât şi structura emisiilor poluante, a fost înlocuirea
combustibililor lichid şi solid cu gaz natural, în special în unităţile de ardere mari. In acelaşi timp,
o parte din unităţile mai mici (de exemplu, cazangeriile locale) lucrează în continuare pe cărbune
şi – într-o măsură mai mică – pe păcură. Per total, circa două treimi din unităţile termoenergetice
funcţionează pe bază de gaz, aproape o treime – pe cărbune, iar 4-5% utilizează păcura.

Figura 3.3. Emisiile de noxe de la sursele fixe de poluare (mii tone)
Notă: Datele pe ultimii ani nu includ emisiile termocentralei de la Dnestrovsc

Cei mai mari consumatori de resurse energetice din ţară sunt întreprinderile CET–1, CET–2 şi
Termocom (Chişinău) şi CET–Nord (Bălţi). În anul 2006 întreprinderile menţionate au consumat
588612 tone convenţionale gaze naturale faţă de 599917 tone în 2005, şi 287 tone convenţionale
de cărbune (faţă de 305 tone în 2005). Întreprinderile nu au consumat deloc păcură în acest an.
Emisiile sumare de substanţe poluante în atmosferă de la aceste întreprinderi în 2006 au constituit
1551 tone, micşorându-se cu 21 % faţă de anul 2005 (fig.3.4).

Figura 3.4. Emisiile de la întreprinderile sistemului energetic subordonate
Ministerului Industriei şi Infrastructurii (tone)

În total în ţară sunt înregistrate circa 2400 întreprinderi termoelectrice şi termice, din care funcţionează circa 2000. Pe parcursul a. 2006 numărul cazangeriilor în funcţiune a crescut cu 618.
Numărul unităţilor care funcţionează pe gaze naturale a sporit cu 280 unităţi, faţă de 999 unităţi în
anul 2005.
Controalele activităţii întreprinderilor termoenergetice au depistat diverse încălcări ale cerinţelor şi normelor tehnologice cum ar fi: nerespectarea regimului procesului de ardere, nerespectarea
instrucţiunilor şi STAS-urilor privind exploatarea aparatelor de măsurat şi control, exploatarea
instalaţiilor cu arzătoarele şi canalele de gaze deermetizate, etc.
Sursele mobile de poluare. Pe parcursul ultimilor ani transportul auto a rămas sursa principală
de poluare a aerului atmosferic. In anul 2006 emisiile din această sursă au fost de circa 182 mii
tone ceea ce reprezintă 90% din emisiile sumare în bazinul aerian (fără Transnistria). În oraşeSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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le mari această cotă este şi mai ridicată (Chişinău - 95%, Bălţi – 92%). Di��������������������
namica emisiilor de
poluanţi din gazele de eşapament pe parcursul ultimilor ani este prezentată în Figura 3.5.
După cum s-a mai menţionat, 
la sfârşitul anului 2006 în Republica Moldova erau înregistrate
peste 370 mii unităţi de transport.
Autoturismele constituie circa
80% din numărul total de unităţi
de transport. Parcul auto este destul de vechi, ceea ce îşi pune amprenta pe volumul şi calitatea emiFigura 3.5. Poluanţii emişi de sursele mobile de poluare (tone)
siilor gazelor de eşapament. Mijloacele de transport cu vârsta de până la 5 ani („convenţional noi”) alcătuiesc mai puţin de 1/3 din
parcul auto al ţării.
Emisiile în atmosferă depind de tipul şi calitatea combustibilului utilizat de autovehicule. În
ultimii 2-3 ani practic întreaga cantitate de benzină importată este benzină fără plumb, ceea ce a
eliminat unul din factorii de risc recunoscuţi pentru sănătatea umană.
Întru executarea prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător, a Legii privind protecţia aerului atmosferic şi a Hotărîrii Guvernului Repulicii Moldova nr.923 din 09.08.2006 „Cu
privire la realizarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele
de transport auto”, Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu Poliţia Rutieră au organizat în a.
2006 operaţia „Aer curat”, supunând controlului 13648 autovehicule. Din 9875 automobile pe
benzină supuse verificării la 638 s-au înregistrat depăşiri ale normelor de toxicitate, iar din 3773
automobile cu motoare Diesel controlate 206 au avut depăşiri ale standardelor de fumegare. Pentru
încălcările prevederilor actelor legislative şi normative vizând protecţia aerului atmosferic 238
conducători auto şi persoane cu funcţii de răspundere au fost amendaţi.
Eficacitatea acestor activităţi este redusă de lipsa aparatelor performante de măsurat toxicitatea
gazelor de eşapament şi a mijloacelor tehnice de diagnosticare şi de deservire. Dintre mijloacele de
transport existente în ţară, cel mai „ecologic” rămâne transportul electric (troleibuzele); cu părere de
rău, numărul unităţilor de transport electrice s-a redus în ultimii ani.
3.3. Efecte transfrontaliere de poluare
Poluarea transfrontalieră a aerului în Republica Moldova, la fel ca şi în restul Europei, este dominată de problema ploilor acide, condiţionate de emisiile de dioxid de sulf (SO2) şi dioxid de azot
(NO2), de la centralele termoelectrice, întreprinderile industriale mari, arderea cărbunelui şi altor
combustibili fosili în sectorul casnic, precum şi de emisiile mijloacelor de transport. Ţările Europei Centrale şi de Vest au contribuţii importante la fluxurile internaţionale de poluanţi către ţările
mai slab dezvoltate economic şi industrial. De exemplu, aproape 50% din depunerile acide ale
Poloniei îşi au originea în afara hotarelor ei. Prin urmare, strategiile pentru soluţionarea problemelor cauzate de poluarea transfrontalieră a aerului, trebuie să ia în consideraţie fluxurile dintre ţări
şi eforturile comune ale ţărilor europene de a reduce emisiile şi consecinţele lor transfrontaliere.
Acesta a fost unul din motivele adoptării Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere
pe distanţe lungi (Geneva, 1979) şi a protocoalelor aferente.
În conformitate cu datele oferite de Programul European de Monitoring şi Evaluare (EMEP)
referitoare la media importului/exportului substanţelor poluante calculată sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net de sulf, oxid de azot şi amoniu. Cota
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importului transfrontalier constituie 84% pentru depunerile de sulf, 96% pentru depunerile de azot
oxidant şi 45% pentru cele de azot reducător. Cea mai mare parte din depunerile de sulf provine din
România (32%) şi Ucraina (18%), iar depunerile de azot oxidant – în special din Ucraina (15%) şi
Polonia (12%). În conformitate cu calculele efectuate de Centrul de Est de Sintetizare Meteorologică, cantitatea depunerilor transfrontaliere de sulf se micşorează de la nordul ţării spre sudul ei,
constituind la nordul Moldovei 1000 eq/ha/an, în centru 200-500 eq/ha/an şi la sud – 100 eq/ha/an
şi nu depăşesc limitele admisibile stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), incluse în
limitele 250-1500 eq/ha/an, în funcţie de ecosistem.
Ţinând cont de faptul, că teritoriul Republicii Moldova este supus unei poluări transfrontaliere permanente şi reieşind din necesitatea cooperării multilaterale, regionale şi internaţionale sub
aspect transfrontalier, în anul 1987 în localitatea Leova, a fost pusă în funcţiune prima staţie de
monitoring al poluării transfrontaliere a aerului, integrată în reţeaua EMEP. Din diferite motive,
staţia nu a funcţionat între anii 1995 şi 2003. Începând cu anul 2004, staţia şi-a reluat activitatea,
iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat furnizează către secretariatul Convenţiei de la Geneva informaţii privind aciditatea şi compoziţia chimică a precipitaţiilor atmosferice, inclusiv privind metalele grele şi poluanţii organici persistenţi. Reactivarea staţiei a fost determinată şi de ratificarea
de către Republica Moldova, în anul 2002, a doua Protocoale în cadrul Convenţiei de la Geneva,
privind poluanţii organici persistenţi şi metalele grele.
În scopul realizării prevederilor Protocolului privind poluanţii organici persistenţi (POP), pe parcursul anului 2006 Serviciul Hidrometeorologic de
Stat a colectat probe de precipitaţii atmosferice la
staţiile Leova şi Chişinău. Concentraţiile
����������������������
POP în
precipitaţii au fost foarte variabile. ���������������
Poluanţii care
au avut un conţinut mai înalt au fost BPC, DDT ���
şi�
HCH. ���������������������������������������������
C��������������������������������������������
oncentraţiile cele mai înalte au fost determinate în probele colectate la staţia Leova (Fig.
3.6); maximele ����������������������������������
s-��������������������������������
au �����������������������������
înregistrat preponderent�����
primăvara ��������������������������������������������
şi toamna�����������������������������������
. C��������������������������������
���������������������������������
auzele acestor tendinţe nu sunt
pe deplin clare. S-ar putea ca ele să sugereze
importanţa fluxurilor transfrontaliere de poluanţii
organici persistenţi în această zonă. Pe de altă parte, aceasta poate
������������������������������������������
fi interpretat şi drept rezultat al
antrenării stratului superficial de sol în atmosferă
în perioada martie-aprilie, când are loc prelucrarea
mecanizată a solului. În majoritatea cazurilor aceste substanţe se depistează la postul de observaţie
Leova. Această localitate este înconjurată de terenuri agricole ce conţin cantităţi remanente ale acestor compuşi, care prin diferite căi (eroziunea eolia- Figura 3.6. Valorile maxime ale concentraţină, exhalarea termică din sol, etc.) pătrund în aerul ilor POP în probele de precipitaţii la staţiile
Leova şi Chişinău în anul 2006
atmosferic.
În 2006, Serviciul Hidrometeorologic a participat în campania europeană de investigare a conţinutului POP în atmosferă, prin colectarea probelor de precipitaţii la staţia Leova. Analizele – care
urmează să fie făcute de un laborator al Institutului Norvegian de Investigaţii ale Aerului Atmosferic – pot aduce mai multe informaţii şi anumite clarificări asupra acestei probleme.
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3.4. Schimbarea climei şi protecÞia stratului de ozon
Schimbările climatice reprezintă una din provocările majore ale timpurilor noastre. Fenomenul
încălzirii globale nu mai poate fi ignorat sau negat. Conform
��������������������������������������������
datelor Organizaţiei Mondiale de Meteorologie temperatura medie a aerului pe glob a crescut pe parcursul secolului XX cu circa 0,6oC.
La începutul anului 2007, Grupul interguvernamental pentru schimbările climatice, sub auspiciile
ONU, a concluzionat că cea mai mare parte a creşterii temperaturii medii globale observate după
mijlocul sec. XX se datorează sporirii concentraţiilor gazelor cu efect de seră în atmosferă din surse antropice. Încălzirea globală va avea repercusiuni grave asupra ecosistemelor naturale şi asupra
economiei mondiale.
Unul din���������������������������������������������������������������������������������������
răspunsurile la acest pericol la nivel internaţional a fost Convenţia cadru a ONU privind schimbarea climei. Republica Moldova este semnatară a acestei Convenţii.
Emisiile gazelor cu efect de seră. Se consideră că pentru a asigura o capacitate de adaptare
satisfăcătoare a componentelor de mediu, a fenomenelor economice şi sociale la noile condiţii
climatice determinate de „efectul de seră” este necesar să nu se depăşească ritmul de majorare a
temperaturii medii globale cu 0,1oC şi de creştere a nivelului mării cu 2 cm pe deceniu. Pentru a
atinge acest obiectiv este necesară reducerea nivelului emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) cu
circa 8% faţă de nivelul anului 1990.
Evaluarea emisiilor GES pentru perioada 1990-1998 a fost efectuată iniţial în Prima Comunicare
Naţională a Republicii Moldova elaborată în cadrul Convenţiei-cadru a ONU privind schimbarea
climei (CONUSC). S-a stabilit că emisiile totale de GES cu efect direct, evaluate prin potenţialul
de încălzire globală pentru 100 ani, exprimat în echivalent CO2, s-au diminuat în această perioadă cu circa 68% faţă de anul de referinţă (1990), aceasta fiind o urmare a declinului economic.
De menţionat, că în anul de referinţă, 81,8% din totalul emisiilor de GES proveneau din sectorul
energetic (71,0% în 1998), urmat de agricultură cu 8,4% (12,7% în 1998), procesele industriale cu
7,6% (11,6% în 1998), deşeurile cu 2,3% (4,7% în 1998) şi utilizarea solvenţilor cu 0,02% (0,05 în
1998). Emisiile totale de GES cu efect direct, exprimate în echivalent CO2 au constituit în Republica Moldova în 1990 circa 7,6 tone pe cap de locuitor, iar în 1998 – 2,5 tone.
În cadrul Primei Comunicări Naţionale a Republicii Moldova a fost efectuată şi prognoza emisiilor GES pentru perioada 2000-2010, având la bază două modele ale evoluţiei macroeconomice
a ţării: primul model (I), denumit inerţial, prevedea pentru această perioadă o creştere a produsului
intern brut (PIB) de circa 1,5% anual, iar cel de al doilea model (II), se baza pe o creştere a PIB cu
circa 6,7% anual. Conform Fondului Monetar Internaţional, cifrele reale au constituit: pentru anul
2000 – 2,1%; anul 2001 – 6,1%; anul 2002 – 7,8%; anul 2003 – 6,6%, anul 2004 – 7,4% şi anul
2005 – 7,1%. Fiecare model conţinea trei scenarii: de bază, care nu include măsuri de atenuare a
emisiilor GES; cu măsuri minime de atenuare a emisiilor GES şi cu măsuri maxime de atenuare
a acestora. În rezultatul estimărilor, s-a calculat că perioada 2000-2010 se va caracteriza prin tendinţa continuă de majorare a emisiilor GES, astfel încât emisiile totale de GES cu efect direct vor
constitui în 2010, în funcţie de modelul şi scenariile aplicate între 29-64% din nivelul emisiilor în
anul de referinţă (figura 3.7).
În anul 2003, în Republica Moldova a fost lansat Proiectul regional PNUD-GEF „Consolidarea
capacităţilor pentru îmbunătăţirea calităţii inventarelor de gaze cu efect de seră (Europa Centrală
şi CSI)”. În conformitate cu noile recomandări metodologice ale Grupului interguvernamental
privind schimbările climatice s-au făcut recalculări ale datelor incluse în primul inventar naţional.
Rezultatele obţinute au demonstrat că în perioada 1990-2002 emisiile naţionale de GES s-au diminuat cu circa 77,3% (fig. 3.8).
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Scenariile modelului inerţial (I)

Scenariile modelului de bază (II)

Figura 3.7. Prognoza emisiilor nete ale gazelor cu efect de seră direct,
exprimate în echivalent CO2 pentru perioada de până în anul 2010

Figura 3.8. Dinamica emisiilor totale GES şi a emisiilor per capita
în Republica Moldova în perioada 1990-2002

Sectoarele cu cea mai mare pondere în emisiile naţionale totale de GES au fost energetica, agricultura, procesele industriale şi deşeurile (fig. 3.9). Proporţia principalelor trei gaze cu efect de
seră direct (CO2, CH4, şi N2O) în emisiile naţionale totale exprimate în echivalent CO2, s-a caracterizat printr-o tendinţă de diminuare a ponderii bioxidului de carbon şi de majorare a emisiilor de
metan şi protoxid de azot (fig. 3.10).

Figura 3.9. Ponderea diferitor sectoare în emisiile naţionale totale GES
în Republica Moldova
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Figura 3.10. Ponderea diferitor gaze în emisiile naţionale totale GES
exprimate în echivalent CO2

Proiectul a permis consolidarea capacităţilor naţionale privind colectarea datelor iniţiale, păstrarea şi arhivarea acestora, compilarea inventarelor de gaze cu efect de seră şi actualizarea lor ţinând
cont de modificările de metodologie şi recomandările CONUSC, precum şi îmbunătăţirea metodelor de estimare a emisiilor GES pentru sursele de emisii cheie (în Moldova acestea sunt sectoarele
transport şi managementul deşeurilor menajere solide).
Realizările obţinute în cadrul proiectului regional sunt deja utilizate pe larg în procesul de pregătire a următoarei Comunicări Naţionale, în cadrul proiectului UNEP-GEF „Pregătirea celei de a Doua
Comunicări Naţionale în conformitate cu cerinţele CONUSC” (noiembrie 2005 – octombrie 2008).
Protecţia stratului de ozon. Cauza principală a deteriorării stratului de ozon din atmosfera Pământului este creşterea conţinutului de clor şi brom în atmosferă ca urmare a activităţii antropice.
Sursa majoră de clor sunt clorofluorocarburile (freonii) – produse industriale sintetice folosite pe
larg ca aerosoli, agenţi frigorifici, în instalaţii de climatizare, etc.
Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru protecţia stratului de ozon şi a Protocolului de la ��������������������������������������������������������������������������������������
Montreal������������������������������������������������������������������������������
în anul 1996. Ratificând Convenţia şi Protocolul, ţara şi-a asumat angajamentul să respecte şi să îndeplinească prevederile acestor instrumente internaţionale. In acest scop au
fost realizate următoarele:
• elaborate şi adoptate Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor care distrug
stratul de ozon (SDO) în Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
• ratificate Amendamentele de la Londra, Copenhaga, Montreal şi Beijing la Protocolul de la
Montreal;
• creat sistemul de licenţiere a importatorilor şi utilizatorilor de SDO şi de certificare a personalului tehnic de deservire a echipamentului frigorific precum şi sistemul de marcaj pentru
mărfurile ce conţin SDO;
• stabilite cotele şi taxele de import ale SDO şi implementat regimul de taxe în sistemul controlului vamal;
• elaborat planul de management frigorific şi implementat programul de recuperare/reciclare
a agenţilor frigorifici;
• instruit personalul tehnic de specialitate care deserveşte echipamentele frigorifice şi inspectorii
vamali, statisticienii, inspectorii ecologici şi importatorii/exportatorii de SDO şi echipamente
cu asemenea substanţe în ceea ce priveşte controlul şi monitorizarea importului de SDO;
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• echipate serviciile de control ecologic din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat cu aparataj
tehnic performant pentru determinarea tipului de freon;
• creată baza de date electronică privind recuperarea/reciclarea freonului R-12.
În domeniul instruirii şi conştientizării publicului, au fost realizate programe radio/TV privind
protecţia stratului de ozon şi utilizarea agenţilor frigorifici inofensivi pentru stratul de ozon. A fost
creată Asociaţia republicană a specialiştilor frigotehnişti.
Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate de Protocolul de la Montreal.
Cea mai mare parte a lor o reprezintă clorfluorocarburile (CFC) enumerate în Anexa A, Grupa 1
a Protocolului de la Montreal. Substanţele din anexele C şi E ale Protocolului de la Montreal sunt
reprezentate în Republica Moldova doar de hidroclorfluorocarbura - 22 (HCFC-22) şi bromura de
metil. Sectorul frigorific este consumatorul principal de SDO. Utilizarea acestor substanţe a scăzut treptat de la 51,45 tone PDO (potenţialul de distrugere a ozonului) în anul 1996, la 14,4 tone în
anul 2005 şi la 11,9 tone în 2006.
În conformitate cu cerinţele internaţionale şi obligaţiunile asumate, în ţară se interzice sau se
aplică restricţii dure la importul, exportul, reexportul, tranzitul şi punerea în circulaţie pe piaţă a
SDO şi a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. Strategia este de a suprima
eşalonat importul şi consumul intern al SDO (conform cerinţelor orarului acceptat de Protocol) cu
scoaterea lor ulterioară din uz (CFC-12 în a. 2008).
Pentru asigurarea implementării Planului de acţiuni pentru suprimarea eşalonată a SDO în Republica Moldova se află în curs de realizate următoarele proiecte de asistenţă tehnică:
Structura instituţională pentru implementarea protocolului de la Montreal, care are drept obiective: (i) intensificarea acţiunilor şi sporirea capacităţii instituţionale a ministerelor de ramură în
scopul asigurării unui climat propice pentru suprimarea rapidă a SDO; (ii) monitorizarea activităţilor de suprimare a SDO; (iii) perfecţionarea sistemului informaţional de colectare, analiză
şi transmitere a informaţiei privind activităţile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon; (iv)
intensificarea colaborării între părţile semnatare ale Protocolului; (v) optimizarea sistemului de
raportare a datelor despre consumul de SDO.
Implementarea planului de management frigorific, având drept obiective: (i) sprijinul financiar
al iniţiativelor companiilor comerciale şi industriale consumatoare de agenţi frigorifici R-12 sau
R-502 în scopul modernizării sau reutilării instalaţiilor frigorifice cu utilizarea agenţilor inofensivi
pentru stratul de ozon; (ii) echiparea tehnică a 4 centre de deservire a climatizoarelor auto; (iii)
instruirea personalului tehnic de specialitate privind recuperarea, reciclarea şi retrofitul în sectorul
de deservire a climatizoarelor auto.
Obiectivele proiectului au fost în mare măsură realizate, inclusiv în ceea ce priveşte echiparea
tehnică a centrelor de deservire a climatizoarelor auto. Companiile consumatoare de agent frigorific R-12 sau R-502 care au întreprins acţiuni de modernizare sau reutilare a instalaţiilor frigorifice
cu utilizarea agenţilor inofensivi pentru stratul de ozon au beneficiat de rambursarea a 40% din
suma totală investită.
Datorită utilizării eficiente a echipamentului frigorific, livrat Republicii Moldova drept asistenţă
tehnică pentru recuperarea şi reciclarea agenţilor frigorifici (freoni) la operaţiunile de întreţinere şi
la defectarea echipamentelor şi instalaţiilor frigorifice, precum şi implementarea unor tehnologii
inofensive pentru stratul de ozon şi a programului de instruire al personalului tehnic de specialitate, consumul de SDO în ţară s-a micşorat substanţial.
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3.5. Managementul calitÃÞii aerului
Protecţia calităţii aerului atmosferic este prerogativa Autorităţii Centrale de Mediu, prin elaborarea actelor legislative, standardelor, organizarea monitoringului, coordonarea eforturilor pentru
îndeplinirea cerinţelor Convenţiilor internaţionale în domeniul mediului, elaborarea strategiilor de
protecţie a aerului.
Transportul rutier este de departe cea mai mare sursă de poluare a aerului în Moldova. Intru
executarea prevederilor Legii privind protecţia mediului înconjurător (1993) si a Legii privind protecţia aerului atmosferic (1997), în anul 2006 Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu Poliţia
Rutieră a efectuat controlul ecologic instrumental al autovehiculelor la 635 întreprinderi de transport auto, organizaţii şi gospodării agricole. În urma controalelor s-a înregistrat că circa 6% din
automobile circulă cu depăşirea normativelor toxicităţii sau fumegării şi astfel contribuie la poluarea excesivă a aerului atmosferic. Pentru încălcările prevederilor actelor legislative şi normative
vizând protecţia aerului atmosferic 238 conducători auto şi persoane cu funcţii de răspundere au
fost amendaţi.
Pe parcursul anului au fost întocmite 2467 prognoze ale nivelului poluării aerului atmosferic în
oraşe. În scopul evitării situaţiilor de poluare înaltă/extremă, pe parcursul anului 2006, pentru întreprinderile mun. Chişinău şi Bălţi au fost întocmite 163 de avertismente cu recomandări privind
reducerea degajărilor cu 20 %, inclusiv pentru mun. Chişinău – 83 avertismente.
Un instrument important de reglementare în domeniul calităţii aerului este sistemul de autorizare a emisiilor. În anul 2006 s-a intensificat activitatea în domeniul elaborării documentaţiei normative ecologice necesare în vederea perfectării şi eliberării autorizaţiilor de emisie a poluanţilor în
aerul atmosferic. Pe parcursul anului au fost eliberate 1173 autorizaţii pentru emisiile de poluanţi
în atmosferă de la sursele fixe. La 452 agenţi economici au fost înregistrate cazuri de încălcări ale
prevederilor legislaţiei. Ca rezultat au fost întocmite procese verbale, care au fost remise în judecătoriile de sector spre examinare şi luare de decizii de sancţionare. Cele mai frecvente încălcări ale
prevederilor legislaţiei ecologice se referă la nerespectarea regulilor de exploatare a instalaţiilor de
purificare şi lipsa autorizaţiei de emisii.
Din 2818 instalaţii de purificare a aerului înregistrate, 229 unităţi (8,1%) sunt defectate sau
funcţionează neeficient. Reînnoirea parcului de instalaţii pentru purificarea aerului nu a fost prea
activă. Pe parcursul anului 2006 au fost instalate 60 purificatoare noi de aer, faţă de 15 în anul
precedent şi 66 în anul 2004.
În ultimii zece ani la întreprinderile din ţară practic a încetat să se mai facă controlul departamental al emisiilor. În anul 2006 un asemenea control a fost efectuat doar de CET–1 şi CET–2 din
Chişinău. Pe parcursul anului Inspectoratul Ecologic de Stat a inspectat 2093 agenţi economici,
care au pe teritoriile lor peste 20 mii surse staţionare de emisii a substanţelor poluante în spaţiul
aerian. Au fost depistate depăşiri ale emisiilor limită admisibile (ELA), în special pentru oxizi de
azot, praf, funingine. Depăşirile s-au depistat în 25 probe de aer, ceea ce constituie doar 1,2 % din
numărul total al probelor prelevate.
Posibilitatea diminuării continue a nivelului de poluare a aerului atmosferic de la întreprinderile
industriale este limitată de un şir de probleme cu caracter tehnologic şi economic. Pe de o parte,
lipsa metodelor eficiente de diminuare a emisiilor oxizilor de azot la arderea combustibilului şi a
sistemelor eficiente de purificare a emisiilor de fenoli, aldehidă formică, compuşi organici volatili,
amoniac şi altele, iar pe de altă parte, plăţile prea mici percepute pentru poluarea aerului atmosferic. Actualele taxe pentru poluarea aerului sunt simbolice şi mărimea lor este incomparabilă cu
cheltuielile pentru îndeplinirea măsurilor de protecţie a aerului. În Moldova nu a fost efectuată
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indexarea plăţii pentru poluarea mediului în raport cu creşterea preţurilor. Din punct de vedere
economic, în prezent este nerentabil să realizezi măsuri în sensul respectării valorilor limită a
emisiilor (ELA), întrucât costul acestor măsuri este cu mult mai mare decât plata pentru depăşirea
ELA. Extrem de mică este şi plata pentru emisiile de substanţe toxice care au efectul de acumulare
în organismul omului şi proprietăţi cancerigene şi mutagene.
Implementarea mecanismului economic de gestionare a activităţii de protecţie a mediului în
Moldova întâmpină greutăţi. Principiul „Plăteşte poluatorul şi utilizatorul resurselor naturale” nu
este în totalitate respectat iar acumulările băneşti (din plăţile pentru poluare) în Fondurile ecologice locale şi naţional sunt deocamdată neînsemnate. În a. 2006 plăţile pentru poluarea aerului
atmosferic achitate de agenţii economici (surse fixe de poluare) au fost de circa 1250 mii lei.
În perioada raportată unele întreprinderi au efectuat schimbări în procesul tehnologic, respectiv
montarea unor instalaţii noi pentru captarea şi purificarea aerului, mai performante, şi schimbarea
cazanelor care utilizau combustibil solid sau lichid cu cazane pe gaz natural. De regulă, asemenea
schimbări contribuie la diminuarea emisiilor în atmosferă (în primul rând, a particulelor solide şi
dioxidului de sulf).
Poluarea aerului atmosferic poate fi diminuată prin aplicarea mai multor măsuri tehnice şi organizatorice:
• Utilizarea pe larg a transportului electric urban şi electrificarea căilor ferate
• Modernizarea utilajului şi trecerea cazangeriilor la folosirea gazului natural
• Implementarea tehnologiilor performante
• Dotarea întreprinderilor cu mijloace performante de purificare
• Restabilirea sistemului de monitoring al calităţii aerului în procesele tehnologice poluante
• Implementarea sistemelor tehnice de control al calităţii combustibilului
• Optimizarea reţelei de gări auto din mun. Chişinău; mutarea autogării existente şi a pieţei
centrale din sectorul Centru al oraşului
• Limitarea importului automobilelor cu durată înaintată de exploatare.
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4. STAREA ŞI PROTECÞIA RESURSELOR DE APÃ
4.1. Starea resurselor de apÃ
Unui locuitor din Republica Moldova îi revin 594 m3 de apă pe an, reieşind din resursele locale
şi 1700 m3 pe an când se ia în calcul volumul cotei parte de apă din râurile transfrontaliere, ceea ce
este similar nivelului României (1750 m3/locuitor/an) şi aproape de 2,5 ori mai puţin decât media
europeană (circa 4800 m3/locuitor/an).
Calitatea apelor de suprafaţă. Starea apelor de suprafaţă din Republica Moldova este supravegheată de un şir de instituţii, în special, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), Inspectoratul
Ecologic de Stat (IES) şi Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP).
Serviciul Hidrometeorologic este responsabil pentru monitorizarea stării de fond a apelor de suprafaţă, prin intermediul unei reţele care include 49 secţiuni de supraveghere pe 16 râuri, 6 bazine de
acumulare şi un liman, după 49 indici hidrochimici şi 5 grupuri de elemente hidrobiologice (bacterii
coliforme totale, bacterii coliforme fecale, germeni totali, zona de saprobitate, gradul de curăţenie).
Datele observaţiilor demonstrează că nivelul de poluare al fluviilor Nistru (fig. 4.1), Dunărea şi
al râului Prut (fig. 4.2) nu a suferit schimbări esenţiale, în comparaţie cu anii precedenţi. Indicele
de poluare al apei (IPA), care integrează conţinutul a 6 poluanţi de bază - amoniu, nitriţi, nitraţi,
CBO5, produse petroliere şi fenoli, în raport cu concentraţiile lor admisibile, arată o tendinţă generală pozitivă a calităţii apei pe parcursul ultimilor cinci ani, în majoritatea secţiunilor de monitorizare. Regimul de oxigen a fost satisfăcător iar mineralizarea s-a aflat în limitele 322 – 965 mg/dm3
(fl. Nistru), 326 - 755 mg/dm3 (r. Prut) şi 429 – 605 mg/dm3 (fl. Dunărea).

Figura 4.1. Calitatea apei fl. Nistru în perioada anilor 2002-2006

Râurile mari, în general, au un grad de poluare moderat: limitele de concentraţii înregistrate
pentru ionii de amoniu au fost de 0,0-0,99 mgN/dm3 (r. Prut); 0,0–1,08 mgN/dm3 (fl. Nistru) şi
0,12-0,42 mgN/dm3 (fl. Dunărea); pentru nitriţi - 0,01–0,41 mgN/dm3 (r. Prut); 0,00–0,17 mgN/
dm3 (fl. Nistru) şi 0,18 -1,46 mgN/dm3 (fl. Dunărea); pentru fenoli - 0,001–0,015 mg/dm3 (r. Prut);
0,000–0,021 mg/dm3 (fl. Nistru) şi 0,000–0,080 mg/dm3 (fl. Dunărea); pentru compuşii cuprului
- 0,000-0,068 mg/dm3 (r. Prut); 0,000–0,040 mg/dm3 (fl. Nistru) şi 0,004–0,008 mg/dm3 (fl. Dunărea). Concentraţiile medii anuale ale ionilor de amoniu şi ale nitriţilor nu au depăşit valorile
maxime admisibile (CMA), în timp ce conţinutul mediu al fenolilor şi cuprului total în Nistru şi
Prut au depăşit uşor valorile CMA.
În lunile de vară au fost înregistrate cazuri de insuficienţă a oxigenului dizolvat (conţinutul limită admisibil pentru bazinele piscicole este de 6 mg/dm3): fl. Dunărea – 4,29 mgO2/dm3 (26.07.2006
- s. Giurgiuleşti); fl. Nistru – 5,76 mgO2/dm3 (26.07.2006 – s. Olăneşti); r. Prut – 4,13 mgO2/dm3
(26.06.2006 – or. Cahul).
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s. Şirăuţi

s. Branişte

or. Ungheni s. Valea Mare,
în aval de pod
în aval de
g.r. Jijia
Secţiunile

or. Leova

or. Cahul

s. Giurgiuleşti

Figura 4.2. Calitatea apei r. Prut în perioada anilor 2002-2006

Concentraţia în pămînt, mgO2/l

În fl. Nistru şi Dunărea şi în r. Prut cazuri de poluare înaltă în anul de referinţă nu au fost înregistrate. Calitatea apei lor după parametrii hidrochimici (IPA) corespunde claselor II-III (curată moderat poluată). Pe parcursul ultimilor 5 ani, apa fl. Nistru şi a r. Prut a avut cele mai înalte valori
IPA în 2002 şi 2003, ani secetoşi, când debitul, respectiv capacitatea de diluţie a cursurilor de apă,
au fost mai scăzute (vezi fig. 4.1, 4.2).
După indicii hidrobiologici apa fl. Nistru şi Dunărea şi a r. Prut, este, în medie, moderat poluată
(clasa III de calitate). Cele mai poluate sectoare ale r. Prut sunt în apropierea s. Valea Mare şi or.
Cahul, ale fl. Nistru – în secţiunile Soroca, Gura-Bîcului, Bender şi Tiraspol (în aceste secţiuni fauna bentonică a râului corespunde clasei a IV – „apă degradată”). Calitatea apei fl. Dunărea la confluenţa cu r. Prut după toţi indicii hidrobiologici a fost apreciată ca moderat poluată (clasa III).
Râurile mici în general rămân puternic poluate, în special cu substanţe organice biodegradabile,
nutrienţi, produse petroliere, fenoli, compuşi ai cuprului, detergenţi anionici. De exemplu, starea
râului Bîc este puternic afectată de influxul apelor pluviale şi al apelor reziduale tratate insuficient
de la staţia de epurare a municipiului Chişinău, în condiţiile în care capacitatea de diluţie a râului
este foarte scăzută. Concentraţiile înregistrate de amoniu, nitriţi, CBO5, produse petroliere, fenoli
şi detergenţi în aval de Chişinău, au depăşit de zeci de ori valorile CMA (de exemplu, concentraţia
oxigenului dizolvat pe această porţiune a râului a coborât, în repetate rânduri, sub 1 mgO2/dm3
(vezi fig. 4.3). Nivelul înregistrat al nitriţilor în r. Lunga, în aval de or. Ceadîr Lunga, a depăşit
nivelul CMA de 95 de ori. Concentraţiile maxime admisibile pentru CBO5 şi cupru au fost cu mult
depăşite în râurile Cogîlnic, respectiv, Ciuhur.
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Figura 4.3. Variaţia concentraţiei oxigenului dizolvat în r. Bîc
(secţiunea Sîngera) pe parcursul anului 2006

Pe parcursul anului 2006 au fost înregistrate 5 cazuri (mai puţine decât în 2003 şi 2004, dar mai
multe decât în 2005) de poluare extrem de înaltă (când CMA a fost depăşită de peste 100 ori), preSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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cum şi 65 cazuri de poluare înaltă (depăşiri ale CMA de peste 10 ori): 20 cazuri cu azot de amoniu,
37 cazuri cu nitriţi, un caz cu produse petroliere, 5 cazuri cu substanţe organice biodegradabile
exprimate prin CBO5 şi 2 cazuri de reducere extremă a conţinutului de oxigen dizolvat.
Mai frecvente au fost cazurile de poluare înaltă şi extrem de înaltă în râurile Bîc, Răut, Cogîlnic,
Lunga şi Gârla Mare. Cele mai poluate râuri mici (necesitând măsuri de ameliorare) sunt următoarele: r. Bîc - secţiunea în aval de mun. Chişinău şi s. Calfa; r. Răut – secţiunea în aval de mun.
Bălţi (vezi fig. 4.4) şi s. Ustia; r. Cogîlnic - secţiunea în aval de or. Hînceşti; r. Lunga - secţiunea
or. Ceadîr-Lunga, în amonte şi în aval.
În general, starea râurilor mici a rămas stabilă pe parcursul ultimilor 5-6 ani. Fluctuaţiile calităţii
semnalate de indicele de poluare a apei au fost mai degrabă o consecinţă a regimului hidrologic
variabil (care are o influenţă asupra capacităţii de diluţie) al cursurilor de apă, decât a schimbărilor
în emisiile de poluanţi.

mun. Bălţi
în amonte

mun. Bălţi
în aval

or. Orhei
în amonte
Secţiunile

or. Orhei
în aval

s. Ustria

Figura 4.4. Calitatea apei r. Răut în perioada anilor 2002-2006

După indicii hidrobiologici, apa râurilor mici se încadrează în clasa III-IV de calitate (între
moderat poluată şi degradată). Cele mai poluate sectoare ale r. Răut sunt cele în aval de mun.
Bălţi, or. Orhei şi s. Ustia (în medie clasa IV). Apa r. Bîc este cel mai puternic afectată de poluare
pe sectoarele Sîngera şi Calfa (în medie clasa III-IV). Râurile Ciuhur, Lunga, Ichel, Cubolta sunt
moderat poluate (clasa III); rr. Camenca, Sărata, Cogîlnic se caracterizează ca moderat poluate
- degradate (clasa III-IV), iar apa râurilor Molochiş, Gîrla Mare, Botna este de clasa a IV-a de
calitate –„degradată”.
Serviciul de Medicină Preventivă monitorizează calitatea apelor de suprafaţă în 27 secţiuni pe
fl. Nistru, în 31 secţiuni pe r. Prut şi în 159 puncte pe râurile mici şi alte bazine acvatice folosite
ca zone de recreaţie. Cota probelor de apă poluată, după indicatorii sanitaro-chimici, au constituit
pentru Nistru 32% (în creştere faţă de anul 2005) iar pentru Prut circa 27%. Continuă să se menţină
ridicat nivelul de poluare al apei acestor râuri după indicatorii sanitaro-microbiologici (45-52%
din probe nu corespund normelor). În majoritatea probelor din r. Prut erau măriţi indicii bacteriilor
coliforme lactopozitive. Continuă să fie depistate microfloră patogenă şi ouă viabile de helminţi
(Nistru – circa 2.7% din probe). În anul 2006 a scăzut frecvenţa depistării colifagilor în apa celor
două cursuri (Nistru - 26%, Prut - 31%).
Nivelul de poluare a apei râurilor mici de clasa a II de calitate s-a menţinut la indicii sanitarochimici la nivelul 48%, iar la indicii sanitaro-microbiologici la 39%. Frecvenţa depistării colifagilor a scăzut în anul 2006 la 24,5% din probele analizate.
Datele de mai sus vorbesc despre menţinerea unor surse de poluare punctiforme şi/sau difuze în
bazinele cursurilor de apă din Moldova, urmare a funcţionării nesatisfăcătoare a staţiilor de epurare, salubrizării insuficiente a localităţilor şi nesoluţionării problemei colectării şi epurării apelor
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meteorice. Acest lucru duce la sporirea treptată a încărcării râurilor în substanţe poluante pe cursul
lor (vezi, de exemplu, Figura 4.5).

Figura 4.5. Gradul de poluare a fl. Nistru şi a r. Prut cu substanţe organice
biodegradabile în anul 2006 (mg/dm3)

Apele subterane. Schimbările social-economice din ultimul deceniu au avut urmări şi asupra
stării apelor subterane. Până în anii 1990, chimizarea excesivă a agriculturii, existenţa complexelor animaliere gigant, au condus la poluarea apelor freatice şi prin intermediul lor, a orizonturilor
acvifere de bază, în primul rând cu nitraţi şi pesticide. Pe de altă parte, exploatarea intensă a apelor
subterane a dus la apariţia unor conuri depresionare în unele zone ale ţării.
După 1991, extragerea apelor de adâncime s-a redus brusc şi nivelul lor a început să se restabilească. În acelaşi timp, poluarea orizonturilor acvifere nu numai că nu a scăzut, ci a sporit, mai
ales pe teritoriul localităţilor şi în zonele adiacente. Cauzele de bază ale poluării continue a apelor subterane sunt evacuările frecvente ale apelor reziduale neepurate în apele curgătoare, lipsa
sistemelor de canalizare în majoritatea satelor, prezenţa gunoiştilor nesancţionate în zonele de
încărcare a apelor subterane, etc. Un pericol deosebit îl reprezintă sondele arteziene abandonate,
exploatate anterior, prin care poluanţii pot pătrunde direct în orizonturile acvifere, evitând stratul
de roci protector.
Analiza rezultatelor supravegherii calităţii apelor subterane efectuată de AGeoM denotă că apa
multor sonde arteziene conţine ioni de amoniu, nitraţi, nitriţi în cantităţi considerabile, uneori depăşind valorile CMA. Ionii de amoniu depăşesc CMA (2 mg/dm3) în unele sisteme centralizate de
alimentare cu apă: Orhei, Criuleni, „Burcuta” Chişinău. Deosebit de nefavorabilă este starea sistemului din Mitocul Nou (Orhei), apa căruia conţine până la 4,4 mg/dm3 NH4. În raionul Hînceşti
circa 60% din sonde conţin până la 12,2 mg/dm3 NH4+; în Leova – 40% din sonde conţin între 2,2
şi 8,2 mg/dm3 NH4+; în Căuşeni – 19% din sonde conţin 2,1–5,8 mg/dm3 NO2- şi în Ialoveni – 32%
din sonde conţin 69–280 mg/dm3 NO3-. În unele raioane din sudul ţării conţinutul înalt de compuşi
ai azotului în apele subterane poate fi cauzat de factori naturali.
Pe teritoriul ţării există circa 7 mii sonde exploatabile. Multe dintre ele au fost abandonate sau
au fost lichidate fără respectarea cerinţelor în vigoare. Sondele rămase fără stăpân trebuie să fie
conservate urgent sau lichidate potrivit regulilor în vigoare, întrucât ele reprezintă surse reale sau
potenţiale de poluare a orizonturilor acvifere.
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, insalubritatea localităţilor şi nerespectarea măsurilor elementare de protecţie a surselor sunt principalele cauze de înrăutăţire a calităţii apei din
fântâni, folosite ca unică sursă de aprovizionare cu apă de circa 85-90% din populaţia rurală.
Conform datelor Centrului Naţional de Medicină Preventivă, starea apelor din fântâni pe întreg
teritoriul ţării nu corespunde standardului „Apa potabilă”. În medie, 86% din probele de apa din
stratul freatic nu corespund normelor la indicatorii sanitaro-chimici iar 30% nu corespund normelor la indicatorii sanitaro-microbiologici.
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4.2. Sursele de poluare a apelor
Sursele de poluare a apelor sunt deseori clasificate ca surse organizate (punctiforme) şi neorganizate (difuze). Sursele organizate de deversare a apelor uzate menajere şi industriale sunt de
obicei bine cunoscute şi monitorizate iar emisiile de materii poluante de la acestea în bazinele
receptoare pot fi cuantificate. În Moldova, acest gen de surse sunt reprezentate prin staţiile de epurare a apelor reziduale. Pe de altă parte, datele Inspectoratului Ecologic de Stat (IES) arată că alte
surse (de exemplu, scurgerile de pe teritoriul aglomerărilor urbane şi industriale sau a gunoiştilor)
pot avea un impact la fel de mare asupra mediului acvatic. Apele pluviale scurse de pe teritoriul
oraşelor transportă în reţeaua hidrografică cantităţi notabile de substanţe poluante (în primul rând,
suspensii şi produse petroliere). Apele mnajere de la gospodăriile necanalizate (care reprezintă
70% din numărul lor total, în temei în mediul rural) sau scurgerile de pe terenurile agricole, sunt
alte surse importante de poluare. Asemenea surse au un caracter neorganizat şi, prin urmare, sunt
greu de monitorizat şi supravegheat. Lipsa datelor împiedică evaluarea corectă a situaţiei şi luarea
unor măsuri adecvate de combatere a poluării şi de prevenire a degradării continue a apelor de
suprafaţă şi subterane.
Complexul de epurare a apelor uzate ocupă un loc important în protecţia apelor de suprafaţă.
Către începutul anilor 1990, în Moldova fuseseră construite circa 580 staţii de epurare biologică
(SEB). Cele mai multe dintre nu mai sunt demult în stare de funcţionare. Potrivit controalelor efectuate în 2006 de către Inspectoratul Ecologic de Stat, realmente funcţionează doar 78 instalaţii de
epurare. Dintre acestea, o singură staţie (cea de la fabrica de conserve Coşniţa) lucrează în regim
normativ, asigurând nivelul necesar de epurare. Celelalte 77 de instalaţii funcţionează sub nivelul
normativ, fie tratând apele uzate insuficient, fie acumulând apele uzate fără evacuare în emisare,
fie evacuându-le în emisare fără epurare. Instalaţiile nefuncţionale au un grad sporit de uzură şi
pentru repunerea lor în funcţiune se cer investiţii capitale importante. Printre cauzele deteriorării
complexului de epurare a apelor uzate se numără reducerea esenţială a volumelor de ape reziduale
(de 4 ori comparativ cu începutul anilor 1990) şi transmiterea instalaţiilor în gestiunea autorităţilor
de administrare publică care nu dispun de personal cu experienţă în domeniu şi de resursele financiare necesare.
Cel mai mult au avut de suferit staţiile de epurare biologică mici (cu capacitatea de epurare sub
400 m3/zi): numărul acestora a scăzut brusc în comparaţie cu începutul anilor 1990 (Fig. 4.6).
Aceste SEB-uri se află, de obicei, în localităţi mici unde deficitul de resurse necesare exploatării şi
renovării lor este deosebit de acut.

Figura 4.6. Numărul instalaţiilor de epurare SEB în funcţiune

Cantitatea de materie organică (CBO5), suspensii şi săruri de amoniu deversate în apele de
suprafaţă în anul 2006 a fost mult mai mică decât cea de acum 15 ani. Acest lucru se datorează
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mai degrabă volumului redus de ape reziduale (Fig. 4.7) decât unei epurări mai bune. Respectiv, a
scăzut şi volumul apelor tratate evacuate în cursurile/bazinele de apă receptoare. In total, au fost
evacuate în apele de suprafaţă 696 milioane m3 de ape epurate, inclusiv 560 mil. m3 ape de răcire
de la centrala electrică de la Dnestrovsc. Cantitatea de poluanţi evacuaţi cu apele uzate din sursele
organizate se menţine totuşi peste limita admisă de autorizaţiile de mediu. Acest fapt se datorează,
în mare măsură, funcţionării ineficiente a majorităţii instalaţiilor de epurare a apelor uzate.
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Figura 4.7. Indicii de epurare a apelor uzate în Moldova (mil. m3)

Activitatea ineficientă a instalaţiilor de epurare are un efect imediat asupra calităţii apelor de
suprafaţă. Figura 4.8 prezintă valorile indicelui de poluare a apelor de suprafaţă cu substanţe organice exprimate în CBO5 şi cu ioni de amoniu în secţiunile de control amonte şi aval de or. Soroca,
unde situaţia cu epurarea apelor reziduale municipale este deosebit de gravă. Datele prezentate demonstrează, că în aval de evacuarea apelor uzate din localitate calitatea apei râului se înrăutăţeşte
substanţial.

Figura 4.8. Valorile medii ale CBO5 (stânga) şi ionilor de amoniu (dreapta)
în fl. Nistru, amonte şi aval de or. Soroca, mg/dm3.

În anii 90 surse potenţiale de poluare erau cele peste 210 complexe animaliere şi ferme de
păsări. În anul 2006 dintre acestea mai activau 81 complexe. Numărul de anumale/păsări în ele
este relativ mic şi aceste ferme reprezintă acum o problemă ecologică mai mică decât în trecut. În
acumulatoarele fermelor mari sunt stocate în prezent 1,24 mil. m3 dejecţii animaliere. Totodată,
în şeptelul casnic s-au înregistrat peste 680 mii capete convenţionale (porci, vaci, oi, capre, cai şi
păsări), cantitatea de băligar şi gunoi de grajd constituind, conform calculelor, peste 13 mil. m3.
Aceste deşeuri, constituind un volum mult mai mare decât stocurile de dejecţii din acumulatoarele
complexelor animaliere, sunt împrăştiate pretutindeni provocând poluarea apelor, mai ales a apelor freatice, de unde se alimentează peste 70% din populaţia rurală.
O sursa importantă de poluare a apelor de suprafaţă, în special a cursurilor de apă mici, sunt loSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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calităţile rurale. Satele moldoveneşti tradiţional s-au aşezat în văile râurilor astfel încât astăzi orice
curs de apă intern notabil, lung de 50-100 km, îşi duce apele printr-un şir de 15-20 de sate, în care
trăiesc câteva zeci de mii de oameni, fără acces la sisteme de canalizare şi de colectare a deşeurilor.
Drept urmare, cursurile de apă din intravilan servesc drept cale de evacuare a tot felul de gunoaie
ceea ce are un impact imediat şi dăunător asupra calităţii apelor curgătoare.
O problemă aparte o reprezintă poluarea apelor de suprafaţă cu produse petroliere în zona sondelor de ţiţei amplasate în lacul Beleu (fig. 4.9). La amenajarea platformelor pentru sonde nu s-a
ţinut cont de prognozele hidrologice şi de legătura hidraulică între fl. Dunărea, r. Prut şi lacul Beleu; din această cauză apele Dunării periodic inundă platformele sondelor de extragere a ţiţeiului
producând poluarea apelor lacului Beleu cu produse petroliere.

Figura 4.9. Sondă de petrol pe lacul Beleu

Investigaţiile efectuate indică că, în imediata apropiere a sondelor concentraţia produselor petroliere în apă depăşeşte CMA de 5-6 ori. Cu toate că în zonele îndepărtate de locul de extragere
a ţiţeiului conţinutul de produse petroliere în apă nu depăşeşte norma, datele cercetărilor au arătat
poluarea cu hidrocarburi a sedimentelor de la fundul lacului pe întreaga sa suprafaţă. Există dovezi
a contaminării serioase a biotei: au fost depistate produse petroliere în peşti (Carassius) şi moluşte
(Mytilus) în concentraţii de 2,4 mg/kg şi, respectiv, 1,1 mg/kg.
Apele subterane. Actualmente în ţară există circa 7000 hidroforaje. Controlul întreprins de IES
în anul 2005 a arătat că din cele 4616 sonde de apă inspectate, 2403 nu erau utilizate. Multe din ele
au termenul de exploatare depăşit (peste 25 ani), o parte sunt în stare avariată, altele au rămas fără
gestionar. Totodată sondele aflate în proprietatea agenţilor economici, nu întotdeauna sunt întreţinute la nivelul exigenţelor sanitaro-igienice, nu se investesc resurse pentru reparaţiile curente şi
diagnosticarea tehnică necesară. Sondele neexploatabile, fără stăpân, reprezintă surse potenţiale de
poluare a apelor subterane de profunzime, prin amestecarea apelor din diferite orizonturi acvifere
cu scurgerile de la suprafaţă, ceea ce poate duce la înrăutăţirea calităţii şi epuizarea rezervelor de
apă utilizate în scopuri potabile.
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4.3. Poluarea transfrontalierÃ
Cele mai importante cursuri de apă transfrontaliere din Republica Moldova sunt fl. Dunărea, r.
Prut şi fl. Nistru. Calitatea apei acestor cursuri de apă este monitorizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Poluarea apelor transfrontaliere poate avea impact atât la nivel local cît şi în plan regional, iar
utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere este reglementată de convenţii internaţionale, în primul
rând Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 1992). În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea
durabilă a bazinului fluviului Dunărea este monitorizată calitatea apei r. Prut în trei secţiuni ale
Reţelei de Monitoring Transnaţionale (Şirăuţi, Leova, Giurgiuleşti).
Potrivit acordului bilateral cu România se efectuează supravegherea calităţii apei r. Prut în 3
puncte stabilite în comun cu Regia Apele Române, filiala Iaşi, după 39 indici hidrochimici şi 2
grupe de elemente hidrobiologice. Se realizează un schimb de informaţii lunar şi se elaborează
Anuarul calităţii apei r. Prut. In cadrul acordului respectiv cu Ucraina se efectuează supravegherea calităţii apei fl. Nistru în 2 puncte de prelevare. Informaţia respectivă este adusă la cunoştinţa
administraţiei publice centrale şi locale, a ministerelor şi departamentelor, iar în caz de depistare
a cazurilor de poluare excepţională, informaţia se expediază în regim de urgenţă şi altor factori
de decizie, conform schemei aprobate. Un rol important îl are schimbul reciproc de informaţii şi
avertizarea - în cazul depistării cazurilor de poluare excepţională - a tuturor Centrelor Principale
Internaţionale de Alertă (PIAC) din bazinul fluviului Dunărea. SHS are acorduri bilaterale cu România şi Ucraina privind schimbul de informaţii trimestrial asupra calităţii apei r. Prut, respectiv
fl. Nistru.
Datele anului 2006 confirmă tendinţa uşoară de îmbunătăţire a calităţii apei în râurile transfrontaliere. În cele trei cursuri de apă vizate nu au fost înregistrate cazuri de poluare extrem de înaltă
sau înaltă. În majoritatea secţiunilor monitorizate ale r. Prut calitatea apei s-a încadrat în clasa III
de calitate (moderat poluată), conform indicelui poluării apelor (IPA). Conform aceluiaşi indice,
calitatea apei r. Nistru s-a îmbunătăţit în 2 secţiuni şi s-a înrăutăţit în 3 secţiuni, încadrându-se în
clasele de calitate II (curată) - III (moderat poluată). Apa fl. Dunarea, conform IPA, s-a înrăutăţit
comparativ cu anul precedent, trecând din clasa a II-a de calitate (curată), în clasa a III-ea (moderat
poluată).
4.4. Managementul resurselor de apÃ
Procesul dezvoltării durabile prevede gospodărirea raţională a resurselor de apă, reieşind din
faptul că apa a devenit unul din factorii limitativi în dezvoltarea socio-economică. Principala sursă
de aprovizionare cu apă a Republicii Moldova este fluviul Nistru, căruia îi revin 83,6%, râului
Prut – 1,0%, apelor subterane - 15,2%, altor surse de apă de suprafaţă - 0,2% din volumul total de
consum.
Conform Codului apelor, agenţii economici pot folosi resursele de apă doar în baza unor autorizaţii speciale de utilizare a apei. Totuşi, conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat, la sfârşitul anului 2006 din 1271 utilizatori primari de apă înregistraţi, doar 527 dispuneau de autorizaţii
de gospodărire a apelor.
Indicii de gospodărire a apei denotă că în ultimii 4-5 ani volumul apei utilizate în scopuri tehnologice, menajere si pentru irigare nu s-a schimbat esenţial (fig. 4.10). În 2006, volumul total al
apei captate s-a ridicat la 854 mil. m3, ceea ce este de aproape cinci ori mai puţin decât în anul
1990. Această prăbuşire se datorează în primul rând scăderii consumului în sectorul industrial şi
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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pentru irigaţie. Respectiv, s-a micşorat şi volumul apelor reziduale epurate, deversate în bazinele
receptoare (vezi Fig. 4.7).
În prezent, 82% din populaţia urbană şi doar 18% din populaţia rurală sunt conectate la sisteme
centralizate de alimentare cu apă: asemenea sisteme funcţionează în 99 oraşe şi 442 sate. În realitate, situaţia din localităţile rurale este mai proastă decât o sugerează datele statistice. Circa 2/3
din apeductele existente în localităţile săteşti sunt în stare nesatisfăcătoare şi nu corespund exigenţelor igienice. Din această cauză, 90-95% din locuitorii satelor folosesc apa din fântânile de mină
şi cişmele, ca unică sursă de alimentare, care, în majoritatea cazurilor, nu corespunde cerinţelor
igienico-sanitare.
Apă captată

Scopuri tehnologice

Scopuri menajere

Irigare

Figura 4.10. Indicii de utilizare a apei, mil. m3

Din cauza exploatării îndelungate (20-40 ani) fără reconstrucţie sau reparaţie capitală, în prezent
mai bine de 250 km de reţele de alimentare cu apă sunt în stare avariată şi necesită urgent înlocuire.
Sunt depăşite şi necesită o retehnologizare completă staţiile de tratare a apei. În afară de faptul că
schemele tehnologice ale staţiilor sunt în majoritatea cazurilor învechite, exploatarea şi funcţionarea lor este adeseori necorespunzătoare.
În scopul lărgirii sistemului centralizat de alimentare a populaţiei cu apă prin Hotărârea Guvernului nr. 519 din 23 aprilie 2002 a fost aprobat “Programul de alimentare cu apă şi de canalizare
a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2006”. Investiţiile necesare pentru implementarea Programului constituiau 1243,3 mil. lei (inclusiv pentru localităţile rurale – 200 mil. lei).
Programul nu a beneficiat de finanţarea cuvenită (au fost alocate doar circa 30% din resursele
financiare necesare), ca rezultat obiectivele sale au fost atinse doar parţial.
Ţinând cont de importanţa problemei alimentării cu apă potabilă a populaţiei, prin Hotărîrea
Guvemului Republica Moldova nr. 1406 din 30 decembrie 2005 a fost aprobat un nou Program.
de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015. În cadrul acestui Program vor fi soluţionate problemele ce ţin de alimentarea cu apă a 43 de localităţi
urbane, cu o populaţie totală de circa 1,5 mil. locuitori, şi 556 localităţi rurale, cu populaţia de
circa 2,1 mil. locuitori. Pentru realizarea Programului sunt necesare mijloace financiare în sumă de.
5165 mil. lei. Investiţiile planificate urmează să fie distribuite între sectorul alimentare cu apă şi
sectorul canalizare/epurarea apelor uzate în proporţie de circa 2:1. Trebuie menţionat că finanţarea
Programului se bazează preponderent pe creditele şi donaţiile acordate de organismele financiare internaţionale, cu un aport de doar 30-40% din bugetul de stat, bugetele locale şi contribuţia
populaţiei (în localităţile rurale). Astfel, succesul acestui Program va depinde în mare măsură de
capacitatea Guvernului de a atrage investiţii străine. Pentru realizarea prevederilor Programului în
anul 2006 au fost necesare 580 mil. lei, confirmate fiind doar 260 mil. lei (40% din necesar); circa
o jumătate din fonduri au venit din surse externe.
Cele mai voluminoase proiecte investiţionale de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi
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de canalizare realizate în ultimii ani au fost implementate cu suportul investitorilor străini: BERD,
Banca Mondială, Guvernele Danemarcei şi Turciei şi Fondului Arab pentru Dezvoltare Economică.
Continuă lucrările finanţate de Banca Mondială (costul total 12 mil. dolari SUA) în cadrul proiectului de alimentare cu apă a or. Orhei, Cahul, Soroca, Ştefan Vodă şi a mun. Bălţi. A demarat
proiectul de conctrucţie a apeductului în satul Corjova, raionul Criuleni. În curs de realizare se
află proiectul finanţat de Fondul Arab pentru Dezvoltare Economică din Kuwait (6,3 mil. dolari
SUA) care va fi implementat în 6 localităţi, inclusiv oraşele Hînceşti, Străşeni şi Taraclia. Guvernul Republicii Moldova negociază cu Guvernul Poloniei obţinerea unui credit de 15 mil. dolari
SUA pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă. Se duc tratative cu Agenţia
Suedeză pentru dezvoltare şi cooperare şi cu Agenţia Austriacă pentru dezvoltare şi cooperare în
vederea unor proiecte în acest domeniu.
Pentru anul 2007, în scopul realizării Programului au fost alocate circa 170 mil. lei (inclusiv
bugetul de stat – 33-38 mil. lei; investiţii externe – 135 mil. lei). La aceste sume se vor adăuga
resurse din bugetele locale, FEN şi FISM. În următorii 2-3 ani se preconizează utilizarea creditului
acordat de Guvernul Poloniei, datorită căruia va fi extinsă reţeaua de apeducte interraionale de volum mare. Astfel, conducta Vadul lui Vodă – Chişinău va fi prelungită până la Străşeni şi Călăraşi.
Traseul Soroca – Bălţi, care urmează să fie modernizat, va asigura cu apă oraşele Floreşti, Drochia,
Sîngerei, Teleneşti, Rîşcani şi 53 de sate. Alte 2 conducte (Prut – Făleşti şi Prut – Nisporeni) fiind
deteriorate necesită investiţii mari pentru a fi puse în funcţiune.
Pînă la realizarea obiectivelor Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor
din Republica Moldova, aprovizionarea cu apă a celor mai multe dintre localităţile rurale se va face
din surse subterane descentralizate. Aceasta va cere aplicarea unui set de măsuri prioritare, inclusiv
elaborarea unor tehnologii accesibile de potabilizare a apei; dezvoltarea reţelei de fântâni publice
sau cişmele; lichidarea surselor de poluare a apelor. In paralel, trebuie prevăzute metode alternative
eficiente de tratare a apelor uzate în localităţile mici (de exemplu, utilizarea vegetaţiei acvatice).
Trebuie menţionat că domeniul reabilitării şi construcţiei sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare a atras până acum relativ puţine investiţii, în comparaţie cu sectorul alimentării
cu apă. Este recomandabil ca în planurile de reconstrucţie a staţiilor de epurare biologică mici şi
mijlocii, să se analizeze posibilitatea înlocuirii sistemelor actuale cu nămol suspendat şi aerare
activă, cu sisteme de alt tip (de exemplu, cu microfloră fixată) care consumă mult mai puţină energie. Pentru a atinge gradul necesar de epurare, acolo unde se dovedeşte posibil, trebuie introduse
metode simple post-tratare, cum ar fi iazurile biologice, etc.
În acelaşi timp, este clar că soluţionarea problemelor ce ţin de reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare nu este posibilă fără reformarea acestui sector, în special
în ceea ce priveşte strategiile de finanţare a ramurii. Pe parcursul ultimului deceniu, serviciile municipale de alimentare cu apă şi canalizare au continuat să genereze pierderi economice. Crearea
unei baze economice sănătoase în acest domeniu (întreprinderile prestatoare de servicii trebuie
să poată funcţiona ca unităţi economice generatoare de profit, printr-o politică de preţuri corectă,
acorduri de concesiune, etc.) va crea condiţiile pentru atragerea investiţiilor în acest sector, aducând resursele necesare modernizării şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare,
implementării unor tehnologii moderne, economisirii energiei şi îmbunătăţirii generale a calităţii
serviciilor.
În sfârşit, modernizarea sectorului de alimentare cu apă, evacuare şi epurare a apelor uzate nu
poate fi concepută în absenţa activităţilor în domeniul aproximării cadrului legislativ existent,
supravegherii şi controlului respectării legislaţiei, cercetării şi colaborării internaţionale în acest
domeniu, atât la nivel de Guvern cât şi la nivelul administraţiei publice locale.
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5. Starea şi protecÞia solurilor
5.1. Starea solurilor
Reforma funciară a majorat numărul participanţilor la relaţiile funciare şi a generat o varietate
de forme de proprietate şi moduri de gospodărire a pământului. La începutul anului 2006 în Republica Moldova activau 239 cooperative de producţie, 116 societăţi pe acţiuni, 1342 societăţi cu
răspundere limitată şi circa 390 mii de gospodării individuale (ultimele ocupând 572 mii ha).
În ultimii ani protecţia solului a devenit mult mai anevoioasă, iar reformele agrare efectuate în
lipsa unei concepţii bine gândite (în particular, distribuirea terenurilor agricole a fost efectuată
fără a ţine cont de particularităţile geoecologice), au condus la reducerea productivităţii solurilor şi
activizarea proceselor dăunătoare, cum sunt dehumificarea şi diminuarea conţinutului elementelor
biofile (procese care condiţionează transformarea compoziţiei şi proprietăţilor solului), destructurarea, tasarea, poluarea, eroziunea hidrică şi eoliană, alunecările, salinizarea, alcalinizarea, supraumezirea, înmlăştinirea (procese care reduc calitatea şi productivitatea lui).
Fragmentarea terenurilor agricole a redus posibilitatea practicării unei agriculturi durabile bazată pe tehnologii moderne de prelucrare şi de menţinere a fertilităţii solului.
Relieful accidentat, caracterul torenţial al precipitaţiilor în perioada caldă a anului, gradul scăzut de împădurite sunt factori care favorizează procesele de eroziune a solului. Însă elementul cheie în extinderea acestui fenomen sunt activităţile umane, în special practicarea agriculturi intensive
şi gestionarea defectuoasă a terenurilor agricole. Eroziunea afectează în primul rând stratul arabil.
Productivitatea solurilor slab erodate se reduce cu circa 20-25%, a celor moderat erodate cu 4050%, iar a celor puternic erodate cu 60-80%. Solurile erodate, la rândul lor, devin mai vulnerabile
la eroziunea ulterioară şi acest proces poate deveni rapid unul ireversibil..
Pe parcursul ultimilor 40 de ani,
suprafaţa solurilor erodate a avansat
Neerodate
Slab
în medie cu peste 7 mii hectare anuerodate
al (fig.5.1). Nivelul cel mai înalt de
Moderat
erodare a solurilor aflate în circuitul
erodate
agricol este înregistrat în raioanePuternic
erodate
le centrale şi de sud ale ţării (Călăraşi, (56%), Cahul (44%), Hînceşti
(44%), Ungheni (43%) şi Nisporeni
(43%). Pierderile anuale de sol fertil de pe terenurile agricole, cauzate
de eroziune, constituie, estimativ, 26
mil. tone, inclusiv humus - 700 mii t,.
azot – 50 mii t, fosfor - 34 mii t, potasiu – 597 mii tone. Impactul eroziunii se extinde şi asupra altor sectoare, prin înnămolirea bazinelor acvatice, poluarea solurilor şi apelor cu
pesticide şi fertilizanţi, distrugerea
Figura 5.1. Eroziunea solului (mii ha)
căilor de comunicare, a construcţiilor
hidrotehnice, etc.
Suprafaţa terenurilor afectate de ravene constituie 11837 ha. Formarea râpelor scoate anual din
circuitul agricol aproximativ 100 ha terenuri şi un volum de sol de 10–15 mil. m3. O daună colosală
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cauzează resurselor funciare alunecările de teren. Conform cadastrului funciar, suprafaţa lor depăşeşte 25,3 mii ha. Cele mai mari suprafeţe cu alunecări de teren sunt în raioanele Călăraşi – 2147 ha,.
Ungheni – 2065 ha, Hînceşti – 1165 ha, Străşeni – 697 ha, Teleneşti – 538 ha. Alunecările de teren
reprezintă un pericol permanent şi pentru multe obiective sociale: case de locuit, drumuri, construcţii hidrotehnice, etc.
Se extind şi procesele de dehumificare a solului. Conţinutul de humus în majoritatea solurilor
valorificate a scăzut până la 2,0%. Reproducerea fertilităţii solurilor este strâns legată de intensificarea agriculturii şi de folosirea fertilizanţilor minerali şi organici. Pe parcursul ultimelor două
decenii cantitatea îngrăşămintelor incorporate în solurile valorificate s-a micşorat drastic, respectiv a sporit deficitul necompensat de elemente biofile (în primul rând azot) extrase cu producţia
agricolă. Astfel, se dezechilibrează nutriţia minerală a plantelor, se dereglează balanţa de elemente
nutritive în sistemul sol-plantă şi se obţin recolte tot mai mici şi de calitate tot mai scăzută.
Lucrările de monitorizare a stării fizice a solurilor în cadrul unor terenuri de referinţă care aparţin la diverse unităţi pedoclimatice au arătat înrăutăţirea acesteia, favorizată de fenomenele de
compactare, dezagregare şi pulverizare a structurii; prăfuire şi colmatare a spaţiilor macroporoase
în fazele climatice uscate; înmuiere şi înnămolire a agregatelor structurale în fazele umede prelungite; crustificare, vertisolaj (crăpare) şi formare a căilor preferenţiale de curgere a apei, ceea ce
favorizează eroziunea de suprafaţă.
Sistematizarea rezultatelor cercetărilor a
arătat că în condiţiile sistemelor de agricultură corespunzătoare, adaptate la specificul
local de climă şi sol, cu asolamente durabile,
incluzând culturi amelioratoare (graminee şi
leguminoase perene), fertilizare organică bogată, fertilizare minerală moderată şi echilibrată, lucrări agro- şi fitotehnice efectuate în
condiţii şi termeni optimali, efectele remanente asupra caracteristicilor fizice ale solului sunt mai puţin pronunţate. De cele mai
multe ori însă, consecinţele sunt negative.
Efectele finale ale proceselor de degradare
fizică presupun reducerea permeabilităţii şi
capacităţii pentru apă, a conductivităţii hidraulice, a gradului de mobilitate şi accesibiFigura 5.2. Suprafeţele pe care s-a ars miriştea
litate a apei. În acelaşi timp modificări semnificative suferă funcţiile „ecosistemice” ale solurilor: de filtrare, acumulare şi reţinere a apei, de
suport pentru plante şi mediu de dezvoltare al sistemului radicular etc.
Un impact negativ asupra stării solurilor îl are şi arderea miriştii şi a altor resturi vegetale. Pe
parcursul a. 2006, miriştea a ars pe o suprafaţă de circa 890 ha (Fig.5.2) iar prejudiciul cauzat a
constituit 208,1 mii lei.
Păşunatul excesiv este un fenomen specific pentru Republica Moldova, cu influenţe negative
asupra calităţii mediului. Şeptelul de animale depăşeşte cu mult capacitatea păşunilor (reieşind din
norma stabilită de 1 ha pentru fiecare cap de bovine). Totodată, majoritatea păşunilor au o productivitate scăzută, pentru păşuni fiind, de regulă, alocate terenurile degradate sau nepotrivite pentru
culturi agricole (erodate, situate în pantă, supraumezite, sărăturate). Nu se întreprind măsuri de
ameliorare a păşunilor.
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Deseori se înregistrează cazuri de prelucrare a solului în fâşiile riverane de protecţie a râurilor
Răut, Lăpuşna, Cogîlnic, Bîc, Ialpug, Işnovăţ, Ciugur. În multe locuri pe malurile cursurilor de
apă se aruncă mormane de deşeuri menajere şi animaliere. Un alt gen de încălcare a legislaţiei
ecologice sunt construcţiile fără decopertarea startului de sol fertil. Sunt frecvente şi încălcările
legislaţiei funciare, inclusiv prin modul de prelucrare a solului (prelucrarea de-a lungul pantei,
creşterea culturilor prăşitoare pe versanţi). Pe parcursul anului 2006 au fost verificaţi 2409 agenţi
economici, au fost depistate 1089 cazuri de încălcare a legislaţiei ecologice şi funciare, fiind întocmite procese-verbale şi întreprinse acţiuni de recuperare a prejudiciilor cauzate solului în sumă de
circa 210 mii lei. A fost suspendată activitatea de producţie la 45 unităţi economice.
5.2. Sursele de poluare a solurilor
Poluarea crescândă a solurilor în Moldova este un motiv serios de îngrijorare întrucât până în
present nu au fost găsite metode eficiente de restabilire a calităţilor naturale ale solurilor. Solurile
poluate�������������������������������������������������������������������������������������������
pot fi readuse în stare normală doar în urma influenţei îndelungate a factorilor naturali.
O sursă majoră de poluare a solurilor rămâne aplicarea neadecvată a fertilizanţilor şi pesticidelor
în agricultură (Fig. 5.3, 5.4). În ultimii 15 ani,����������������������������������������������������
cantitatea de îngrăşăminte minerale incorporate î��n
solurile cultivate����������������������������������������������������������������������������������
a scăzut puternic����������������������������������������������������������������
. Folosirea îngrăşămintelor
����������������������������������������������������
organice pur şi simplu s-a prăbuşit�
şi nu există semne clare că această tendinţă s-ar putea inversa�����������������������������������
(v��������������������������������
ezi partea 2.4 pentru mai multe
detalii��������������������������������������������������������������������������������������������������
). În acelaşi�������������������������������������������������������������������������������������
timp, cantităţi mari de bălegar şi dejecţii animaliere sunt deseori transportate la
gunoiştile comunale, fiind amestecate cu deşeurile menajere, sau sunt aruncate în râpe, de-a lungul
drumurilor şi în alte locuri neautorizate. Astfel, în loc să contribuie la sporirea fertilităţii solurilor
substanţele nutritive acced în apele de suprafaţă şi subterane, poluându-le.
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Figura 5.3. Utilizarea îngrăşămintelor
Figura 5.4. Utilizarea îngrăşămintelor
chimice în Moldova (mii tone)
organice (mil. tone)
Utilizarea pesticidelor de asemenea s-a micşorat. Programul SHS de monitorizare a cantităţilor remanente de pesticide în solurile aflate în circuitul agricol, implementat în 52 de locaţii pe
teritoriul ţării, a demonstrat un nivel preponderent scăzut de poluare a solurilor cu pesticide organoclorurate (Fig. 5.5). Cantităţile remanente ale DDT în sol au constituit, în medie, 0,039 mg/kg.
Numărul cazurilor de depăşire a CMA în sol (0,1 mg/kg) a constituit 7,4% din numărul probelor
prelevate. Nivelul maxim de poluare cu ΣDDT a constituit 0,905 mg/kg (depăşind CMA de 9 ori),
într-o agrocenoză din r-nul Taraclia.
Conţinutul izomerilor HCH în sol este neînsemnat, fiind sub nivelul CMA. Concentraţia maximă înregistrată a constituit 0,007 mg/kg.
Rezultatele investigaţiilor efectuate confirmă tendinţa de reducere treptată a reziduurilor pesticidelor organoclorurate în solurile agricole.
Impactul depozitelor cu pesticide inutilizabile şi interzise asupra solului. Utilizarea intensivă
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în agricultură a produselor de uz fitosanitar
în anii 1960-1990 a contribuit la poluarea
excesivă a solurilor. Începând cu anii 1990
nivelul de chimizare a agriculturii s-a redus simţitor dar terenurile adiacente depozitelor de chimicale existente sau distruse
mai conţin cantităţi remanente de pesticide. Determinarea reziduurilor de pesticide
organoclorurate în sol în preajma depozitelor unde au fost stocate pesticide inutilizabile şi interzise, a demonstrat poluarea solului cu pesticide în preajma tuturor depozitelor monitorizate, cu excepţia depozitului din Onişcani. Nivelurile maxime de
poluare a solului cu DDT şi HCH sunt prezentate în fig. 5.6.
Poluarea solului cu metale grele. Poluarea solului cu Cu mobil în anul 2006 a
fost înregistrată în agrolandşafturile din rle Cahul, Briceni, Anenii Noi şi Taraclia.
Ca şi în anii precedenţi, nivelul maxim de
poluare s-a înregistrat în r. Briceni, într-o
cenoză pomicolă a cooperativei agricole
“Balasi-Nord” (4,7 CMA). Depăşiri ale
CMA pentru zinc, nichel şi mangan (formele mobile) nu au fost înregistrate.
Starea solului pe teritoriul substaţiilor electrice. În anul 2006 au fost efectuate lucrări de monitorizare a conţinutului
de bifenili policloruraţi (BPC) în sol în
preajma instalaţiilor electroenergetice de la
Orhei, Briceni, Lipcani, Comrat, CeadîrLunga şi Hînceşti. Depăşiri ale CMA pentru ΣBPC (BPC-28; 31; 18; 44 şi 52) au
fost depistate în toate punctele de prelevare
a probelor. Poluarea maximă a solului cu
BPC a fost înregistrată pe teritoriul substaţiilor electrice Orhei (1959 mg/kg) şi Briceni (2546 mg/kg), ceea ce depăşeşte CMA
de circa 33000 ori şi respectiv 42000 ori.
Pe teritoriul altor substaţii electrice din ţară
au fost înregistrate următoarele concentraţii de BPC: Comrat – 63 mg/kg (1051
CMA); Ceadîr-Lunga – 8,0 mg/kg (133
CMA); Lipcani – 3,5 mg/kg (59 CMA);
Hînceşti – 0,5 mg/kg (8 CMA).
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Figura 5.5. Conţinutul mediu al ΣDDT în
solurile agrocenozelor

Figura 5.6. Conţinutul ΣDDT şi ΣHCH în sol în
preajma fostelor depozite de pesticide şi a punctelor
de pregătire a soluţiilor de chimicale.
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În anul 2006, pentru prima dată au fost determinaţi bifenili policloruraţi în solurile terenurilor
agricole. Conţinutul sumei izomerilor BPC în sol este neînsemnat şi nu depăşeşte CMA. Cantităţile maxime înregistrate în r-l Anenii Noi, com. Mereni, au constituit 0,052 mg/kg (0,86 CMA).
Poluarea (micro)biologică a solurilor. Centrele de Medicină Preventivă monitorizează sistematic starea sanitar-biologică a solului. Atât în anul 2005 cât şi în 2006, circa 10% din probele de
sol recoltate nu corespundeau normelor sanitare la indicii microbiologici. Zonele de recreaţie şi
cele de protecţie sanitară a prizelor de apă sunt printre cele mai afectate: până la 17% din probele
luate în aceste locuri nu corespund normelor. Solurile din zonele urbane deseori sunt contaminate
cu metale grele (12% din probe) şi cu ouă viabile de helminţi (14,5%).
Analiza aluviunilor din bazinele acvatice şi râuri. Investigaţiile din anul 2006 au evidenţiat
cantităţi remanente ale izomerilor HCH, DDT şi BPC în locurile studiate, concentraţiile depistate
nefiind însă foarte mari. Valori maxime ale ΣHCH s-au înregistrat în aluviunile bazinului acvatic
Taraclia (7 µg/kg). Cantităţi sporite ale derivaţilor DDT au fost înregistrate în probele prelevate
din bazinele acvatice Comrat (2,2 μg/kg), Dubăsari (1,9-2,9 μg/kg), r. Bîc (1,4-1,8 mg/kg) şi r.
Prut (secţiunea Leova) – 1,2 μg/kg. Cea mai mare parte din suma DDT le revine metaboliţilor 4,4DDE şi 4,4-DDD. Conţinutul maxim de BPC a fost înregistrat în probele de aluviuni prelevate din
bazinele acvatice Dubăsari (or.Rîbniţa), Costeşti (s.Costeşti), Cuciurgan (or.Dnestrovsc), Comrat
(lîngă baraj) şi din rîul Prut (s.Giurgiuleşti). Concentraţiile maxime ale compuşilor organocloruraţi
în aluviuni înregistrate pe parcursul anului 2006 sunt prezentate în fig. 5.7.
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   Sursă: Centrul Naţional de Medicină Preventivă.
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5.3. Degradarea solurilor şi deşertificarea
Procesele de degradare a solurilor, fenomen specific pentru Moldova, se încadrează pe deplin în
noţiunea de deşertificare. Indicatorul degradării solurilor şi deşertificării constă în reducerea productivităţii lor. Principalele procese degradaţionale sunt destructurizarea, tasarea, dehumificarea,
eroziunea, alunecările, salinizarea, soloneţizarea, înmlăştinirea. Aceste procese agravează situaţia
condiţionată de particularităţile climatice regionale. Perioadele de secetă sunt şi vor rămâne caracteristice Moldovei. Seceta reduce la minimum productivitatea solurilor cu proprietăţi fizice
nefavorabile – a soloneţurilor, cernoziomurilor compacte, argiloase, salinizate etc.
Valorificarea intensivă a solurilor a contribuit la modificarea biocenozelor naturale şi la distrugerea structurii solurilor. Structura orizonturilor superficiale, care condiţionează regimul şi proprietăţile fizice ale solurilor, a fost fărâmiţată, transformată în fracţiuni microstructurale şi praf.
Solurile destructurizate se supun uşor tasării ceea ce conduce la scăderea permeabilităţii şi prezintă
prima treaptă spre xerofitizare.
Conservarea şi îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale solurilor este posibilă prin implementarea
diferitor tehnologii „cruţătoare” de lucrare a solului, a asolamentelor cu ierburi perene, etc. Este
bine cunoscut faptul că bilanţul humusului în stratul arabil este negativ. Principala cauză este cantitatea redusă de substanţe organice, care rămân în câmp după recoltare. O altă cauză este reducerea
abundenţei şi diversităţii faunei în solurile lucrate, ceea ce condiţionează accelerarea proceselor
de mineralizare. Pentru menţinerea fertilităţii solurilor la un nivel cuvenit este necesară restituirea
elementelor extrase cu recolta. În acest scop trebuie să fie folosite toate sursele locale de substanţă
organică şi în primul rând gunoiul de grajd.
Condiţiile naturale ale Republicii Moldova – relieful accidentat (80% de terenuri agricole sunt
amplasate pe pante >2°) şi caracterul torenţial al precipitaţiilor, precum şi valorificarea excesivă
a terenurilor, textura solurilor, cota majorată a culturilor prăşitoare - condiţionează şi favorizează
apariţia şi dezvoltarea proceselor distructive şi în primul rînd eroziunea solurilor. În asemenea condiţii toată agricultura trebuie să fie organizată pe principii antierozionale. Organizarea terenurilor
agricole, geometria şi amplasarea solelor, rotaţia culturilor, metodele de lucrare a solului trebuie să
fie îndreptate spre diminuarea scurgerii de suprafaţă a precipitaţiilor şi să favorizeze pătrunderea
apei în sol.
Reforma funciară şi privatizarea pământului s-au soldat cu nerespectarea în masă a tehnologiilor
de prelucrare şi organizare a landşafturilor agricole, pulverizarea fondului funciar, nimicirea fâşiilor forestiere de protecţie şi a construcţiilor hidrotehnice antierozionale. Intensitatea proceselor de
eroziune este condiţionată de gradul de înclinare şi lungimea pantelor, de textura solului, cultura
agricolă şi modul de lucrare a solului. Loturile individuale – cotele valorice cu suprafaţa de 1-2 ha,
deseori amplasate de-a lungul pantei – nu permit cultivarea plantelor şi lucrarea solului pe curbe
de nivel. Ca rezultat suprafeţele solurilor erodate sunt în creştere.
Procesul de eroziune de suprafaţă este ireversibil, solurile erodate practic nu se restabilesc (restabilirea, în lipsa totală a eroziunii, se poate produce doar în decurs de milenii). Cu cât gradul
de eroziune a solului este mai mare, cu atât rezistenţa antierozională este mai mică şi procesul de
eroziune mai intens.
Paralel cu eroziunea de suprafaţă o răspândire mare în republică o are şi eroziunea de adâncime
ce conduce la apariţia şi dezvoltarea diferitor forme liniare – şiroaie, rigole, ogaşe, ravene, care se
formează individual, apoi se pot uni în sisteme, provocând distrugerea unor porţiuni mari de teren.
În ultimii 2-4 ani se întreprind unele măsuri de împădurire a versanţilor afectaţi de ravene, fapt ce
contribuie la protejarea învelişului de sol.
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Pe parcursul anului 2006, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a investit 31 milioane lei în
lucrări de valorificare a terenurilor noi, combaterea eroziunii şi restabilirea fertilităţii solului.
Pentru minimizarea eroziunii solului şi protecţia câmpurilor agricole au fost sădite 22 ha de fâşii forestiere. Au fost efectuate lucrări de desecare a terenurilor supraumezite pe o suprafaţă de
1520 ha, au fost construite 13 iazuri, diguri de protecţie şi canale cu o lungime totală de 23 km.
În prezent, suprafaţa terenurilor ameliorate constituie 297,4 mii ha, inclusiv 228,2 mii ha irigate
şi 69,2 mii ha desecate.
Cu toate acestea problema rămâne a fi actuală şi soluţionarea ei necesită o orientarea antierozională a tuturor activităţilor legate de lucrarea şi folosirea solului, ţinând cont de particularităţile
reliefului, solului, modul de folosire etc. Proiectele de organizare a terenurilor agricole trebuie să
fie integrate în sisteme şi complexe în cadrul fiecărui bazin hidrografic. Complexele bazinelor, la
rândul lor, pot constitui sisteme regionale integrate cu carcasa naţională de protejare a solurilor.
Organizarea antierozională a terenurilor reprezintă prima condiţie a sistemelor de măsuri elaborate pentru fiecare teren agricol.
Alunecările de teren în Republica Moldova sunt cauzate de specificul reliefului, structura geologică (alternarea straturilor de roci permeabile – luturi nisipoase, nisipuri fine, cu cele impermeabile – argile grele) şi regimul precipitaţiilor. Potenţial predispuşi alunecărilor de teren sunt
majoritatea versanţilor în regiunile cu teren accidentat, ceea ce constituie aproximativ 50% din
teritoriul ţării. Geomorfologia regiunii centrale a Moldovei – a Codrilor, în mare măsură este
condiţionată de procesele de alunecare şi eroziune. In decursul evoluţiei reliefului şi pedogenezei, terenurile supuse denudaţiei cu timpul sunt stabilizate, deformările sunt nivelate de procesele
erozional-deluviale. Pe terenurile nivelate apare vegetaţia spontană, se formează învelişul de sol.
Pe versanţi se stabilesc cicluri hidrologice, reglatoare a regimurilor precipitaţiilor. Însă asemenea
teritorii rămân potenţial predispuse alunecărilor, mai ales în cazul defrişării pădurilor, desţelenirii
terenurilor, realizării pe pante a diferitor intervenţii destabilizatoare.
Alunecările de teren actuale în mare măsură sunt condiţionate de activitatea umană care dereglează regimurile hidrogeologice şi stabilitatea versanţilor. Actualmente pe teritoriul Republicii
Moldova circa 55,5 mii hectare sunt afectate de alunecări active şi 350 mii ha, de alunecări în
stare de stagnare. Complexul de procese hidrogeologice care condiţionează, şi intervenţiile tehnologice care provoacă şi stimulează alunecările, sunt cunoscute, însă în prezent nu pot fi prognozate.
Printre metodele de reglare a regimului hidric al solurilor se numără irigaţia. Fiind aplicată în
condiţiile de stepă pe cernoziomuri irigaţia deseori are consecinţe negative: salinizarea şi soloneţizarea secundară, alcalizarea şi înmlăştinirea solurilor. Mai puţin cunoscute sunt dezagregarea,
argilizarea şi dehumificarea cernoziomurilor irigate. Consecinţele negative ale irigării solurilor
în mare măsură depind de calitatea apelor folosite pentru irigaţie. Situaţia paradoxală constă în
faptul că tocmai acolo unde există necesitatea acută a irigaţiei, calitatea apelor este nefavorabilă
şi folosirea lor cu timpul duce la degradarea solurilor. Procesele de degradare a solurilor provocate de irigaţie ca regulă sunt ireversibile, iar solurile soloneţizate şi salinizate nu mai pot fi
folosite fără udat artificial. Astfel posibilitatea reglării regimului hidric prin irigarea artificială
este limitată de calitatea apei şi poate fi realizată numai cu condiţia respectării stricte a normelor
şi cerinţelor respective.
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5.4. Managementul resurselor de sol
Gestionarea eficientă a resurselor funciare constituie o condiţie primordială a economiei durabile, bazată pe folosirea raţională şi protejarea solurilor. Starea actuală a învelişului de sol este
condiţionată în mare măsură atât de situaţia social-economică, cît şi de lipsa unei strategii şi a unui
serviciu independent de gestionare şi monitorizare a solurilor.
După privatizarea pământului, reîntoarcerea la fostele sisteme de organizare a terenurilor cu respectarea asolamentelor şi a tehnologiilor moderne este imposibilă. Realitatea economică impune,
însă, necesitatea consolidării terenurilor. Acolo, unde s-au păstrat gospodăriile agricole colective
este imperativă reorganizarea terenurilor pe principii antierozionale, implementarea şi respectarea
asolamentelor. Cu alte cuvinte, consolidarea terenurilor agricole trebuie să se facă pe baza principiului pedoecologic, creând premise pentru folosirea eficientă şi protejarea solurilor.
Starea fondului funciar este diferită în regiunile pedogeografice ale ţării. Particularităţile regionale deseori nu se iau în considerare la planificarea şi realizarea proiectelor de exploatare şi folosire a terenurilor cu diferite soluri. În regiunile deluroase organizarea terenurilor agricole, exploatarea fondului funciar, lucrarea şi folosirea solului trebuie să se bazeze pe principii antierozionale,
complexele de măsuri fiind condiţionate de particularităţile regionale şi locale.
În anii 2005–2006 s-au făcut anumite tentative de consolidare a terenurilor, de optimizare a
dimensiunilor câmpurilor, luându-se în considerare toţi factorii naturali locali, inclusiv structura
învelişului de sol. Consolidarea terenurilor agricole, parcelate în procesul privatizării, oferă o şansă reală de a majora eficienţa folosirii terenurilor agricole pe principii zonale şi antierozionale, de
a organiza şi de a implementa complexele de măsuri necesare pentru protejarea solurilor. Procesul
de consolidare ar contribui şi la crearea carcasei ecologice (silvice) de protecţie a solurilor şi la
asigurarea bilanţului ecologic. Concomitent apare posibilitatea excluderii din fondul arabil a solurilor puternic erodate şi crearea unui fond special de „revindecare” a solurilor, a implementării
unor sisteme speciale de folosire diferenţiată a păşunilor.
În scopul asigurării biodiversităţii, redresării situaţiei ecologice, menţinerii productivităţii, majorării eficienţei exploatării şi protejării potenţialului peisagistic considerăm oportune următoarele:
1. Realizarea unui program special de consolidare a loturilor individuale şi de utilizare a lor în
strictă conformitate cu particularităţile regionale ale condiţiilor pedoclimatice şi de relief.
2. Organizarea terenurilor consolidate ar asigura respectarea tehnologiilor de prelucrare, utilizarea raţională şi protecţia potenţialului peisagistic. Conectarea fâşiilor forestiere cu masivele forestiere existente va forma carcasa ecologică naţională.
3. Excluderea din fondul arabil a solurilor puternic şi moderat erodate care ar putea fi înţelenite
şi transferate într-un fond special de “revindecare”. Solurile afectate de ravene şi de alunecări pot fi împădurite.
4. Organizarea teritorială şi reglementarea exploatări păşunilor.
5. Implementarea asolamentelor cu includerea ierburilor perene. Dimensiunile şi geometria
solelor va fi determinată de particularităţile locale ale reliefului şi solurilor, topoclimei etc.
În realizarea măsurilor strategice urgente de protecţie a solului este necesară adoptarea legii
despre sol şi a unui sistem de măsuri pentru asigurarea funcţionării ei.
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6. Diversitatea biologicÃ şi peisajerÃ
6.1. Starea resurselor vegetale
Resursele vegetale presupun totalitatea produselor şi beneficiilor obţinute din formaţiunile vegetale care pot fi valorificate şi utilizate. Spre deosebire de alte tipuri de resurse, resursele vegetale
sunt regenerabile. Se disting câteva categorii de resurse vegetale: forestiere, ierboase (de stepă şi
de luncă), acvatice şi palustre.
Flora Moldovei cuprinde 5513 specii spontane, inclusiv 1989 specii de plante superioare. După
compoziţia floristică, cele mai bogate sunt ecosistemele forestiere (peste 850 specii) cele de luncă
(circa 650 specii), de stepă (peste 600 specii), petrofite (circa.250 specii), acvatice şi palustre (circa
160 specii).
Resursele forestiere includ totalitatea produselor pădurilor şi terenurilor cu vegetaţie forestieră,
utilizarea cărora asigură beneficii populaţiei. Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi au o importanţă strategică deosebită, fiind o parte componentă a patrimoniului
natural naţional. În cazul unui sistem de gospodărire raţională, pădurea poate oferi beneficii economice constante, fără ca aceasta să-şi diminueze funcţionalitatea ecologică şi social-economică.
Republica Moldova face parte din categoria statelor cu un grad redus de împădurire. La începutul anului 2006 suprafaţa acoperită cu păduri constituia 362,7 mii ha, adică 10,7% din teritoriul
ţării, ceea ce reprezintă foarte puţin în comparaţie cu media europeană (29%) sau cu ţările situate
în aceeaşi zonă biogeografică - România (28%), Bulgaria (35%) sau Ungaria (19.5%).
Pe vremuri, această regiune era mult mai împădurită. Cu două secole în urmă, teritoriul dintre
Prut şi Nistru era ocupat de păduri în proporţie de peste 30%. În sec. XIX zone întinse au fost defrişate şi introduce în circuitul agricol. De atunci şi până la mijlocul secolului XX suprafaţa pădurilor
a fost în descreştere continuă. Suprafeţele de păduri au început să sporească din nou în perioada
postbelică, când zeci de mii de hectare – în temei terenuri degradate inutilizabile în agricultură - au
fost alocate pentru împădurire (tab. 6.1).
Tabelul 6.1

Dinamica suprafeţei pădurilor în Republica Moldova

Anul
Suprafaţa acoperită
cu păduri, mii ha

1848

1918

1945

1966

1973

1983

1993

2003

2006

366,2

230,0

222,0

247,6

271,2

301,2

333,9

355,1

362,7

În Moldova pădurile nu formează un spaţiu continuu care să străbată întreaga ţară; ele sunt
grupate în circa 800 trupuri de pădure cu suprafaţa de la 5 până la 1500 ha. Gradul de împădurire
variază între zonele geografice ale Republicii Moldova: 8,1% în nordul ţării, 14,5% în centru şi
7,7% în zona de sud. Regiunea Codrilor are cea mai înaltă concentraţie de vegetaţie forestieră.
Resursele forestiere din Republica Moldova sunt constituite din resursele fondului forestier şi a
vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia. Majoritatea terenurilor fondului forestier
(84,1%) se află în proprietatea statului, restul fiind deţinute de primării (15,7%) şi doar 0,2% de
proprietari privaţi.
În componenţa pădurilor predomină speciile de foioase, preponderent cvercineele şi salcâmetele. Celelalte specii ocupă suprafeţe mult mai modeste (fig. 6.1). Flora pădurilor Republicii Moldova include 1008 specii de plante vasculare (circa o jumătate din diversitatea floristică spontană a
ţării), 60 dintre care sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.


   Sursă: Lumea vegetală a Moldovei. Chişinău, 2005.
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Pădurile sunt un factor stabilizator important pentru mediul înconjurător, contribuind la conservarea diversităţii biologice, stabilizarea terenurilor ameninţate de eroziune şi alunecări de teren şi
protejarea resurselor de apă. Pădurile din Republica Moldova se încadrează în grupa I funcţională,
având în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului. În raport cu funcţiile ce le revin, se disting 5
subgrupe: păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători (47%);
păduri cu funcţii de recreaţie (26%); păduri de interes ştiinţific şi de menţinere a genofondului şi
ecofondului forestier (17%); păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor arabile şi a solurilor (8%);
păduri cu funcţii de protecţie a apelor (2%). Dispersarea şi fragmentarea resurselor forestiere, repartizarea lor neuniformă pe teritoriul ţării constituie un factor care împiedică exercitarea funcţiei
eco-protective a păduritor.
Conservarea biodiversităţii forestiere este asigurată, între altele, prin respectarea bunelor practici de gospodărire a pădurilor şi prin extinderea reţelei de arii protejate forestiere. Pădurile constituie 92% din suprafaţa ariilor naturale protejate ale ţării (tabelul 6.2); pe de altă parte, 17% din
fondul forestier se află sub o formă sau alta de protecţie.
Tabelul 6.2

Repartiţia pe categorii şi suprafeţe a ariilor naturale protejate de stat
amplasate în limitele fondului forestier gestionat de autorităţile silvice de stat
Categoriile de arii protejate
Rezervaţii ştiinţifice
Monumente ale naturii
a) geologice şi paleontologice
b) botanice
Rezervaţii naturale
a) silvice
b) de plante medicinale
c) mixte
Rezervaţii peisagistice
Rezervaţii de resurse
TOTAL

Numărul
obiectelor
5
32
20
12
60
51
8
1
40
4
141

Suprafaţa
ocupată, ha
19378
785,2
660,3
124,9
7791
5001
2740
50
32804,4
478
61236,6

În afara faptului că este un factor de mediu stabilizator, pădurea este şi o sursă importantă de
produse, accesorii şi servicii (de recreaţie şi ameliorare).
Produsele lemnoase. Volumul total al masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova constituie 45 milioane m3, la un hectar revenind în mediu 124 m3. Creşterea medie anuală a masei lemnoase constituie 3,3 m3/ha, iar creşterea totală constituie circa 1085 mii m3/an. Cele mai productive sunt arboretele de plop (cca. 310 m3 /ha), iar cele mai slab productive – arboretele de salcâm
(132 m3/ha). Recoltarea masei lemnoase se realizează în procesul tăierilor de produse secundare
(degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă) şi tăierilor de produse principale (tăieri de regenerare,
conservare, de igienă rase) şi de reconstrucţie ecologică. Ea nu afectează starea generală a fondului
forestier, deoarece suprafeţele parcurse cu tăieri de produse principale sunt cuprinse în întregime
cu lucrări de regenerare a pădurilor. De exemplu, in anul 2006 tăierile de produse principale s-au
realizat pe 3022 ha iar lucrări de regenerare au fost implementate pe 3255 ha. În general, în Moldova se recoltează doar circa 40% din creşterea anuală totală a masei lemnoase (în 2006, 440 mii
m3 din circa 1.1 milioane m3), ceea ce este mai puţin decât în multe alte ţări.
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Produsele accesorii includ totalitatea masei nelemnoase din păduri (pomuşoare, nuci, alune,
coarne, ciuperci, plante medicinale). În ultima perioadă, Agenţia de Stat pentru silvicultură “Moldsilva” colectează anual circa 1900 chintale de aronie, 600 chintale de măceş, 80 chintale de nuci,
1200 chintale de leurdă, 211 chintale de plante medicinale şi 4500 kg de miere de albine.
Resursele forestiere de recreaţie includ totalitatea suprafeţelor de păduri din apropierea localităţilor urbane şi rurale folosite de populaţie. La categoria resurselor forestiere de recreaţie se referă
şi spaţiile verzi din incinta localităţilor. Suprafaţa totală a acestora este de circa 21,8 mii ha.
Pădurile Moldovei se află sub o presiune puternică. Urmare a scăderii eforturilor de protecţie
din ultimii 15 ani s-au răspândit focarele de dăunători şi boli, s-au înmulţit cazurile de activităţi
ilegale (tăieri ilicite, păşunat). A luat amploare fenomenul uscării pădurilor, atât din cause naturale
cât şi antropice. Acest proces – condiţionat în principal de factori climatici – a afectat preponderent pădurile de stejar pedunculat şi gorun din nordul ţării, precum şi circa 12 mii ha de păduri de
salcâm din partea de sud a Moldovei. Construcţia barajului Costesti-Stanca pe râul Prut a schimbat
regimul hidrologic al zonelor din aval. Absenţa inundaţiilor a dus la scăderea nivelului apelor subterane şi la schimbări esenţiale în compoziţia şi structura ecosistemelor forestiere din regiune, în
particular la substituirea pădurilor virgine de stejar pedunculat cu arboreturi derivate de jugastru.
Republica Moldova dispune de 49,3 mii ha vegetaţie forestieră din afara fondului forestier,
inclusiv 30,8 mii ha perdele forestiere de protecţie (a câmpurilor agricole, râurilor şi bazinelor
acvatice) şi 18,5 mii ha de alte tipuri de vegetaţie forestieră. Spre deosebire de pădurile gestionate de Agenţia „Moldsilva”, terenurile cu vegetaţie forestieră nu sunt amenajate şi gospodărite în
baza unor proiecte şi planuri justificate şi argumentate. Aceste terenuri au avut de suferit din cauza
tăierilor ilicite sau/şi a lipsei de îngrijire. Cu toate acestea, ele continuă să aibă un rol stabilizator
important în landşafturile agricole şi în menţinerea echilibrului ecologic.
Legea Republicii Moldova privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Strategia
dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr.
595 din 29.10.1996 şi nr. 107 din 07.02.2001, un şir de convenţii şi acorduri internaţionale la care
Republica Moldova este parte, prevăd extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră în
scopul ameliorării suprafeţelor afectate de procesele distructive, crearea insulelor verzi de arbori şi
arbuşti şi a coridoarelor de interconexiune între masivele împădurite, a perdelelor de protecţie de-a
lungul râurilor, drumurilor şi în jurul întreprinderilor. Pentru realizarea funcţiilor de menţinere a
echilibrului ecologic este necesar ca suprafeţele împădurite pe ţară să depăşească 15%. În perioada
anilor 2003-2020 suprafaţa împădurită urmează să sporească cu 128 mii ha, inclusiv: 73 mii ha de
plantaţii forestiere pe terenuri degradate; 28 mii ha de perdele forestiere antierozionale; 15 mii ha
fâşii de protecţie a apelor; şi 12 mii ha fâşii de protecţie a culturilor agricole. În anul 2006 au fost
realizate lucrări de plantare a vegetaţiei forestiere pe 7510 ha terenuri degradate, afectate de alunecări, excluse definitiv din circuitul agricol etc. Suprafaţa totală realizată la acest compartiment în
perioada 2002-2006 constituie 37629 ha.
Pajiştile reprezintă terenuri acoperite de asociaţii de erbacee care pot fi utilizate ca păşune sau
fâneaţă. În trecutul istoric pajiştile ocupau mai mult de jumătate din teritoriul ţării. În ultimii ani
suprafaţa păşunilor şi fâneţelor în Republica Moldova oscilează în jurul valorii de 370 mii ha
(circa 11% din teritoriu). Cele mai mari suprafeţe ocupate cu păşuni şi fâneţe sunt concentrate în
Dealurile Ciulucurilor, vestul Câmpiei Moldovei de Sud, Câmpia Prutului de Mijloc. Cele mai
restrânse arii se atestă în Podişul Moldovei Centrale şi în Câmpia Nistrului Inferior.
Pe teritoriul Moldovei se deosebesc pajişti de stepă şi pajişti de luncă. Actualmente în pajiştile
de stepă şi de luncă sunt identificate 790 specii de plante vasculare, dintre care 30 de specii au fost
incluse în ediţia a doua a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.
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Pajiştile de stepă se caracterizează printr-o compoziţie floristică variată, în funcţie de condiţiile
climatice, hidrologice şi pedologice. Vegetaţia pajiştilor de stepă o constituie asociaţiile de mezoxerofite, xeromezofite cu predominarea plantelor ierboase xerofite perene, adaptate la condiţii de
semiariditate. Ca familii predomină gramineele, ciperaceele, leguminoasele, iar genurile cele mai
răspândite sunt: păiuşul (Festuca), negara (Stipa), ovăzul sălbatic (Avena), firuţa (Poa), iar dintre
dicotiledonate: păpădia (Taraxacum), salvia (Salvia), jaleşul (Stachys), pelinul (Artemisia) ş. a.
Cele mai semnificative suprafeţe cu pajişti de stepă s-au păstrat în stepa Bugeacului, în ariile protejate Ciumai şi Bugeac, precum şi în stepa Bălţului, şi pe Dealurile Ciulucurilor.
Pajiştile de luncă sunt formate din comunităţi de plante ierboase, preponderent mezofite. Vegetaţia pajiştilor de luncă este favorizată de condiţiile de umiditate a solului care permit diferenţierea
acestora în două subtipuri: pajişti inundabile şi pajişti neinundabile. Pajiştile inundabile se atestă
în luncile râurilor Nistru, Prut, Răut şi a afluenţilor acestora. Pajiştile neinundabile ocupă spaţiile
din interfluvii, de pe versanţii afectaţi de procese de eroziune şi alunecări de teren. Componenţa
floristică a acestora este mai săracă şi vegetaţia poartă un caracter xerofit. Genofondul vegetal al
pajiştilor de luncă de pe teritoriul Republicii Moldova numără circa 650 de specii cu predominarea speciilor din familiile Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Brassicaceae,
Chenopodiaceae.
Desţelenirea şi introducerea pajiştilor în circuitul agricol, păşunatul excesiv, desecarea luncilor
inundabile, au cauzat deteriorarea comunităţilor vegetale de stepă şi de luncă, sărăcirea şi degradarea compoziţiei floristice a învelişului vegetal ierbos, diminuarea bruscă a productivităţii biologice
şi a fondului genetic al pajiştilor. Tot mai rare şi mai vulnerabile devin comunităţile primare tipice
ecosistemelor de stepă şi de luncă; adesea acestea sunt înlocuite de biocenoze secundare cu plante
ruderale şi halofite.
Vegetaţia acvatică şi palustră. Acest tip de vegetaţie este mai puţin răspândit pe teritoriul
Republicii Moldova. Arealul lui constituie astăzi circa 94,6 mii ha sau 2,8% din suprafaţa ţării.
Această suprafaţă s-a redus considerabil în perioada anilor 1960-1980, odată cu efectuarea lucrărilor de desecare şi ca rezultat al îndreptării albiilor râurilor mici.
Flora acvatică şi palustră însumează circa 60 de specii de plante superioare, care aparţin la 23
familii şi 27 genuri. Cel mai numeros gen este Patamogeton – 15 specii.
Evaluată ca resursă, vegetaţia acvatică şi palustră reprezintă ansamblul de componente, fenomene
si procese, care prin calităţile şi specificul lor aduc anumite beneficii societăţii umane. În acest sens,
o importanţă deosebită o au stufărişurile (Phragmites australis) şi păpurişurile (Thypha latifolia, Th.
angustifolia) răspândite fragmentar de-a lungul malurilor râurilor şi în anumite zone de luncă inundabilă, precum şi pe sectoarele colmatate din apele lacurilor şi iazurilor. Cele mai mari suprafeţe
s-au păstrat pe sectoarele cu lacuri şi gârle din cursurile inferioare ale r. Prut şi fl. Nistru.
O categorie specială a resurselor vegetale o formează spaţiile verzi din localităţi care sunt de
o importanţă crucială în asigurarea calităţii mediului urban. În Republica Moldova spaţiile verzi
totalizează circa 21,8 mii ha şi suprafaţa lor este în creştere. Municipiul Chişinău are 5545 ha de
spaţii verzi, ceea ce reprezintă 84 m2/loc. sau circa 9% din suprafaţa urbei. Diversitatea floristică a
acestor zone în Chişinău este dată de 275 specii şi varietăţi de plante vasculare, inclusiv 168 specii
arboricole, 97 specii de arbuşti şi 10 specii de liane.
Intensificarea legăturilor comerciale şi umane între diferite părţi ale lumii au oferit posibilitatea şi
au asigurat mijloacele pentru multe specii de plante, de a cuceri noi habitate. Multe specii străine
invazive (majoritatea de origine americană, de exemplu, Grindelia squarrosa, Ambrosia artimisiifolia, Xanthium albinum, Abutilon theophrasti) s-au naturalizat în Moldova, intrând în componenţa
fitocenozelor seminaturale, şi se răspândesc mai departe, uneori dezlocuind speciile locale.


   Sursă: Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii Biologice, 2002.
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6.2. Starea resurselor animale
Fauna Republicii Moldova cuprinde 462 specii de animale vertebrate şi circa 14500 specii de
nevertebrate. Vertebratele includ 71 specii de mamifere, 285 specii de păsări, 14 specii de reptile,
13 specii de amfibieni şi 79 specii de peşti. Majoritatea nevertebratelor sunt reprezentate de insecte
(12 mii de specii).
Diversitatea lumii animale este determinată, în mare măsură, de starea funcţională a ecosistemelor naturale. În urma presingului antropic îndelungat au suferit modificări esenţiale majoritatea tipurilor de ecosisteme naturale, dar mai puternic au fost modificate cele de stepă, de luncă şi acvatice. Acest proces s-a răsfrânt negativ şi asupra comunităţilor de animale vertebrate şi nevertebrate.
La valorificarea economică exagerată a ecosistemelor de stepă şi de luncă, în ultimii 10 ani sa adăugat păşunatul excesiv, în rezultatul căruia s-au accelerat procesele de degradare a lor. Din
covorul de vegetaţie au dispărut specii care reprezintă baza trofică a consumatorilor de gradul întâi
(popândăi, muride, mictotine), care – la rândul lor - sunt sursa de hrană pentru un număr considerabil de păsări răpitoare (acvila ţipătoare mare, acvila ţipătoare mică, şorecarul comun, acvila de
stepă, ereţii, şoimii, bufniţele) şi mamifere carnivore (dihorul de stepă, vulpea, nurca europeană,
hermelina). Pe lângă speciile de păsări şi mamifere răpitoare menţionate, sunt pe cale de dispariţie
ciocârlia, specii de mărăcinari, fâse, cristelul de câmp, cristeţii, vipera de stepă, şopârla multicoloră, şopârla de Crimeea, bondarul de stepă, bondarul de argilă, bondarul paradox, care trăiesc
în ecosistemele de stepă şi de luncă. Factorii decisivi sunt deficitul de hrană şi lipsa locurilor de
reproducere. Degradarea acestor ecosisteme se reflectă nu numai asupra faunei lor, dar şi asupra
ecosistemelor silvice, acvatice, de stâncării etc. Este cunoscut faptul că dispariţia unei specii duce
la reducerea numărului a circa 30 de specii de animale, iar acestea, la rândul lor, influenţează în
progresie geometrică declinul altor specii.
Cartea Roşie a Republicii Moldova (ediţia II, 2001) include 14 specii de mamifere, 39 specii de
păsări, 8 specii de reptile, o specie de amfibieni şi 37 specii de insecte. Speciile incluse în Cartea
Roşie şi cele rare reprezintă predominant specii de răpitoare (păsări, mamifere), lilieci, reptile şi
animale acvatice.
Fauna reptilelor este deosebit de vulnerabilă. Din 14 specii de reptile care se întâlnesc în Moldova, zece sunt pe cale de dispariţie sau rare, iar opt sunt incluse în Cartea Roşie. Specii ca vipera
de stepă, şarpele cu patru dungi şi şopârla multicoloră se mai întâlnesc doar în câteva biotopuri şi
au populaţii care nu depăşesc câteva zeci de indivizi. Populaţiile de şerpi sunt nevoite să se retragă
în sectoare de stâncării şi în alte habitate mai puţin vizitate de oameni şi unde păşunatul este mai
puţin practicat. Broasca ţestoasă de baltă (Emys orbicularis) şi-a redus considerabil efectivul, dispărând din bazinele afluenţilor Nistrului, Prutului şi Răutului. Printre speciile comune de reptile
se numără şopârla verde (Lacerta viridis), şopârla ageră (Lacerta agilis), şarpele de casă (Natrix
natrix), şarpele de apă (Natrix tesellata).
Dintre cele 13 specii de amfibieni, broasca brună de câmp (Pelobates fuscus) este inclusă în Cartea Roşie, salamandra (Salamandra salamandra) se întâlneşte sporadic în lunca Prutului în nordul
Moldovei iar specii precum broasca roşie de pădure (Rana dalmatina), broasca de iarbă (Rana
temporaria) şi izvoraşul cu abdomen galben (Bombina varigata) sunt rare.
Un şir de specii (Sicista subtilis, Neomys fodiens, Rhnolophus ferrumequinum, Neophron percnopterus, Falco cherrug, Bubo bubo, Circus macrourus, Vipera ursini, Elaphe quatuorlineata
etc.) nu se mai reproduc în condiţii naturale şi sunt pe cale de dispariţie.
Fauna cinegetică. Resursele de vânat cuprind 8 specii de mamifere şi circa 35 specii de păsări.
Ultimele, mai ales speciile acvatice şi de baltă, sunt păsări călătoare, vânate în special în timpul
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pasajului de toamnă. Printre speciile de animale de vînătoare un loc deosebit îl ocupă mamiferele paricopitate: cerbul comun (Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus) şi mistreţul
(Sus scrofa). Conform cercetărilor Institutului de Zoologie al AŞM, suprafeţele favorabile pentru
dezvoltarea normală a acestor specii pe teritoriul Republicii Moldova însumează: pentru cerbul
comun - circa 100 mii ha; pentru căprior - 400 mii ha; pentru mistreţ – circa 300 mii ha. Reieşind
din densitatea optimă posibilă, pe aceste terenuri de vânătoare ar putea popula circa 2 mii de cerbi,
20 mii de căpriori şi 4 mii de mistreţi.
În lipsa unei gestionări eficace efectivul speciilor de vânătoare rămâne scăzut. Efectivul total al
cerbului comun nu depăşeşte 160-170 de indivizi care formează două populaţii mai mult sau mai
puţin viabile: în rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” (circa 100) şi întreprinderea silvocinegetică
de stat Talmaza (65-70), Efectivul de căprior este de circa 2300 de exemplare: în ultimii ani această
specie s-a retras dintr-un şir de biotopuri silvice şi deschise. Mistreţul este specia cea mai prolifică,
care poate să se restabilească rapid, însă în prezent efectivul lui variază doar între 1600-1700 indivizi. Specia de vânat cea mai numeroasă rămâne iepurele de câmp (circa 90 mii exemplare), însă
în ultimii ani şi densitatea lui s-a redus considerabil, în special din cauza braconajului. În ultimii
ani s-a mărit efectivul vulpii, până la circa 14 mii de indivizi.
Vânatul cu pene, în special speciile de păsări acvatice (lebede, gâşte, raţe), se găseşte într-o
stare dificilă, în primul rând din cauza degradării habitatelor de cuibărit şi hrană. Dintre speciile
de păsări terestre mai vulnerabile sunt fazanul şi potârnichea. Fazanul este o specie de origine
subtropicală, aclimatizată pe teritoriul Moldovei în anii 1960-1970. Capacitatea ecologică a fondului cinegetic permite de a avea un efectiv de circa 250 mii de exemplare. În cazul gospodăririi
eficiente a fondului cinegetic, la nivelul statelor central-europene (Cehia, Slovacia, Ungaria), s-ar
putea obţine o producţie de 500 tone de carne de cea mai înaltă calitate pe an. În lipsa colonizării
terenurilor de la crescătorii timp de peste 10 ani, efectivul speciei s-a redus până la circa 5000.
Resursele piscicole. Fluviul Nistru şi r. Prut cu lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti –
Stânca, lacurile Manta, Beleu, Cahul şi Cuciurgan, sunt considerate bazine piscicole de categorie
superioară în care se păstrează genofondul speciilor de peşti valoroşi, inclusiv: acipenseride (morun, nisetru, păstrugă, cegă); ciprinide (mreană, morunaş, crap, plătică, sabiţă, clean, tarancă ş.a.);
clupeonide (scrumbie, rizeafcă); percide (şalău; fusar, pietrar, ghiborţ, biban); şi alte specii (somn,
ştiucă, mihalţ şi lostriţă).
Componenţa specifică a ihtiofaunei este reprezentată în fl. Nistru de 74 specii şi în r. Prut de 43
specii. După numărul de specii ihtiofauna bazinelor naturale este bogată, însă capturile nu sunt
mari. Factorii antropogeni care au modificat condiţiile de reproducere şi vieţuire a peştilor sunt:
- reglarea debitelor de apă în fl. Nistru, prin construirea barajelor Dubăsari (1957), Novodnestrovsk (Ucraina, 1980); şi în r. Prut (Costeşti – Stânca, 1979);
- îndiguirea albiei fl. Nistru în aval de barajul Dubăsari şi secarea a peste 40 mii ha de bălţi din
lunca inundabilă a Nistrului şi circa 33 mii ha din lunca Prutului care au dus la distrugerea
boiştelor şi locurilor pentru dezvoltarea şi îngrăşarea speciilor de peşti valoroşi. Negativ a
influenţat şi extragerea nisipului şi pietrei de râu din albiile minore ale Nistrului şi Prutului
precum şi irigaţiile, poluarea ş.a.
În Nistrul medial şi lacul de acumulare Dubăsari în rezultatul modificării factorilor termic şi
hidrologic în prezent are loc transformarea totală a biotei. Se observă o reducere majoră a reproducerii naturale şi în consecinţă o scădere puternică a speciilor de peşti valoroşi. Odată cu schimbarea
regimului hidrologic s-a redus viteza de curgere a apei, activizând simţitor procesul de colmatare
şi distrugând boiştile şi locurile de îngrăşare a peştilor. După construirea hidrocentralei de la Novodnestrovsk temperatura apei în perioada de primăvară–vară a scăzut cu 5-8 oC, fenomen care
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se resimte până în secţiunea Dubăsari, iar în perioada debitelor mari (800-1000 m3/s) - până la
Grigoriopol, adică pe o distanţă de 400 km. Modificarea condiţiilor termice ale Nistrului medial şi
a lacului Dubăsari provoacă anomalii ale ciclurilor vitale ale faunei şi florei acvatice şi în primul
rând ale procesului de maturizare. Procesul de resorbţie a icrelor a ajuns până la 80% la majoritatea
speciilor de peşti.
Transparenţa mare a apei, datorată deversării ei din lacul de acumulare Novodnestrovsk de la
adâncimi de peste 10 m, în care procesele biologice şi chimice sunt reduse până la minimum, duce
la dezvoltarea masivă a algelor şi macrofitelor ceea ce înrăutăţeşte condiţiile de viaţă în râu.
În rezultatul exploatării hidrocentralei Novodnestrovsk a scăzut considerabil debitul de apă în
perioada de reproducere (aprilie-iunie), cu oscilaţii zilnice (până la 1,5 m) a nivelului de apă,
împiedicând astfel reproducerea peştilor fitofili care constituie 50% din speciile reprezentate şi
90% din efectivul numeric. Până la apariţia acestui baraj, porţiunea medială a Nistrului era locul
de reproducere a peste 30 specii de peşti. Odată cu începutul exploatării hidrocentralei (1985) a
început să scadă numărul de puiet de pe boişti în această zonă. S-a redus reproducerea naturală nu
numai a speciilor de peşti termofili care se reproduc la temperatura apei de 15-22 oC (cegă, mreană,
morunaş, plătică, crap, caras, somn, văduviţă) dar şi a speciilor ombrofile care se reproduc la temperatura apei de 4-10 oC (avat, ocheană mare, ştiucă, biban, şalău, clean). Scăderea reproducerii
naturale influenţează resursele piscicole.
S-au produs modificări în raportul cantitativ al speciilor dominante. Dacă cu 20-25 ani în urmă
dominau mreana, şalăul şi cega acum domină cleanul (Naslavcea – Camenca). În lacul Dubăsari
dominante au rămas plătica şi babuşca – 88% din numărul total, însă efectivul lor numeric s-a redus cu 98% (de 21 ori!), în comparaţie cu anul 1987.
Cantitatea de peşte pescuit în bazinele naturale din Republica Moldova - în bazinul Nistrului
(circa 36 tone, cea mai mare parte în zona Nistrului inferior şi în lacul de acumulare Dubăsari),
în bazinul Prutului (circa 11 tone, majoritatea în lacul de acumulare Costeşti – Stânca) şi în lacul
Cahul (circa 9 tone) - a scăzut mult în ultimele decenii, reflectând în mare măsură evoluţia nefavorabilă a stării apelor curgătoare.
Managementul resurselor biologice. Cadrul politic şi legislativ pentru protecţia florei şi faunei
este creat de Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice
(2002) şi un şir de legi şi acte normative. Legile adoptate în anul 2006 sunt de natură să îmbunătăţească baza juridică de protecţie a mediului natural, în special Legea nr. 149-XVI din 08.06.06
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura şi Legea nr. 354-XVI din 24.11.06 pentru modificarea şi completarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998).
In scopul reglementării folosirii resurselor biologice, în anul 2006 autoritatea centrală de mediu
a eliberat 26 de autorizaţii pentru pescuitul în bazinele acvatice naturale şi colectarea speciilor de
floră spontană şi dobăndirea animalelor sălbatice.
Inspectoratul Ecologic de Stat şi-a continuat activitatea de supraveghere şi control asupra respectării cerinţelor legislaţiei în domeniul protecţiei florei şi faunei. Aceasta implică controlul gestionării domeniului forestier şi a spaţiilor verzi de către autorităţile forestiere şi autorităţile locale,
precum şi al respectării legii de către cetăţeni şi agenţii economici. În rezultatul inspectării a circa
5000 de obiecte au fost depistate 514 cazuri de tăieri ilicite iar sancţiunile şi amenzile au constituit
circa 2 mil. lei. Au fost organizate 1500 raiduri antibraconaj, pe parcursul cărora au fost confiscate
2300 unelte de pescuit, 23 arme de vânătoare, iar amenzile şi prejudiciul au constituit mai mult de
2 mil. lei. Legea nr. 221-XVI din 14.07.06 pentru modificarea şi completarea anexelor Legii regnului animal a introdus sancţiuni mai mari pentru compensarea prejudiciului cauzat de activităţile
ilegale contra speciilor periclitate.
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În scopul reglementării activităţilor ce ţin de importul/exportul speciilor de animale şi plante
sălbatice reglementate de Convenţia CITES a fost emis Ordinul comun între MERN şi Serviciul
Vamal nr. 19/90-01 din 14.03.2006 „Cu privire la stabilirea punctelor de trecere internaţionale
pentru operaţiunile de import/export reglementate de Convenţia CITES”. În acest context, au fost
organizate patru lecţii pentru inspectorii vamali şi două seminare de instruire a specialiştilor de
control ecologic la frontieră. De asemenea, au fost eliberate 4 permise/certificate CITES şi 40
acorduri de mediu pentru importul/exportul unor specii din fauna şi flora sălbatică care nu intră
sub incidenţa Convenţiei CITES. MERN a elaborat şi a prezentat Guvernului proiectul legii pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (prin modificarea unor articole în Codul cu privire
la contravenţiile administrative) ce ţin de reglementarea CITES.
6.3. Ariile naturale protejate de stat
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (FANPS), aprobată în 1998, stabileşte baza
legală pentru crearea şi menţinerea fondului de zone protejate, principiile şi mecanismul funcţionării FANPS, precum şi prerogativele autorităţilor centrale şi locale, ale agenţilor economici şi
cetăţenilor în acest domeniu.
Conform Legii FANPS, în Republica Moldova sunt instituite 12 categorii de arii naturale protejate, opt dintre care corespund clasificării Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (rezervaţie ştiinţifică, parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, rezervaţie peisagistică,
rezervaţie de resurse, arie cu management multifuncţional, rezervaţie a biosferei) iar patru categorii sunt de interes naţional (grădină botanică, grădină dendrologică, monument de arhitectură
peisajeră, grădină zoologică).
La începutul anului 2006, ariile naturale protejate de stat, în număr de 1225, aveau o suprafaţă
totală de 66467,3 ha sau 1,96% din teritoriul ţării. La acest indice Republica Moldova se situa pe
unul din ultimele locuri în Europa, rămânând în urma României (4,8%), Ucrainei (3%), nemaivorbind de ţări ca Germania (13%) sau Austria (25%).
În noiembrie 2006, Legea FANPS a fost modificată, prin includerea, într-o anexă nouă, a trei
zone umede de importanţă internaţională: „Nistrul de Jos” (60 000 ha), „Lacurile Prutului de Jos”
(19 152 ha) şi „Unguri-Holoşniţa” (15 553 ha), incluse pe lista Convenţiei Ramsar. Aceasta a făcut ca suprafaţa totală a ariilor protejate în Republica Moldova să se ridice la 157 227 ha, ceea ce
reprezintă 4,65% din teritoriu.
Cele trei zone umede care au primit statut de protecţie în baza Legii 354-XVI din 24.11.06 sunt
arii cu management multifuncţional, care întrunesc un şir de zone naturale care se aflau deja sub un
anumit regim de protecţie în baza Legii FANPS din 1998 (o rezervaţie ştiinţifică şi câteva monumente ale naturii, rezervaţii naturale, rezervaţii peisagistice şi rezervaţii de resurse, însumând 3955
ha), precum şi zone cu anumite forme de activitate economică. Regulamentele cadru ale celor trei
zone de importanţă internaţională urmau să fie elaborate şi aprobate de Guvern la începutul anului
2007, urmate de elaborarea planurilor de management. Pentru asigurarea unei bune gestionări a
acestor zone – inclusiv impunerea regimului de protecţie - este necesară o finanţare adecvată şi
dezvoltarea unei capacităţi umane şi tehnice pe măsură.
Dintre categoriile de arii protejate ponderea cea mai mare o au rezervaţiile peisagistice şi ştiinţifice, urmate de rezervaţiile naturale de plante medicinale, rezervaţiile naturale silvice şi monumentele naturii geologice şi paleontologice. Foarte mică este suprafaţa sectoarelor cu vegetaţie de
stepă şi de luncă protejate şi a monumentelor de arhitectură peisajeră.
În pofida faptului că se întreprind măsuri de conservare şi extindere a fondului ariilor naturale
protejate de stat, starea acestuia lasă mult de dorit. Prevederile Legii FANPS sunt deseori încălcate.
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Reforma funciară a avut drept consecinţă faptul că multe obiecte protejate au nimerit în gestiunea
agenţilor economici, primăriilor, şcolilor etc, care nu au interesul şi nici capacitatea să le menţină
într-o stare adecvată.
Există cazuri multiple de nerespectare a statutului de zonă protejată. De exemplu, chiar în zona
de protecţie a unui monument al naturii de importanţă europeană – peştera carstică „Emil Racoviţa”
- şi în zona carstică adiacentă, situată lângă s. Criva (Briceni), firma moldo-germană „Knauf” extrage gips prin metoda exploziei. În preajma rezervaţiei peisagistice „La Castel” şi pe teritoriul monumentului naturii „Defileul Trinca” se extrage piatră. Asemenea activităţi conduc la deteriorarea
obiectivelor protejate şi la poluarea solului, subsolului, apelor subterane şi a aerului atmosferic.
Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” este afectată de tăieri ilicite şi de păşunatul animalelor. Pe
teritoriul rezervaţiei sunt amplasate sonde de exploatare a ţiţeiului, iar concesionarul zăcămintelor
petrolifere nu asigură pe deplin respectarea cerinţelor ecologice în zona exploatărilor. Parte din
monumentele naturii geologice şi paleontologice la ora actuală nu au borne de hotar, lipsesc panourile cu inscripţii indicatorii şi de avertisment; nu este de mirare că deseori pe teritoriul lor pasc
animalele domestice sau apar gunoişti neautorizate (recifele Brînzeni, defileul Burlăneşti, defileul
Văratic, defileul Duruitoarea, aflorimentul Chetrosu, reciful Proscureni).
Rezervaţiile ştiinţifice rămân a fi subordonate Agenţiei de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”
şi nu autorităţii centrale de mediu, aşa cum prevede Legea FANPS. Astfel „Moldsilva” cumulează
funcţiile de protecţie şi exploatare a pădurilor, funcţii care ar trebui separate. Regimul zonelor cu
protecţie integrală ale rezervaţilor ştiinţifice în fond se respectă, însă unele din ele nu corespund
cerinţelor faţă de asemenea zone, de exemplu, suprafaţa minimă necesară. Problema reevaluării şi
reîntregirii hotarelor este o altă problemă actuală pentru toate rezervaţiile ştiinţifice.
Starea ecologică a rezervaţiilor naturale, în majoritatea cazurilor, este satisfăcătoare, zonele de
protecţie sunt marcate prin borne de hotar, sunt instalate panouri de avertisment. În unele rezervaţii
naturale silvice regimul de protecţie se respectă parţial, are loc păşunatul, depozitarea deşeurilor
menajere, etc.
Rezervaţiile peisagistice numără 40 de sectoare, această categorie având cea mai mare pondere în fondul ariilor naturale protejate de stat. Starea acestor obiective, în majoritatea cazurilor,
este destul de gravă şi practic ele nu corespund criteriilor UICN. Lipsa de finanţare nu permite
îndeplinirea nici celor mai elementare cerinţe stabilite de Legea FANPS şi convenţiile internaţionale. Sectoarele intens vizitate de turişti şi cele din preajma localităţilor sunt supuse unui impact
deosebit de puternic. Printre acestea se numără rezervaţiile peisajere Saharna, Ţâpova, Trebujeni,
Ivancea, Căpriana, „Suta de Movile” ş.a. Activităţile turiştice prost organizate influenţează negativ
asupra biotei şi landşaftului. Managementul acestor zone este deficient: nu există locuri de popas
amenajate; rutele turistice nu sunt marcate; lipsesc panourile informative pentru vizitatori; etc.
Supravegherea acestor locuri din partea autorităţilor practic lipseşte, în consecinţă, cerinţele legale
nu se aplică. Un impediment serios pentru respectarea regimului de protecţie este privatizarea şi
valorificarea terenurilor din cadrul unor rezervaţii peisagistice.
O particularitate importantă a FANPS din Republica Moldova este includerea în componenţa
lui a unor sectoare-etalon de soluri (rezervaţii de resurse). Statutul de protecţie al acestor sectoare
naturale, de regulă, nu este respectat: ele nu sunt delimitate cu borne de hotar, uneori autorităţile
publice locale nici nu ştiu de existenţa lor. În unele cazuri aceste sectoare-etalon au fost alocate
proprietarilor funciari şi sunt incluse în circuitul agricol.
Ariile cu management multifuncţional includ 32 obiecte şi se află în gestiunea deţinătorilor funciari. Regimul de protecţie a acestor zone protejate se respectă parţial. Nu sunt delimitate zonele naturale cu regim special de protecţie, sectoarele nu sunt marcate, nu sunt instalate panouri de avertisment.
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În ultimele decenii au avut mult de suferit monumentele de arhitectură peisajeră (parcurile vechi)
şi monumentele de arhitectură (conacele boiereşti, cavourile familiale, alte edificii). În ultimii ani
starea unora dintre ele s-a agravat. In anul 2006, s-au realizat lucrări de reabilitare şi conservare a
parcurilor vechi şi monumentelor de arhitectură din Ţaul şi Mîndîc.
Autorităţile publice locale au atribuţii importante în domeniul protecţiei ariilor naturale, clar
stipulate într-un şir de legi (Legea privind administraţia publică locală, Legea privind protecţia
mediului înconjurător, Legea FANPS). Autorităţile locale sunt responsabile de paza, protecţia,
refacerea şi reconstrucţia ecologică a ariilor naturale protejate din teritoriu. De asemenea, ele au
dreptul să identifice şi să ceară un statut de protecţie pentru sectoare acvatice şi terenuri mlăştinoase, monumente ale naturii, sectoare peisajere de importanţă locală şi naţională.
Inspectoratul Ecologic de Stat, în colaborare cu organele administraţiei publice locale, organele
de drept şi ale afacerilor interne, au întreprins multiple controale şi au luat măsuri de contracarare a infracţiunilor în raza ariilor protejate. În anul 2006 a fost controlată respectarea regimului
de protecţie a 357 de arii protejate, fiind întocmite şi înaintate în organele judiciare un număr de
procese verbale şi acţiuni, în conformitate cu Codul contravenţiilor administrative. Cel mai des
s-au depistat încălcări ale regimului ariilor protejate, prin dobândirea substanţelor minerale utile
(calcar, nisip, pietriş, etc) şi păşunatul ilicit pe teritoriul lor.
6.4. Patrimoniul natural şi cultural-istoric
Îmbinarea armonioasă a mediului natural cu cel istoric şi cultural este un lucru important pentru
dezvoltarea durabilă a ţării - un principiu de bază al Convenţiei privind Peisajul European (Florenţa, 2000). Pe de o parte, peisajul poate fi o resursă economică importantă, contribuind la sporirea
interesului pentru cultura şi mediul natural al ţării şi atragerea turiştilor; pe de altă parte, el este
un factor important al calităţii vieţii oamenilor. Republica Moldova este semnatară a Convenţiei
de la Florenţa, astfel patrimoniul natural şi istoric al ţării noastre are o şansă reală de integrare în
spaţiul european.
Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural - peste 15 000 de monumente de
istorie şi cultură din diverse epoci istorice. În Registrul monumentelor ocrotite de stat sunt incluse
5309 monumente, între care 891 de edificii ecleziastice, 3 cetăţi medievale (Tighina, Soroca, Palanca), 17 conacuri cu parc, circa 700 de monumente de arhitectură urbană şi populară, celelalte
fiind monumente arheologice de importanţă europeană, regională şi locală. Au fost identificate 140
de monumente ale patrimoniului cultural care pot fi incluse în circuitul turistic, însa multe dintre
ele necesită renovare si restaurare.
Mănăstirile rupestre. După numărul complexelor monastice rupestre – peste 52 – Republica
Moldova este cel mai bogat spaţiu de acest fel din Europa. Conform aprecierii experţilor internaţionali, mănăstirile rupestre pot deveni cele mai atractive obiective turistice. Ele sunt amplasate în
mijlocul unor peisaje superbe, în zone stâncoase, împrejurimile cărora abundă în monumente arheologice de prima mână. Dintre cele mai valoroase şi cunoscute de publicul larg pot fi enumerate
Butuceni - complex rupestru constituit din mai multe peşteri, grote, biserici, schituri şi mănăstiri
rupestre, precum şi Ţâpova, Bechir–Soroca (sec. VI–VIII), Saharna (sec. XII–XIII), Mateuţi, Japca, Mărcăuţi–Holercani.
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Gestionarea deşeurilor este o problemă in creştere in majoritatea ţărilor. Formarea deşeurilor este
în mare măsură rezultatul folosirii ineficiente a materiei prime şi energiei în procesele de producţie,
ceea ce duce la pierderi economice, după care sunt necesare cheltuieli suplimentare pentru colectarea, prelucrarea şi lichidarea deşeurilor. Pe de altă parte, cantitatea deşeurilor menajere depinde,
de asemenea, de tehnologiile utilizate în procesul de producere şi de cultura ecologică a populaţiei. Deşeurile acumulate au un impact mare asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor,
determinat de emisiile substanţelor poluante din componenţa lor în atmosferă, ape şi sol. Conform
datelor statistice, cantitatea
de deşeuri formate pe teritoDeşeuri, total
riul Republicii Moldova în
anul 2006 a constituit 2422
mii tone iar volumul lor acumulat la sfârşit de an, 4005
mii tone (fig. 7.1, 7.2). Pe
parcursul anilor 2001-2006
s-a înregistrat o scădere lentă a deşeurilor stocate, fapt
Figura 7.1. Dinamica stocului de deşeuri (la sfârşit de an)
datorat nimicirii şi utilizării
în Republica Moldova, mii tone
unor cantităţi considerabile a lor.

Figura 7.2. Bilanţul deşeurilor în Republica Moldova în anii 2001-2006, mii tone

Conform Clasificatorului statistic al deşeurilor, acestea se împart în deşeuri de producţie şi deşeuri municipale/urbane. Deşeurile municipale/urbane includ deşeurile de orice natură şi provenienţă (menajere, comerciale, etc.) care se produc şi se gestionează în intravilanul unei localităţi.
Deşeurile urbane includ deşeurile menajere solide (materii textile, hârtie, carton, materii organice,
mase plastice, sticlă), deşeurile alimentare, nămolul şi sedimentele formate la epurarea apelor reziduale, etc.
7.1. Deşeurile menajere
Deşeurile menajere provin din activităţi casnice şi de consum. Volumul deşeurilor menajere acumulate in prezent pe platformele/rampele de depozitare autorizate şi neautorizate depăşeşte 31,5
milioane m3. Suprafaţa ocupata de gunoişti a sporit considerabil in ultimii ani: conform datelor
Inspectoratului Ecologic de Stat aceasta a crescut de la 1072 ha in anul 2000 la 1362 ha in 2006,


   Sursă: Formarea, utilizarea şi neutralizarea deşeurilor. Biroul Naţional de Statistică, 2006
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numărul gunoiştilor luate in evidenta fiind de 1854 (vezi fig. 7.3, 7.4). Circa o jumătate din rampele de depozitare a deşeurilor nu au autorizaţiile necesare de funcţionare; gunoiştile neautorizate
acoperă circa 40% din suprafaţa totala (545 ha). Anual sunt transportate la rampele de depozitare
circa 1,1-1,2 milioane m3 de deşeuri menajere.

Figura 7.3. Dinamica suprafeţelor rampelor
de depozitare, ha

Figura 7.4. Volumul deşeurilor menajere
depozitate, mii m3

Acutizarea problemei deşeurilor menajere este generată, in mare parte, de modul defectuos în
care acestea sunt gestionate în prezent. Metoda principală de neutralizare a deşeurilor o reprezintă
înhumarea. Evacuarea deşeurilor la rampele de stocare rămâne a fi modalitatea de bază în eliminarea acestora. Rampele de deşeuri nu sunt construite şi amenajate în mod corespunzător, nu dispun
de sisteme de izolare şi de colectare a apelor de drenaj, iar lucrările de înhumare nu se execută conform cerinţelor ecologice. Majoritatea rampelor de depozitare autorizate sunt supraîncărcate si nu
sunt păzite. Din această cauză, o parte din deşeuri se depozitează în afara perimetrelor admise iar
gunoiştile au tendinţa să se extindă. În multe localităţi nu există gunoişti amenajate, se implementează lent proiectele tip pentru construirea rampelor de deşeuri. În asemenea cazuri deşeurile sunt
aruncate la întâmplare împânzind satele şi oraşele mici. Exista peste 2300 astfel de microgunoişti
şi numărul lor creşte.
Administrarea necorespunzătoare a rampelor generează contaminarea solului şi a pânzei freatice, precum şi emisii de metan, bioxid de carbon, gaze toxice, cu efecte directe asupra sănătăţii
populaţiei şi mediului. Impactul deşeurilor se manifestă deosebit de pregnant în zonele rurale.
Populaţia deseori nu cunoaşte pericolele generate de gestionarea proastă a deşeurilor (amestecarea
tuturor tipurilor de deşeuri – bălegar, cutii de vopsele şi produse chimice, metal etc. şi aruncarea
lor pe malurile râpelor şi în apropierea fântânilor). Asemenea acţiuni conduc la poluarea puternică
a apelor freatice care sunt principala sursă de apă potabilă în localităţile rurale.
Cantitatea deşeurilor menajere in continuă creştere cere sa fie găsite modalităţi de prevenire a
formării si acumulării stocurilor. O metodă folosită activ în alte ţări este recuperarea materialelor
utile / reciclarea deşeurilor. In Republica Moldova, aceasta metodă este in stare incipienta: la Chişinău s-au făcut câteva încercări modeste de colectare separată a deşeurilor menajere care au eşuat
din cauza faptului că nu au fost suficient pregătite si nu au fost susţinute de populaţie. Colectarea
separată a deşeurilor menajere solide este importantă pentru că peste 60% din componentele lor
sunt reciclabile (hîrtie, carton, plastic, sticlă, metale). Prin faptul că acestea nu se recuperează
are loc pierderea unei cantităţi substanţiale de materii prime secundare şi resurse energetice. Pe
de altă parte, aceasta duce la scoaterea din circuit a unor noi şi noi terenuri. Pe lângă faptul că se
pierd mari cantităţi de materii prime secundare şi resurse energetice, transportarea acestor deşeuri
la rampa de depozitare necesită cheltuieli inutile. Depozitarea deşeurilor nu este potrivită nici din
punct de vedere ecologic, deoarece componentele degradabile (resturile organice, hârtia, textilele)
în rezultatul fermentării anaerobe produc o cantitate mare de gaze cu efect de seră. Apele din precipitaţii, infiltrate în stratul de deşeuri, solubilizează o parte din compuşi şi îi antrenează în apele
freatice, poluând resursele de apă potabilă. Este cunoscut că din 1000 t de deşeuri menajere se
formează pana la 8 t de diverşi compuşi solubili care se scurg de la rampele de depozitare.
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7.2. Deşeurile de producÞie
Deşeurile de producţie/industriale includ deşeurile care se formează în procesul tehnologic de
producere în diverse sectoare industriale. Nomenclatorul deşeurilor de producţie cuprinde circa
800 denumiri.

Figura 7.5. Dinamica deşeurilor de producţie, mii tone

În anul 2006 s-au format circa 4 milioane tone deşeuri de producţie, tendinţa generală pe parcursul ultimilor ani fiind descrescătoare (fig. 7.5). Ramurile care generează cele mai mari cantităţi de
deşeuri de producţie sunt industria extractivă, industria alimentară şi a băuturilor, creşterea animalelor şi gospodăria locativ-comunală. Până la 25-45% din materialele dobândite de întreprinderile
de extragere a materiei prime o reprezintă deşeurile, de aceea cele mai mari cantităţi de deşeuri de
producţie sunt generate de întreprinderile de extracţie, urmate la mare distanta de cele zootehnice
si ale industriei alimentare (tab. 7.1). Deşeurile animaliere sunt o sursă importantă de poluare chimică şi bacteriologică a apelor de suprafaţă, subterane şi a solului.
Tabelul 7.1

Cantitatea deşeurilor de producţie generate de diferite sectoare ale
economiei, mii tone

Anul
Sursa generatoare
Industria extractivă
Creşterea animalelor
Industria alimentară si a băuturilor
Gospodăria locativ comunală
Deşeuri menajere
Deşeuri aferente chimiei anorganice
Deşeuri din fitotehnie
Materia secundară a metalurgiei feroaselor
Deşeuri aferente industriei forestiere
Materia secundară a metalurgiei neferoaselor
Deşeuri de sticlă, porţelan, faianţă
Deşeuri de la utilizarea hârtiei

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4843
723
345
50,9
47,0
15,7
10,5
8,4
2,3
1,4
1,8
6,1

4004
553
226
347,1
44,6
11,1
7,3
11,1
2,6
0,3
0,7
5,0

3002
481
54
96,3
44,5
11,4
3,6
0,9
2,1
0,3
1,9
9,7

3725
509
313
180,2
42,9
11,3
6,5
49,7
3,3
0,36
2,8
12,2

3382
370
278
178,8
40,9
11,4
4,7
34,5
2,9
0,41
5,3
6,5

3221
181
329
190
33,7
12,2
2,8
12,8
4,9
1,6
7,9
n.a.

Variaţia cantităţii deşeurilor din gospodăria locativ-comunală pe parcursul anilor 2001-2006
poate fi explicată prin funcţionarea neregulată a staţiilor de epurare.
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Deşeurile periculoase. Deşeurile de
producţie periculoase sunt deşeurile
care răspund unuia sau mai multor din
cele 14 criterii de periculozitate, adică
au proprietăţi inflamabile, explozibile,
infecţioase, corosive, ecotoxice ş.a.
Deşeurile periculoase alcătuiesc, de Figura 7.6. Dinamica deşeurilor de producţie periculoase,
mii tone
obicei, mai puţin de 1% din toată cantitatea de deşeuri acumulate. În cazul gestionării incorecte ele prezintă un pericol serios pentru mediul
înconjurător şi sănătatea populaţiei. Cantitatea totală a deşeurilor periculoase formate în anul 2006
a constituit 634 tone ceea ce ridică stocul acumulat al acestei categorii de deşeuri la circa 7,4 mii
tone (fig. 7.6, 7.7).
Neutralizate, utilizate
Existent la sfârşitul anului
Existente la începutul anului
Transmise altor întrepr., expediate la rampe de depoz.
Formate în perioada de raportare

7425

7425

1533
634 264

Figura 7.7. Bilanţul deşeurilor de producţie periculoase, tone (2001-2006)

În perioada anilor 2001-2006 se observă o scădere lentă a cantităţii de deşeuri toxice. Scade
cantitatea de deşeuri utilizate, neutralizate şi creşte cantitatea de deşeuri expediate la rampele de
depozitare şi transmise altor întreprinderi. Acest fapt se poate explica prin stoparea procesului de
valorificare a deşeurilor în diferite sectoare industriale. În Republica Moldova în anul 2006 au fost
neutralizate şi utilizate 264 tone de deşeuri, o cantitate mult mai mică decât în anii precedenţi.
Trebuie menţionat faptul că evidenţa statistică a deşeurilor nu este suficient de strictă şi uneori
nu reflectă starea reală a lucrurilor. Astfel, datele Biroului Naţional de Statistică pe anul 2006 nu
includ cantitatea de 2500 t deşeuri galvanice amplasate în comuna Step Soci, raionul Sângerei.
Diferă şi datele privind cantitatea acumulată de deşeuri de cianuri, cu care operează Biroul de
Statistică şi MERN.
Deşeurile periculoase se distribuie în 4 clase de nocivitate:
Clasa I: deşeurile cu conţinut de metale grele (Cu, Cd, Pb, Hg, Cr ş.a), cianurile, o parte din
pesticidele inutilizabile şi interzise, aldehida formică, lămpile luminescente, DDT etc.
Clasa II: deşeurile petroliere, cu conţinut de vanadiu, solvenţii utilizaţi, sedimentul de la epurarea biochimică, emulsiile de tratare-răcire, acizii anorganici, deşeurile de la producerea coloranţilor, lacurilor, vopselelor, unele pesticide inutilizabile şi interzise.
Clasa III: reagenţii utilizaţi în fotografie, Ni, Pb, Cu, Sb, Ta şi compuşii lor, clorsilanii, unele
chimicale şi pesticide inutilizabile, acizii neorganici şi organici utilizaţi, etc.
Clasa IV: deşeurile cu conţinut de fosfor, detergenţii, materialele uzate, amestecurile de turnatorie etc.
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Cantitatea deşeurilor pe clase de nocivitate, pe parcursul anilor 2001-2006, este prezentată în
figurile 7.8-7.11.

Figura 7.8. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa I de nocivitate, tone

Figura 7.9. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa II de nocivitate, tone

Figura 7.10. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa III de nocivitate, tone

Figura 7.11. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa IV de nocivitate, tone

Masa deşeurilor din clasa I de nocivitate a scăzut treptat până la 4136 tone. Această scădere
se datorează, în special, valorificării deşeurilor cianurice. Deşeurile din clasa II de nocivitate de
asemenea sunt pe un trend descendent. Cantitatea deşeurilor periculoase de clasa III a scăzut lent
în perioada 2001-2004 dar a crescut în ultimii doi ani (în principal, pe baza creşterii cantităţii de
deşeuri de chimicale şi pesticide inutilizabile).
Republica Moldova este un mare producător de vinuri. Procesul de producere a vinurilor de
calitate presupune tratarea vinului brut cu hexacianoferat (II) de potasiu astfel rezultând cantităţi
importante de deşeuri cu conţinut de cianuri. Cantitatea deşeurilor de cianuri a scăzut pe parcursul
ultimilor ani, în principal datorită implementării tehnologiei de neutralizare a acestor deşeuri la
combinatul de vinuri „Vismos” (fig. 7.12). Cu părere de rău, acest proces a fost stopat în anul 2006,
drept care şi stocurile acestor deşeuri au crescut. Cantitatea deşeurilor de vanadiu şi a şlamurilor
petroliere a rămas relativ stabilă în ultimii ani.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Figura7.12. Dinamica deşeurilor periculoase în anii 2001-2006 (tone)
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Poluanţii organici persistenţi
Poluanţii organici persistenţi (POP) reprezintă o categorie de substanţe foarte stabile din punct
de vedere chimic, cu proprietăţi toxice şi bioacumulative. Fiind transportate la mari distanţe ele
pot cauza efecte adverse pentru sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. POP includ un şir de
pesticide organoclorurate, bifenilii policloruraţi (BPC) şi unii poluanţi industriali, inclusiv dioxinele şi furanii.
Pesticidele organoclorurate. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
nominalizează 9 preparate utilizate ca pesticide: aldrin, dieldrin, endrin, clordan, heptaclor, DDT,
mirex, hexaclorbenzen şi toxafen. In anii 1970-1980 utilizarea unora din aceste preparate a fost
interzisă în majoritatea ţărilor. Nici unul din pesticidele din categoria POP nu este inclus în Registrul substanţelor permise spre utilizare în agricultură, gospodăria silvică şi în sectorul privat în
Republica Moldova. Toate mijloacele chimice de protecţie a plantelor utilizate în ţară sunt importate. Importul se efectuează în bază de licenţe, fiind reglementate printr-o serie de acte elaborate
cu participarea MERN, Ministerului Agriculturii şi Ministerului Sănătăţii. Prevederile legale sunt
aplicate de către Serviciul Vamal. Pe parcursul ultimului deceniu nu au fost atestate importuri şi/
sau exporturi de pesticide POP.
Cantitatea totală de pesticide utilizate în Moldova pe parcursul anilor 1950-1990 constituie 560
mii tone, inclusiv 22 mii tone de compuşi organocloruraţi persistenţi. Utilizarea pesticidelor a atins
valori maxime în anii 1975-1985, reducându-se esenţial în ultimii 10-12 ani. Cota pesticidelor organoclorurate aplicate de asemenea s-a diminuat, în favoarea altor grupe de pesticide. Lipsa unui
control strict asupra importului, transportării, stocării şi utilizării pesticidelor a condus, de-a lungul
anilor, la acumularea unor cantităţi mari de pesticide cu termenul de utilizare expirat sau interzise,
care au devenit un pericol major pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei. La începutul
anilor 1990 în gospodăriile agricole colective existau peste o mie de depozite pentru păstrarea
pesticidelor. Pe parcursul ultimilor 15 ani majoritatea lor au fost dezasamblate sau deteriorate, iar
din cele ramase doar 20% sunt în stare satisfăcătoare. Ca urmare, cantităţi importante de pesticide
inutilizabile şi interzise au rămas sub cerul liber, în ambalaj deteriorat, ceea ce sporeşte riscurile
pentru sănătatea populaţiei şi mediu, mai ales că unele depozite sunt situate în apropierea unor
zone locuite sau a unor arii naturale vulnerabile.
În Republica Moldova nu s-a întreprins niciodată o evaluare complexă a riscurilor asociate cu
stocurile de pesticide şi zonele contaminate de acestea. În multe cazuri nu a fost determinată nici
măcar localizarea exactă şi starea zonelor contaminate. Păstrarea pesticidelor în condiţii inadecvate a condus la contaminarea zonelor adiacente. Investigaţia făcută de Inspectoratul Ecologic
de Stat în 2005 a demonstrat gradul înalt de contaminare a solului cu pesticide organoclorurate,
inclusiv DDT si HCH, în apropierea majorităţii depozitelor controlate. Concentraţiile pesticidelor
organoclorurate în sol depăşeau cu regularitate şi în mod semnificativ valorile CMA, chiar si la
200 m de depozite. În unele cazuri a fost depistată contaminarea apei unor iazuri din apropiere.
Începând cu 1997, au fost adoptate un şir de hotărâri ale Guvernului care se refereau la necesitatea colectării şi stocării centralizate a pesticidelor inutilizabile şi interzise, în paralel cu căutarea
soluţiilor pentru eliminarea lor definitiva. În noiembrie 2003, Ministerul Apărării Naţionale şi Departamentul Situaţii Excepţionale au început procesul de reambalare şi transportare a pesticidelor
inutilizabile şi interzise în depozite centrale raionale. În rezultatul acestei operaţiuni, întreaga cantitate a pesticidelor inutilizabile şi interzise, stocată în câteva sute de depozite neamenajate sau dezafectate, fără masuri de pază şi control adecvate, urmează să fie transferate în 37 de depozite raionale,
unde vor fi stocate centralizat până la găsirea unei soluţii acceptabile de eliminare definitivă a lor.
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Pe parcursul anilor 2003 - 2005, pentru efectuarea lucrărilor menţionate au fost alocaţi 4983,5
mii lei, din care 2413,5 mii lei din bugetul de stat şi 2570,0 mii lei din Fondul Ecologic Naţional.
Pana la sfârşitul anului 2006 au fost reambalate şi depozitate centralizat circa 2700 tone de pesticide inutilizabile şi interzise, ceea ce reprezintă 90% din cantitatea totala. Serviciile ecologice
raionale au supravegheat permanent mersul lucrărilor de reambalare şi depozitare a pesticidelor
inutilizabile şi interzise şi condiţiile de păstrare a acestora. Lucrările de depozitare centralizată a
pesticidelor vor continua, şi apoi vor urma lucrările de decontaminare a terenurilor unde au fost
amplasate depozitele demolate şi alte obiective din sectorul chimizării în agricultură.
O parte considerabilă a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise vor fi evacuate şi distruse
în afara ţării, în cadrul Proiectului „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici
persistenţi”, finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF) şi implementat de Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale. Pe parcursul anilor 2006-2008 vor fi evacuate şi distruse peste hotare circa
1150 tone de pesticide stocate în 12 depozite unde prezintă un risc maxim pentru mediu şi sănătatea populaţiei.
Bifenilii policloruraţi. Bifenilii policloruraţi (BPC) au fost mult timp folosiţi ca fluid dielectric
în echipamentele de putere (condensatoare, transformatoare, întreruptoare, reglatoare de tensiune,
etc.). În anii 70-80, când au fost stabilite toxicitatea şi persistenţa acestor substanţe, ele au început
să fie scoase din uz, fiind înlocuite cu alte tipuri de materiale dielectrice. Convenţia de la Stockholm, ratificată de Republica Moldova, cere eliminarea completă a acestor substanţe până în anul
2028. Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm, adoptat de Guvern la sfârşitul anului 2004, identifică sectorul energetic ca domeniu prioritar pentru eliminarea BPC.
Cantitatea totală de BPC în condensatoare pe teritoriul Republicii Moldova este estimată la 234
tone, din care 213 tone de ulei BPC se află în proprietatea întreprinderilor energetice (circa 20 mii
de condensatoare). Toate aceste condensatoare electrice ce conţin BPC vor fi dezasamblate, evacuate şi distruse în cadrul proiectului GEF menţionat mai sus. Lucrările au început în anul 2006
şi urmau sa fie finalizate in iunie 2007. Astfel vor fi evacuate din Republica Moldova circa 1060
tone de deşeuri BPC.
Transformatoarele sunt o altă categorie de echipament de putere ce poate conţine ulei BPC.
Transformatoarele mari de regulă sunt umplute cu ulei dielectric. În unele cazuri, în acest scop
se aplică uleiuri BPC. Problema este că în prezent nu există o evidenţă a tipului de ulei utilizat în
transformatoare, de aceea sarcina prioritară este de a-l identifica, iar apoi de a întreprinde măsurile necesare. Numărul total de transformatoare depăşeşte 26 mii, iar conţinutul de ulei potenţial
contaminat cu BPC este de peste 23 mii tone. Specialiştii din energetică estimează că doar o mică
parte a transformatoarelor din Republica Moldova conţine ulei BPC sau este contaminată cu BPC.
Proiectul GEF „Managementul şi distrugerea stocurilor POP” va contribui la testarea uleiurilor
din transformatoare, întreruptoare şi alte echipamente electrice de putere, în vederea identificării
celor contaminate.
7.3 Managementul deşeurilor
Programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere obligă instituţiile de
stat şi agenţii economici să întreprindă acţiuni pentru a reduce volumul de deşeuri şi a asigura
reciclarea lor maximă.
În ultimii ani în rezultatul implementării Programului naţional de valorificare a deşeurilor se
observă o îmbunătăţire a situaţiei. În anii 2000-2003 a avut loc o micşorare a cantităţii de deşeuri
toxice, în rezultatul neutralizării unor cantităţi de deşeuri cu conţinut de cianuri şi a valorificării
unei părţi a deşeurilor galvanice şi de mase plastice, a utilizării în calitate de fertilizanţi a nămo80
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lurilor formate la purificarea apelor reziduale de la staţiile de epurare. Are loc valorificarea unor
cantităţi tot mai mari de maculatură, a deşeurilor industriei extractive (la construirea drumurilor),
a deşeurilor de petrol (în calitate de combustibil la fabricile de asfalt), etc.
A crescut numărul agenţilor economici care se ocupă de colectarea, transportarea şi utilizarea
deşeurilor industriale (sticlă, maculatură, metal uzat, masă plastică) şi toxice (baterii, sedimente
galvanice, becuri luminiscente uzate, deşeuri petroliere). Organizaţia teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova, cu susţinerea Fondului Ecologic Naţional, a continuat acţiunile de
colectare şi depozitare centralizată a becurilor luminiscente uzate. Către ianuarie 2007 au fost
colectate şi depozitate circa 171 mii bucăţi, care urmează să fie neutralizate. Concomitent această
organizaţie a început şi colectarea anvelopelor uzate ( circa 3100 bucăţi).
Întreprinderea “Uniplast” SRL a colectat şi prelucrat 306 tone peliculă şi 3 tone mase plastice.
SA “Metalferos” a colectat deşeuri de metale feroase în cantitate de 63,9 mii tone, precum şi 7,5 mii
tone deşeuri de metale neferoase, pe care le-a expediat la prelucrare. Firma a colectat şi 622 tone
de baterii de acumulatoare pe care le-a expediat la prelucrare. SA “Fabrica de sticlă” şi SA “Glass
Container Company” continuă să colecteze deşeuri de sticlă. Pe parcursul a. 2006 agenţii economici au obţinut opt autorizaţii de prelucrare a deşeurilor, inclusiv a celor de PET, cauciucuri.
În anul 2006 au fost lichidate 1862 gunoişti neautorizate în peste 900 de localităţi. Au fost selectate 216 terenuri pentru construcţia depozitelor de deşeuri menajere solide. Totusi, organele
publice centrale şi locale nu asigură realizarea tuturor măsurilor prevăzute de Programul Naţional
de valorificare a deşeurilor.
În scopul realizării prevederilor Programului şi îmbunătăţirii situaţiei ecologice, este necesar de
întreprins următoarele:
• conlucrarea strânsă a Inspectoratului Ecologic cu autorităţile locale şi agenţii economici pentru implementarea Programelor ramurale şi locale de valorificare a deşeurilor;
• implementarea “Schemei tehnologice tipice a depozitelor de deşeuri menajere solide: 3-5
mii, 10-15 mii, 20-30 mii locuitori” în localităţile unde vor fi selectate terenuri pentru construirea noilor rampe de depozitare a deşeurilor;
• monitorizarea procesului de reambalare, transportare şi depozitare a pesticidelor inutilizabile şi interzise;
• înăsprirea cerinţelor faţă de agenţii economici, administraţia publică locală, în vederea respectării şi îndeplinirii legislaţiei ecologice;
• perfecţionarea mecanismului de percepere a plăţii pentru poluare.
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8. Procese şi fenomene naturale şi tehnogene
8.1. Riscul climatic

Numărul de cazuri

Tendinţele actuale de modificare a factorilor naturali de risc, frecvenţa acestora ne permite să
presupunem că riscul de manifestare a hazardurilor hidrometeorologice va creşte în continuare.
Începând cu anii 1950, numărul fenomenelor cu caracter distructiv provocate de starea vremii a
crescut pe glob de 5,5 ori, în timp ce numărul altor fenomene naturale extreme au crescut doar de
2,4 ori (fig. 8.1).

Figura 8.1. Dinamica hazardurilor catastrofale provocate de starea vremii
sau de alţi factori naturali

Cele mai dese hazarduri naturale de provenienţă hidrometeorologică pe teritoriul Republicii
Moldova, conform datelor statistice ale Centrului de Cercetări Epidemiologice ale Hazardurilor
Naturale (Belgia, Universitatea Luviana), sunt inundaţiile, secetele, vânturile puternice, temperaturile extreme. În perioada 1992-2003, 90% din totalul hazardurilor naturale în Republica Moldova l-au constituit fenomenele hidrometeorologice extreme, cele mai numeroase fiind inundaţiile
(50%), în timpul cărora s-au consemnat 92% din totalul victimelor umane, vânturile puternice
(25,5%) şi secetele (12,5%).
Evaluările comparative cu alte teritorii din vecinătate, utilizând datele acestui Centru ne permite să
constatăm, că riscul manifestării inundaţiilor catastrofale constituie 1-2 ori în 10 ani, ceea ce este mai
puţin decât în unele regiuni ale României, unde acestea au frecvenţa de 2-3 ori în 10 ani. (fig. 8.2).

a)

> 0,2
0,1 - 0,2
< 0,1

b)

1000 - 10000
100 - 1000
10 - 100

Figura 8.2. Repartiţia indicelui riscului manifestării inundaţiilor (nr./an) (a) şi
numărului sinistraţilor (nr./an) (b)
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Totodată, conform acestor evaluări, pe teritoriul ţării sunt deseori înregistrate secete de diferită intensitate. În Moldova secetele intense au o frecvenţă de manifestare de la 2 la 4 în 10 ani (fig. 8.3).

a)

frecvent (0,2 - 0,4)
posibil (0,1 - 0,2)
rar (< 0,1)

b)

1000 - 10000
100 - 1000

10 - 100
1 - 10

Figura 8.3. Repartiţia indicelui riscului manifestării secetelor (nr./an) (a) şi
numărului sinistraţilor (nr./an) (b)

Conform evaluărilor Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în medie de la o secetă
catastrofală în Republica Moldova au de suferit 280 mii oameni. Pentru comparaţie, cifrele medii
pentru inundaţii şi cutremurele de pământ constituie 193 mii şi, respectiv, 19 mii locuitori.
8.2. CalamitÃÞile naturale
În ultimii ani pe teritoriul Moldovei au devenit mai frecvente calamităţile naturale: secetele îndelungate, perioadele excesiv de umede, reci sau călduroase, ploile torenţiale puternice, deseori cu
grindină, inundaţiile, uraganele, iernile extrem de geroase sau calde, îngheţurile tardive de primăvară ori timpurii de toamnă, seismele, alunecările de teren şi alte fenomene şi procese distructive.
Conform datelor Departamentului Situaţii Excepţionale (DSE) şi Serviciului Hidrometeorologic
de Stat, în anul 2006 pe teritoriul Republicii Moldova s-au produs un sir de fenomene naturale
distructive de amploare, preponderent de caracter hidrometeorologic.
În ianuarie 2006, Moldova a fost afectată de un val de frig care a cuprins întregul teritoriu al ţării. Temperaturile au coborât până la -25 -30°C, ceea ce din punct de vedere statistic este de aşteptat să se întâmple odată în 20-50 ani. În urma manifestării temperaturilor extreme, 37 de persoane
au decedat îngheţate de frig iar culturile agricole au fost serios afectate pe suprafeţe întinse.
În lunile iunie şi iulie, în urma unor fenomene convective intense, pe spaţii mari s-au înregistrat
averse puternice însoţite de descărcări electrice, cu grindină şi vijelie. Pe 13 iulie, în regiunea staţiilor
meteorologice Bravicea şi Bălţata aversele au fost însoţite de grindină cu diametrul de 16-20 mm..
În anul 2006 aversele au cauzat daune economice considerabile, preponderent în agricultură,
obiectele de infrastructură şi sectorul privat.
Ploile puternice au dus la creşterea semnificativă a nivelului apei în fl. Nistru (+ 2.5-4.5 m) şi r.
Prut (+ 2.5-3.5 m). Pe alocuri apele Prutului şi Nistrului s-au revărsat în luncile lor.
Conform datelor Departamentului Situaţiilor Excepţionale, în anul 2006 au fost înregistrate 35
situaţii excepţionale cu caracter natural în urma cărora au decedat 39 persoane iar pagubele materiale au constituit 132,5 mil. lei (tab. 8.1).
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Situaţii excepţionale cu caracter natural în anul 2006
Tip
Geruri puternice
Viscole puternice
Furtuni însoţite de descărcări electrice
Ploi torenţiale însoţite de vânt puternic
şi grindină
Ploi torenţiale
Ploi torenţiale însoţite de vârtej
Grindină
Vânturi puternice şi vârtejuri
Inundaţii

Tabelul 8.1

umane, Pagube materiale,
Număr Pierderi
persoane
mii lei
1
37
1
2
2
11

-

56583

2
1
7
7
3

-

31737
8504
34916
633,4
122,7

8.3. SituaÞia radiologicÃ
În Republica Moldova situaţia radiologică este monitorizată de Serviciul Hidrometeorologic
de Stat (SHS) şi de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP). SHS
efectuează monitoringul poluării radioactive a aerului atmosferic (prin măsurarea debitului dozei
de expoziţie a radiaţiei gama, prin determinarea activităţii sumare beta şi gama, precum şi a conţinutului 137Cs şi 90Sr în depunerile atmosferice) şi a apelor de suprafaţa. CNŞPMP efectuează monitoringul igienico-radiologic care include investigarea mostrelor de produse alimentare şi materie
primă privind conţinutul radionuclizilor, precum şi măsurări ale fondului natural gama.
Pe parcursul anului 2006 starea radiologică pe teritoriul Republicii Moldova a fost stabilă. Valorile medii ale fondului natural gama nu au înregistrat modificări esenţiale în comparaţie cu anii
2000-2005, încadrându-se în limitele specifice acestui teritoriu - între 7 şi 13 μ������������������
�������������������
R/h, valori considerabil inferioare celor maxim admise, conform normelor de radioprotecţie în vigoare. Valorile
punctuale maxime înregistrate nu au depăşit limita de avertizare (25 μ�����
������
R/h).
Rezultatele obţinute în anul 2006 s-au situat sub nivelul de atenţionare, încadrându-se în limitele
de variaţie caracteristice ţării.

Figura 8.4. Activitatea specifică a Cs137 în
probele de sol şi vegetaţie spontană (muşchi)
din nord-vestul Republicii Moldova.
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Figura 8.5. Activitatea specifică a Sr90 în
probele de sol şi vegetaţie spontană (muşchi)
din nord-vestul Republicii Moldova.
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Cercetările efectuate de Institutul Naţional de Ecologie au evidenţiat procese de acumulare sporită a radionuclizilor Cs-137 şi Sr-90 de către unele specii de vegetaţie spontană (îndeosebi în
muşchi), în dependenţă de zona geografică si conţinutul lor în sol (fig. 8.4-8.5).
La fel a fost remarcat faptul menţinerii în stratul superior al solului (0-3 cm) din ecosistemele
naturale silvice a concentraţiilor sporite de Cs-137 (fig. 8.6). Acesta este un factor potenţial de
degradare a biodiversităţii.

Figura 8.6. Conţinutul radionuclizilor Cs-137 şi Sr-90 în probele de sol din zona
de nord-vest a Republicii Moldova (s. Risipeni, pădure - sol cenuşiu de pădure)

Pe parcursul anului 2006, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă a înregistrat valori stabile şi normale ale conţinutului radionuclizilor de diferită natură în obiectele mediului
ambiant, culturi agricole şi principalele produse alimentare (tab. 8.2). Nu au fost semnalate incidente
şi accidente radiologice şi cazuri de contaminare radioactivă a produselor alimentare, apei potabile,
apei bazinelor de suprafaţă, materialelor de construcţie şi a altor elemente ale mediului ambiant.
Tabelul 8.2

Conţinutul mediu al substanţelor radioactive în obiectele mediului ambiant
şi produsele alimentare de bază

Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea obiectului
investigaţiei
Aer atmosferic
Apă potabilă
Apă minerală
Sol
Lapte
Carne de vită
Carne de porc
Peşte
Ouă de pasăre
Legume
Fructe

Activitatea globală beta,
Bq/kg, Bq/l
3,0·10-8
2,53
9,7
25,�0
5��
,�2
17,�3
11,7�
5
12���
,3�2
5,�1
1���
9��
,�7
3,�2
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Stronţiu-90
Bq/kg, Bq/l
1,35·10-8
0,53
2,4
5,�2
1,��
0�6
3���
,��
4�5
2���
,��
35
2���
,��
65
1���
,62
4���
,��
23
<���
0,�7

Cesiu-137,
Bq/kg, Bq/l
1,25·10-8
<1,0
<1,0
13,��
72
1,��
32
<1,0
1,��
82
1,��
32
1,��
24
1,��
45
1,��
12
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Sursele principale naturale de iradiere sunt Radon-222, Toriu-232 şi produsele dezintegrării lor.
Concentraţiile medii de radon în diferite blocuri de locuit au variat între 19.2–52.0 Bq/m3.
Principalele surse de iradiere artificială a populaţiei sunt radiodiagnosticul medical, medicina
nucleară, radioterapia şi iradierea profesională. Valorile expunerii datorate acestor surse sunt mai
mici decât cele datorate fondului natural. Aportul cel mai mare în această categorie o are expunerea medicală în scop diagnostic sau terapeutic. Ponderea iradierii de la sursele artificiale constituie
circa 27%, de la cele naturale – circa 73%.
În prezent peste 260 de instituţii şi organizaţii din Republica Moldova utilizează surse de radiaţie ionizantă şi materiale radioactive. Pe parcursul anului 2006 nu au fost înregistrate cazuri de
suprairadiere a populaţiei şi a personalului care intră în contact cu radiaţiile ionizante.
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9.1. Cadrul politicii de mediu
Bazele politicii ecologice a ţării sunt stabilite în Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) care a înlocuit planurile de acţiuni şi concepţiile care erau în vigoare de la mijlocul
anilor 1990. Această Concepţie prevede ajustarea obiectivelor majore ale politicii ecologice, ţinând cont de schimbările sociale şi economice din ţară şi având în vedere tendinţele regionale şi
globale recente, în ceea ce priveşte prevenirea degradării de mai departe a mediului. Documentul
conţine argumentarea necesităţii implementării unei politici unice de protecţie a mediului care ar
integra cerinţele de mediu în reforma economiei naţionale, îmbinată cu voinţa politică de a adera
la UE. Obiectivele principale ale politicii de mediu sunt:
• Prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei în contextul dezvoltării durabile a ţării;
• Asigurarea securităţii ecologice a ţării.
Conform Concepţiei, priorităţile politicii de mediu a Republicii Moldova la etapa actuală cuprind
întărirea capacităţilor şi colaborarea intersectorială, inclusiv aplicarea principiilor “economie prin
ecologie” şi “cost-beneficiu”, reglementarea impactului antropic, prevenirea poluării şi asanarea
mediului. Concepţia tratează şi aspecte ce ţin de finanţarea activităţilor de mediu şi participarea
publicului la luarea deciziilor în domeniul dat. Se accentuează necesitatea extinderii activităţilor
Centrului Informaţional de Mediu şi creării centrelor informaţionale de mediu la nivel local. Activităţile de colaborare internaţională în domeniul mediului se bazează pe orientarea politică spre
integrare europeană, cu accentul pe armonizarea legislaţiei, strategii şi programe în domeniu.
În februarie 2005 a fost semnat Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova,
în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Conform acestui Plan de Acţiuni, ţara urmează să-şi
consolideze relaţiile cu UE în domeniile politic, de securitate, economic şi cultural. Planul de
Acţiuni se referă la aspecte privind dezvoltarea durabilă şi prevede măsurile care trebuie luate în
consideraţie pentru a integra mai bine aspectele de mediu în politicile altor sectoare, în special în
industrie, energetică, transport, dezvoltarea regională şi agricultură. Totodată Planul prevede măsuri pentru consolidarea structurilor administrative în domeniul mediului şi stabilirea procedurilor
privind accesul la informaţia de mediu şi participarea publică. Documentul include aspecte ce ţin
de implementarea Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului
la procesul decizional şi accesul la justiţie în problemele ce ţin de mediu, evaluarea impactului
asupra mediului şi instruirea ecologică. Este de asemenea subliniată necesitatea adoptării unor acte
juridice suplimentare în domeniile principale de mediu.
În capitolul cu privire la protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale din Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006) se evidenţiază necesitatea integrării
principiilor dezvoltării durabile în toate sferele activităţii social-economice. În acest scop au fost
elaborate planuri concrete de acţiuni pentru atingerea unor scopuri în perioada cea mai apropiată.
Au fost specificate obiectivele şi acţiunile necesare atingerii lor, de rând cu estimarea costurilor respective şi identificarea surselor financiare. In anul 2006 perioada de validitate a acestui document
a fost prelungită cu un an.
Aceste două documente sunt deosebit de importante, pe de o parte, în contextul alinierii Republicii Moldova la principiile şi normele UE în domeniul mediului, iar pe de altă parte, în vederea
sporirii securităţii ecologice a ţării.
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În anul 2006, Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale a elaborat Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015. Obligaţia de a asigura securitatea ecologică
reiese direct din dispoziţiile articolului 37 al Constituţiei Republicii Moldova, care garantează
dreptul fiecărui om la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru
viaţă şi sănătate. Conform Programului, aprobat de Guvern în martie 2007, principalele procese
care periclitează securitatea ecologică sunt:
- Procesele geologice şi hidrologice periculoase;
- Procesele de degradare a solului;
- Exploatarea intensă a zăcămintelor minerale;
- Accidentele industriale;
- Degradarea mediului ca rezultat al poluării intensive;
- Impactul antropic asupra mediului natural;
- Reducerea diversităţii biologice;
- Poluarea radioactivă;
- Impactul transfrontalier (accidentele industriale, poluarea aerului şi a apelor de suprafaţă);
- Procesul de deşertificare.
Sarcinile primordiale ale autorităţilor publice în asigurarea securităţii ecologice sunt:
• Controlul si monitorizarea permanentă a respectării prevederilor legislaţiei, îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin Republicii Moldova ca parte la diferite acorduri internaţionale, precum şi
realizarea consecventă a strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiuni care asigură, direct
sau indirect, securitatea ecologică a statului.
• Elaborarea planurilor de acţiuni departamentale şi locale privind asigurarea securităţii ecologice de către toate sectoarele economiei naţionale.
• Informarea şi conştientizarea publicului privind problemele de securitate ecologică.
• Dezvoltarea cooperării transfrontaliere la toate nivelurile in scopul asigurării monitorizării
calităţii componentelor de mediu şi prevenirii sau diminuării impactului accidentelor de natură tehnogenă şi cataclismelor naturale.
9.2. Cadrul legislativ şi normativ
In prezent, sistemul de gestionare a mediului din Republica Moldova se bazeaza pe un cadru legislativ cuprinzător care acopera toate compartimentele mediului si reflecta principiile de bază ale
dezvoltării durabile. În acelaşi timp, ajustarea cadrului legislativ ecologic la schimbările mediului
politic şi economic rămâne o preocupare importanta. Schimbările legislative au in vedere promovarea unei abordări holistice în managementul de mediu, în vederea cuprinderii tuturor problemelor trans-sectoriale. Mai multă atenţie urmează să fie acordată reflectării legăturilor între gestiunea
mediului şi managementul altor sectoare economice.
În anul 2006 în domeniul protecţiei mediului au fost adoptate acte legislative importante. Republica Moldova şi-a confirmat adeziunea la acordurile internaţionale de mediu prin adoptarea de
către Parlament a Legii nr. 119-XVI din 18.05.06 pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon. Prin Legea nr.
221-XVI din 14.07.06 au fost făcute modificări si completări ale anexelor la Legea regnului animal, fiind introduse sancţiuni mai severe (taxe mai mari) pentru pagubele cauzate prin dobândirea
speciilor periclitate sau rare. În scopul reglementării folosirii resurselor piscicole a fost adoptată
Legea nr. 149-XVI din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
88
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În scopul extinderii ariilor naturale protejate de stat, prin Legea nr. 354 –XVI din 24 noiembrie
2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind FANPS, în
fondul ariilor naturale protejate de stat au fost incluse 94705 ha de zone umede de importanţă internaţională, in special, lacurile Prutului de Jos, Nistrul de Jos (raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă) şi zona
Unguri-Holoşniţa (raioanele Ocniţa, Donduşeni, Soroca). Astfel suprafaţa ariilor naturale protejate
de stat a crescut de la 66476,7 ha sau 1,96% din teritoriul ţării, pînă la 157227,4 ha sau 4,65%.
Prin Legea nr. 213 din 13.07.06 pentru modificarea şi completarea Codului subsolului funcţiile
controlului geologic de stat au fost transmise organului de stat abilitat cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător; se aşteaptă că această schimbare va îmbunătăţi starea
de lucruri în domeniul exploatării subsolului.
În curs de examinare în Parlament se află un şir de proiecte de legi, între care Legea cu privire
la reţeaua ecologică naţională, ce ţine de realizarea prevederilor rezoluţiei privind biodiversitatea
a Conferinţei miniştrilor mediului de la Kiev (2003) si Legea pentru modificarea şi completarea
anexei la Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea
utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.
Au fost prezentate Guvernului pentru examinare proiectul Legii privind grădinile zoologice şi
proiectul Legii regnului vegetal.
MERN a elaborat şi a obţinut aprobarea a 15 Hotărâri de Guvern, cea mai notabila fiind Hotărârea nr. 1061 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere
a zăcămintelor de substanţe minerale utile pentru valorificare industrială. În scopul reglementării
activităţilor ce ţin de importul/exportul speciilor de animale şi plante sălbatice reglementate de
Convenţia CITES a fost emis Ordinul comun între MERN şi Serviciul Vamal nr. 19/90-01 din
14.03.2006 „Cu privire la stabilirea punctelor de trecere internaţionale pentru operaţiunile de import/export reglementate de Convenţia CITES”.
În scopul creării bazei legislative naţionale în domeniul folosirii subsolului, în afară de Regulamentul privind modul de transmitere în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile pentru
valorificare industrială, au fost elaborate şi prezentate/coordonate Regulamentul privind modul de
prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii subsolului; proiectul de hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa de stat a zăcămintelor, rezervelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile; Regulamentul provizoriu cu privire la modul atribuirii sectoarelor
subsolului pentru studierea geologică din contul mijloacelor financiare ale solicitantului.
Întru executarea Programului Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere
(2000), precum şi în scopul concretizării politicii de stat în domeniul salubrizării localităţilor şi
îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor, MERN a elaborat: Planul sectorial de transpunere a
Directivelor UE în legislaţia naţională din domeniul deşeurilor; proiectul HG cu privire la sporirea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul salubrizării
localităţilor; şi Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova, care au fost expediate
ministerelor, agenţiilor şi autorităţilor publice locale spre examinare.
În domeniul ajustării legislaţiei naţionale la prevederile Directivelor Uniunii Europene au fost
elaborate planuri sectoriale de aproximare a legislaţiei naţionale în conformitate cu aquis-ul comunitar, capitolul 22 – Mediul. În baza planurilor sectoriale a fost elaborat Planul general de acţiuni
privind aproximarea legislaţiei naţionale, care a fost transmis Comisiei Europene, în conformitate
cu prevederile Planului de acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova.
S-a lucrat activ cu experţii Comisiei Economice pentru Europa (CEE), în vederea pregătirii
celui de al II-a Studiu de Performanţe în domeniul mediului în Republica Moldova. Documentul
respectiv, aprobat în cadrul şedinţei Comitetului pentru Politica de Mediu al CEE a ONU, conţine
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recomandări concrete cu privire la ameliorarea situaţiei ecologice şi îmbunătăţirea managementului de mediu în Republica Moldova. Aceste recomandări au fost prezentate publicului din Moldova
în vara anului 2006. MERN a elaborat şi prezentat ministerelor şi altor instituţii pentru coordonare
proiectul Hotărârii Guvernului „Despre aprobarea Recomandărilor celui de-al doilea Studiu de
Performanţe în domeniul protecţiei mediului pentru anii 2007-2010”.
9.3. Managementul ecologic
Activităţile prioritare în domeniul protecţiei mediului in anul 2006 sunt in mare măsură descrise
în diferite capitole ale acestui raport. Scopul general al activităţilor rămâne a fi realizarea obiectivelor dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea stării mediului.
Autoritatea Centrală de Mediu – Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi subdiviziunile sale
(Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Institutul de Ecologie şi Geografie) au continuat activităţile respective, la nivel sectorial şi naţional.
Activităţile principale efectuate în cadrul MERN si a subdiviziunilor sale pot fi grupate după cum
urmează:
1. Elaborarea compartimentelor de mediu ale Programului Naţional “Satul Moldovenesc”; Planului de Acţiuni “Uniunea Europeană – Republica Moldova”; Planului de acţiuni pentru
realizarea Programului Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”.
2. Implementarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici
persistenţi şi a Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind
poluanţii organici persistenţi.
3. Elaborarea şi avizarea unui set de proiecte de legi şi hotărâri de Guvern, inclusiv: Legea
pentru modificarea şi completarea Legii regnului animal; Legea pentru aderarea Republicii
Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul
de ozon; Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura; Legea pentru modificarea şi
completarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat; Legea cu privire la reţeaua
ecologică naţională.
4. Asigurarea preşedinţiei Republicii Moldova în cadrul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR).
5. Stabilirea cadrului de colaborare bilaterală între Republica Moldova şi Republica Cehă,
Letonia, Lituania şi Estonia, în vederea obţinerii asistenţei logistice, tehnice şi financiare
privind aspectele practice de armonizare a legislaţiei ecologice naţionale cu cea a Uniunii
Europene.
6. Continuarea activităţilor în cadrul celor 18 Convenţii internaţionale în domeniul protecţiei
mediului, la care Republica Moldova este parte.
7. Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), in colaborare cu autoritatile locale si politia, a intreprins un sir de actiuni de control a respectării legislaţiei de mediu. Au fost inspectate 15200
de întreprinderi şi organizaţii, fiind depistate 6860 incalcari. Contravenienţilor li s-au aplicat
sancţiuni administrative sub formă de amenzi şi recuperări ale prejudiciilor cauzate în sumă
de 0,5 milioane lei. IES a efectuat expertiza ecologică de stat a 672 proiecte de dezvoltare cu
un potenţial impact ecologic negativ şi a participat în comisiile de dare în exploatare a noilor
unitati economice şi de alocare a terenurilor pentru obiective economice. Având în vedere
creşterea fenomenului dobândirii ilicite a substanţelor minerale utile pentru construcţii la
nivel local Guvernul a decis să facă o inventariere completă a carierelor şi a delegat funcţia
90
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controlului geologic de stat Inspectoratului Ecologic de Stat.
Activităţile de protecţie a mediului efectuate şi/sau coordonate de MERN în comun cu alte organizaţii interesate au fost următoarele:
- implementarea continuă a programelor, strategiilor şi planurilor de stat - Strategia naţională
şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice (anii 2002-2012); Strategia
dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional si Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020; Planul Naţional de acţiuni în igiena
mediului (anii 2000-2010); Programul Naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării;
Programul Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere; Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova (anii 2003-2015) şi altele;
- efectuarea lucrărilor în cadrul acţiunii “Un arbore pentru dăinuirea noastră” (au fost împădurite peste 6000 ha de terenuri degradate gestionate de primării, au fost plantate 100 ha de
fâşii forestiere);
- desfăşurarea concursului naţional “Cea mai amenajată sursă de apă potabilă din localitate”;
- efectuarea lucrărilor de reconstrucţie şi amenajare a obiectelor protejate “Parcul din s. Ţaul”
şi “Parcul din s. Mîndîc”;
- elaborarea şi implementarea planului de acţiuni privind lichidarea gunoiştilor spontane şi
amenajarea celor autorizate. Realizarea planului de acţiuni a permis lichidarea a circa 3500
gunoişti ilicite pe o suprafaţă de 350 ha şi organizarea a 385 de rampe de deşeuri autorizate;
- efectuarea şi/sau coordonarea activităţilor de protecţie a solului: protecţia antierozională,
ameliorarea solurilor degradate, valorificarea terenurilor degradate, instruirea şi informarea
populaţiei din zonele rurale şi altele;
- coordonarea şi susţinerea financiară a activităţilor de amenajare şi salubrizare a izvoarelor
(au fost alocate din FEN circa 3,3 mil. lei);
- organizarea operaţiunii “Aer curat”, precum şi a acţiunii “În oraş fără automobilul meu”, cu
scopul diminuării emisiilor de la sursele mobile;
- inventarierea carierelor şi minelor;
- continuarea lucrărilor de reambalare şi depozitare centralizată a stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi.
O parte importantă a activităţilor de management o reprezintă informarea, educaţia şi instruirea
publicului şi propagarea cunoştinţelor ecologice. În afară de raportul anual despre starea mediului,
a fost editat Cadastrul de stat al apelor si au fost întocmite Cadastrul şi Balanţa zăcămintelor de
substanţe minerale solide utile si anuarele privind calitatea apelor de suprafaţă si calitatea aerului
atmosferic în Republica Moldova. De asemenea, au fost organizate un şir de seminare, conferinţe,
mese rotunde, ore ecologice, concursuri pentru tineret, apariţii în emisiuni radio şi TV. Au fost
publicate un set de materiale cu caracter informativ. În scopul antrenării publicului în activităţi
practice de protecţie a mediului, anual sunt organizate concursurile “Cea mai verde, mai salubră şi
amenajată localitate”, “Cele mai bune publicaţii de mediu”, “Cea mai amenajată fântână/izvor”.
Finanţarea activităţilor de management ecologic. Unul din instrumentele de direcţionare a
resurselor financiare în domeniile prioritare ale protecţiei mediului este Fondul Ecologic Naţional.
Resursele FEN se acumulează din mijloacele transferate de către fondurile ecologice locale, plăţile
pentru emisiile de poluanţi de la sursele mobile, plata pentru mărfurile care în procesul utilizării
poluează mediul, donaţii, precum şi alte surse.
În rezultatul eficientizării mecanismului de percepere a plăţilor pentru poluarea mediului şi odată
cu introducerea plăţii percepute la importul mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea
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mediului înconjurător (păcură, anvelope, vopsele, acumulatoare, tuburi luminescente, mase plastice ş.a.), acumulările în Fondul Ecologic Naţional au crescut considerabil. În anul 2006 veniturile
totale ale FEN (inclusiv soldul tranzitiv la început de an) au constituit circa 76 milioane lei.
Pe parcursul anului 2006 Consiliul de Administrare al Fondului Ecologic Naţional a aprobat
finanţarea a 446 proiecte în sumă de 70,2 milioane lei. Acestea au vizat:
- construirea obiectivelor de protecţie a mediului (aprovizionarea cu apă potabilă şi reabilitarea şi reconstrucţia reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare); curăţarea şi menţinerea
fântânilor şi izvoarelor; alte măsuri de protejare a resurselor acvatice – 24,6 mil. lei;
- consolidarea capacităţii autorităţilor de mediu (MERN, IES, SHS) – 9,3 mil. lei;
- împădurirea terenurilor degradate, plantarea fâşiilor forestiere de protecţie – 9,2 mil. lei;
- construirea rampelor de depozitare a deşeurilor, lichidarea gunoiştilor neautorizate/vechi
– 8,2 mil. lei;
- activităţi de cercetare-dezvoltare – 6,0 mil. lei;
- gestionarea sistemului de informare ecologică şi propagarea cunoştinţelor ecologice – 3,7
mil. lei;
- lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale – 2,8 mil. lei;
- măsuri de protecţie şi conservare a diversităţii biologice – 1,9 mil. lei.
Fonduri FEN au mai fost folosite pentru implementarea acordurilor internaţionale în domeniul
mediului (3,6 mil. lei) şi pentru sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale de mediu printr-un
program de granturi (1,1 mil. lei); sume mai mici au fost cheltuite pentru premierea lucrătorilor
autorităţilor de mediu, îmbunătăţirea infrastructurii fondurilor ecologice şi alte scopuri.
9.4. Colaborarea internaÞionalÃ în domeniul protecÞiei mediului
Republica Moldova este Parte la 18 convenţii şi acorduri în domeniul protecţiei mediului. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este implicat activ în realizarea proceselor „Un mediu
pentru Europa”; „Mediul şi sănătatea”; implementarea prevederilor Strategiei ecologice a ţărilor
Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale.
În anul 2006 Republica Moldova a preluat de la Ungaria preşedinţia Comisiei Internaţionale
pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). In acest context, Moldova a înaintat către Secretariatul Convenţiei Dunărene o propunere de proiect vizând stabilirea unui sistem de monitorizare şi
protecţie a bazinului hidrografic al r. Prut. Această iniţiativă a fost susţinută de ţările vecine, România şi Ucraina. Un eveniment important a fost organizarea şi desfăşurarea conferinţei naţionale
consacrată Zilei Internaţionale a Dunării.
În cadrul lucrărilor celei de a III-a Asamblee a Fondului Global de Mediu (GEF) Republica Moldova a fost aleasă în calitate de membru al Consiliului de Administrare al acestui Fond. Acest lucru
va contribui la acordarea unor facilităţi ţării noastre, cele mai importante dintre ele fiind atragerea
investiţiilor şi promovarea imaginii ţării peste hotare.
În anii 2005-2006, accentul cooperării internaţionale în domeniul mediului a fost pus pe dezvoltarea legăturilor bilaterale cu ţările Uniunii Europene. Guvernul Republicii Cehe a selectat
Moldova ca ţară partener pentru dezvoltarea proiectelor de mediu. In cadrul cooperării bilaterale
a fost realizat un schimb de informaţii privind legislaţia în domeniul asigurării cu apă potabilă,
tratării apelor uzate şi sănătăţii populaţiei; s-a discutat despre elaborarea unor propuneri de proiect
privind managementul deşeurilor cu posibilitatea finanţării lor de către Guvernul Cehiei. Au fost
iniţiate proiectele de decontaminare a solului şi apelor freatice în or. Iargara şi s. Mărculeşti şi de
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construire a staţiei de epurare în or. Leova.
Colaborarea cu România s-a concentrat pe preluarea experienţei şi practicii în aspectul integrării
europene, în domeniul geologiei şi altor activităţi regionale de interes comun, îndeosebi în ceea
ce priveşte planul de management şi monitoring al râului Prut şi crearea băncii de date referitor la
procesele geologice periculoase, crearea ariilor naturale protejate transfrontaliere, etc.
A fost iniţiată colaborarea cu ţările baltice (Letonia, Lituania şi Estonia), în scopul preluării
experienţei de armonizare a legislaţiei de mediu naţionale cu cea a Uniunii Europene. În acest context a fost semnat Acordul între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova
şi Ministerul Mediului al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului.
În cadrul acestui acord se desfăşoară proiectul „Cu privire la acordarea suportului în scopul transpunerii Directivelor UE în domeniul managementului deşeurilor şi conservării biodiversităţii”.
In anul 2005 Comisia Economică pentru Europa a ONU a evaluat starea mediului în Republica
Moldova, problemele prioritare existente şi de perspectivă. În octombrie 2005, la Geneva, în cadrul Comitetului Politicii de Mediu a fost prezentat cel de-al doilea Studiu de Performanţe, care
include recomandări concrete în domeniul mediului întru soluţionarea problemelor existente, fapt
ce va contribui la atragerea asistenţei tehnice şi a investiţiilor pentru realizarea acţiunilor de protecţie a mediului. Printre principalele recomandări pot fi menţionate următoarele:
• Guvernul trebuie să recunoască protecţia mediului ca fiind o prioritate naţională. In acest
scop, el trebuie să consolideze capacitatea autorităţilor de mediu la nivel naţional, regional
şi local astfel încât acestea să-şi poată îndeplini funcţiile;
• Guvernul trebuie să consolideze MERN astfel încât acesta să-şi poată îndeplini funcţii de
bază cum ar fi implementarea acordurilor internaţionale de mediu sau gestionarea informaţiei de mediu;
• Crearea unei unităţi speciale în cadrul MERN care să se ocupe primordial de problemele
armonizării legislaţiei de mediu naţionale cu cea a Uniunii Europene.
9.5. Sistemul de monitoring ecologic
Monitoringul ecologic este un element de bază în sistemul de gestionare a mediului. Supravegherea mediului în Republica Moldova este efectuată de un şir de organizaţii. Cele mai importante
sunt:
• Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN);
• Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (MSPS);
• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA);
• Academia de Ştiinţe a Moldovei;
• Departamentul Situaţii Excepţionale al MAI şi altele.
Reţeaua de supraveghere a mediului. Au continuat lucrările de prelevare şi analiză a probelor
în reţeaua ecologică de supraveghere, în conformitate cu programele de activitate ale organizaţiilor
respective. In unele organizaţii au fost efectuate lucrări de extindere şi/sau optimizare a reţelei de
supraveghere.
Organizaţiile Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. Serviciul Hidrometeorologic de
Stat (SHS) dispune de cea mai vastă reţea de supraveghere a mediului (fig. 9.1), reprezentată prin
17 staţii de monitorizare a calităţii aerului, 49 puncte de observaţie a apelor terestre, 52 de loturi
de monitorizare a calităţii solului în 10 raioane ale Republicii Moldova.
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Figura 9.1. Reţelele de monitorizare a calităţii mediului din Republica Moldova

(Sursa: Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 2004)

În ultimii ani SHS s-a concentrat asupra optimizării funcţionării reţelei de supraveghere a mediului. A fost reactivată staţia de la Leova de monitorizare transfrontalieră a aerului; au fost instalate 4 staţii automatizate de monitorizare pe râul Prut (2) şi Nistru (2), 4 posturi pe patru râuri diferite
şi 5 posturi pe bazinele acvatice; au fost instituite 6 posturi pentru determinarea POP în apropierea
depozitelor de pesticide abandonate din diferite regiuni ale ţării, 10 terenuri pentru analiza BPC
din apropierea unor staţii electrice şi altele. În 2006, SHS a participat, împreună cu Institutul de
Investigaţii asupra Aerului Atmosferic din Norvegia, la campania europeană de determinare a POP
în atmosferă.
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) operează reţele de supraveghere speciale şi fluctuante:
prelevează probe de apă, aer, sol, inclusiv, ape reziduale, emisii de noxe, produse de petrol, pes94
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ticide, altele de pe şi din apropierea platformelor industriale şi surselor de poluare staţionare şi
mobile, în conformitate cu programul de control al poluării mediului şi cu necesităţile controlului
operativ. Reţeaua de supraveghere cuprinde circa 170 de surse de poluare din mun. Chişinău şi 470
de obiecte economice şi sociale din alte oraşe şi raioane ale ţării.
Agenţia pentru Geologie “AGeoM”: Reţeaua de monitorizare a apelor subterane în perioada
de după 1998 s-a redus cu 36 de sonde. Numărul total al sondelor de observaţie constituie 186,
localizate pe 33 de câmpuri. În prezent există necesitatea extinderii acestora pentru monitorizarea
straturilor acvifere de sub câmpurile de filtrare ale fabricilor de zahăr şi a acviferelor afectate de
scurgerile de la fermele mari de bovine.
Instituţiile Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de
Medicină Preventivă (CNŞPMP) cu Centrele teritoriale de medicină preventivă ale MSPS dispune de reţele speciale pentru monitorizarea permanentă a aerului în zonele urbane în 12 locaţii, în
particular, în zonele de locuit şi în încăperi; ele monitorizează şi calitatea apei potabile din 3550
fântâni din zonele rurale şi 11 bazine acvatice de suprafaţă, iar calitatea solului - în zonele de agrement, în localităţi şi în regiunile din jurul prizelor de apă potabilă.
Instituţiile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) de asemenea dispun de o
reţea de monitorizare a calităţii solului şi produselor agricole. Activităţile în reţea se efectuează
de către Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie „N. Dimo”, Centrul Republican de
Pedologie Aplicată, Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei”, Institutul Naţional al Viei si Vinului şi altele, în conformitate cu planurile de cercetare şi activităţile
operative, la solicitarea MAIA, MERN, a altor instituţii de stat şi agenţilor economici.
Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” administrează reţeaua naţională de monitorizare a pădurilor, care cuprinde 700 terenuri de control selectate din toată suprafaţa împădurită a ţării. Densitatea reţelei este de 2x2 km sau un teren de control la 400 hectare. În afară de aceasta, există şi o
reţea ce include 12 parcele de control, cu o densitate de 16x16 km sau o parcelă la 25 600 hectare.
Obţinerea datelor din cea de a doua reţea se efectuează conform Ghidului Programului Internaţional de Cooperare Silvică din cadrul Convenţiei privind poluarea transfrontalieră a aerului la
distanţe mari.
Institutele Academiei de Ştiinţe a Moldovei ((Institutul de Zoologie, Grădina Botanică (Institut),
Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Genetică, Institutul de
Fiziologie a Plantelor, Institutul de Chimie, Institutul de Geofizică şi Geologie şi altele) au reţele
de supraveghere a mediului staţionare şi fluctuante, iar activităţile de cercetare şi monitorizare se
efectuează în conformitate cu planurile de cercetare şi activităţile operative, la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, a altor instituţii de stat şi agenţilor economici.
12 laboratoare de producţie monitorizează calitatea apei potabile la staţiile de purificare a ei.
Capacităţile analitice. În anul 2006 au continuat activităţile de optimizare a laboratoarelor,
care au cuprins modificarea unor metode de analiză cu ajustarea lor la cerinţele internaţionale,
introducerea unor noi parametri de analiză. Activităţile au avut loc în conformitate cu programele
de activitate ale organizaţiilor de stat respective şi datorită susţinerii financiare din bugetul de stat,
fondul ecologic, surse externe. Creşterea capacităţilor a contribuit la sporirea randamentului de
activitate a unor laboratoare, în special a celor certificate.
SHS dispune de propria reţea de laboratoare analitice certificate, amplasate în oraşele principale:
Bălţi, Cahul, Chişinău, Dubăsari şi Tiraspol. Începând cu 1998, numărul de angajaţi în laboratoare
a scăzut de la 59 la 33, iar numărul de probe de aer, apă şi sol prelevate a sporit de la 7764 până la
8491 şi de analize efectuate, de la 22 012 până la 25 265, corespunzător.
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Alte instituţii specializate.
MSPS dispune de 35 de laboratoare analitice teritoriale şi de un laborator central în Chişinău,
la CNŞPMP, şi lucrările de optimizare a acestora rămân a fi actuale. MAIA dispune de un şir de
laboratoare (Institutul de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Hidrologie „N. Dimo” şi Centrul Republican de Pedologie Aplicată), însă îmbunătăţirea capacităţilor acestora necesită eforturi
suplimentare pentru înzestrarea lor cu aparate moderne.
În Republica Moldova nu există un program naţional de exerciţii comune de intercalibrare sau
instruire şi majoritatea specialiştilor din laboratoare nu participă în studii analitice comparative naţionale şi internaţionale. Asigurarea calităţii şi controlul calităţii rezultatelor rămân a fi o problemă.
Sistemul informaţional. În anul 2006 au fost întreprinse anumite activităţi în direcţia perfecţionării sistemului informaţional ecologic, prin consolidarea reţelelor informaţionale guvernamentale, departamentale şi private. Se atestă îmbunătăţirea continuă a accesului la informaţia de mediu
la MERN şi în subdiviziunile sale (SHS, IES şi AGeoM), dezvoltarea sistemului informaţional geografic, a reţelelor electronice computerizate, a sistemului de indicatori de mediu etc. A continuat
perfecţionarea sistemelor informaţionale sectoriale în cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Departamentului Statistică şi Sociologie, etc.
Coordonarea şi schimbul de date între instituţiile care monitorizează diferite aspecte ale calităţii
mediului rămân sporadice şi mai degrabă sunt rezultatul unor iniţiative individuale decât a funcţionării unui sistem viabil. Pe parcursul ultimului deceniu s-au depus eforturi de integrare a datelor şi
informaţiei de mediu stocate în diferite instituţii însă, în general, schimbul de date rămâne deficitar.
În prezent colectarea datelor statistice acoperă 17 domenii ce ţin de mediul înconjurător. Însă, bazele de date importante, cum ar fi: emisiile şi deversările poluante, consumul de apă, calitatea apelor
subterane, starea pădurilor şi mediului în general, fiind administrate prin softuri învechite deseori nu
pot fi accesate de factorii de decizie şi de publicul larg. Este evidentă necesitatea creării unui centru,
care ar asigura integrarea fluxului informaţional ecologic şi ar contribui la îmbunătăţirea cooperării
interdepartamentale în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea datelor de mediu.
Perfecţionarea specialiştilor. In 2005-2006 au fost organizate un şir de seminare pentru specialiştii de laborator şi în domeniul gestionării informaţiei.
În concluzie, sistemul actual de monitoring ecologic nu este suficient pentru a răspunde cerinţelor
legislaţiei naţionale şi obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova. Reţelele de monitoring existente nu cuprind toate sursele punctiforme importante de poluare a apelor subterane, nu
este estimată poluarea difuză a apelor de suprafaţă şi nu există nici o staţie de monitorizare a condiţiilor de fond a apelor. Sunt slab monitorizate multe ecosisteme naturale terestre, precum şi unele componente importante ale diversităţii biologice. In ţară nu sunt organizate programe de intercalibrare
şi control reciproc între laboratoare; drept urmare, există îndoieli în privinţa corectitudinii datelor.
Nu există progrese palpabile în crearea unui program de monitoring ecologic unic la nivel naţional.
Sistemul de monitoring ecologic integrat aşa şi nu a devenit operaţional, cu toate că a fost adoptat
regulamentul său de funcţionare iar donatorii internaţionali au susţinut financiar crearea acestuia.
Dezvoltarea unui sistem de monitoring ecologic conform cerinţelor naţionale şi internaţionale
cere eforturi susţinute şi investiţii pentru îmbunătăţirea prelevării şi analizării probelor, prelucrării
datelor şi procedurilor de raportare, precum şi modernizarea cadrului instituţional şi administrativ.
Stabilirea unor laboratoare naţionale de referinţă poate fi un pas important spre îmbunătăţirea calităţii datelor. Este la fel de important să se organizeze un program continuu de perfecţionare/reciclare a cadrelor care lucrează în acest domeniu.
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9.6. CercetÃrile ştiinÞifice în domeniul mediului
Cercetările ştiinţifice în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului realizate de instituţiile de
cercetare includ evaluarea stării şi dinamicii componentelor ecosistemelor naturale şi antropizate (solul, apa, aerul, biota etc.) sub influenţa factorilor naturali şi antropici, în scopul diminuării
impactului negativ al activităţilor umane. Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare se efectuează în bază de concurs în cadrul programelor de stat. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat
direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010. Între acestea
este şi Direcţia de cercetare 2 „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru
dezvoltarea durabilă”.
Printre rezultatele de bază obţinute în urma cercetărilor sunt de notat următoarele:
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
A fost elaborată metodica si întocmite hărţile de baza pentru evaluarea riscurilor de manifestare
a proceselor geomorfologice in regiunile de câmpie; s-a elaborat un set de hărţi ce reflectă distribuirea componentelor bilanţului radiativ pe teritoriul Republicii Moldova; a fost stabilită interdependenţa dintre unităţile taxonomice principale de soluri zonale si biocenozele spontane; elaborată
metodica de evaluare a potenţialului agroproductiv al landşafturilor antropizate; selectată si verificată metodica de evaluare a impactului antropic asupra landşafturilor în aspect regional; creată
baza informaţionala privind factorii impactului antropic (îngrăşăminte, pesticide etc.).
A fost selectată metoda optimă de interpolare spaţiala a componentelor bilanţului radiativ în
funcţie de caracteristicile geomorfologice ale teritoriului; elaborată structura şi determinat conţinutul hărţilor geomorfologice digitale; întocmite în varianta electronică harta geomorfologică, harta modificării reliefului sub acţiunea factorilor antropici, harta potenţialului recreativ al reliefului;
elaborată structura bazei de date privitor la impactul antropic.
Au fost efectuate cercetări privind poluarea mediului în cadrul ariilor de referinţă din ecosistemul urban Chişinău. S-a estimat starea actuală a apei afluenţilor r. Prut, cu delimitarea poluanţilor
locali si transfrontalieri. În baza evaluării stării ecologice si radiologice a 32 ecosisteme s-au propus recomandări de management a 9 arii protejate si de acordare a statutului de protecţie pădurilor
Lupăria, Rediul de Jos, sectorului stepizat cu stîncarii Şaptebani şi r. Ciuhur.
Grădina Botanică (Institut) a AŞM
A fost cercetata compoziţia floristică şi fitocenotică a ariilor protejate: a) rezervaţiile silvice Rădoaia (73 ha), Stînca (55 ha), Pociumbeni (53 ha), Lucăceni (49,6 ha), Şeptebani (17 ha), Cernoleuca (337 ha); b) monumentul naturii Călineştii Mici (7 ha) şi elaborate recomandări de conservare
a diversităţii plantelor. S-au elaborat principiile de creare a sectoarelor de plante pentru viitoarele
grădini botanice din mun. Bălţi şi or. Cahul.
Institutul de Zoologie al AŞM
A fost evaluata structura şi funcţionalitatea complexelor faunistice de vertebrate terestre în ecosistemele naturale şi antropizate cu diferit grad de impact antropic; stabilit rolul diferitor grupe taxonomice de vertebrate terestre în reglarea dinamicii numerice a dăunătorilor agriculturii si silviculturii.
Au fost stabiliţi principalii factori abiotici şi biotici care determină formarea şi funcţionarea
comunităţilor de ecto- si endoparaziţi în agrocenoze şi ecosisteme naturale; determinaţi indicii
abiotici şi biotici în vederea evaluării capacităţii de suport a ecosistemelor fl. Nistru, nivelului de
acumulare şi influenţei unor substanţe chimice asupra stării şi funcţionării comunităţilor de nevertebrate şi vertebrate acvatice.
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Institutul de Chimie
Studiul comportamentului electrochimic al cuprului şi plumbului în prezenţa tiosemi- si semicarbazonei 8-chinolinaldehidei a permis elaborarea metodei de determinare a cuprului în apele de
suprafaţa şi un şir de produse alimentare. S-a elaborat o metodă de purificare a apelor ce conţin ioni
de amoniu şi amoniac în cantităţi considerabile, prin absorbţie pe cărbune activ.
Institutul de Microbiologie al AŞM
Au fost determinaţi parametrii indicilor microbiologici ai cernoziomului tipic din cenozele naturale, valorile cărora pot fi considerate drept etalon pentru solurile Cîmpiei Bălţilor. Experimentele
de laborator au permis descifrarea acţiunii toxice a cuprului faţă de microflora solului şi acţiunea
inhibitoare a lui asupra biomasei totale a microorganismelor solului. Sunt necesare măsuri pentru
reducerea poluării solului cu cupru şi procedee de detoxicare a solurilor poluate.
Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale vieţii” al Universităţii de Stat din Moldova
S-au obţinut 6 tulpini noi de alge azotfixatoare; au fost selectate tulpini de Cladophora, Stigeoclonium, Chlamydomonas, Chlorella în scopul utilizării în procesul epurării biologice a apelor
poluate. A fost fundamentat teoretic şi argumentat experimental conceptul vizând rolul spaţiului
poros în funcţionarea ecosistemului solului. Au fost studiaţi factorii ecologici (calitatea apei şi
a produselor alimentare) care influenţează sănătatea copiilor din diferite raioane ale Republicii
Moldova.
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică” al Universităţii de Stat din
Moldova
A fost cercetată starea apelor fl. Nistru pe porţiunea s. Naslavcea – barajul Dubăsari pentru a
determina parametrii hidrochimici tradiţionali şi starea redox a acestora. Rezultatele denotă existenţa unui impact antropogen sporit asupra calităţii apelor, urmare a funcţionării hidrocentralei
de la Novodnestrovsk. Datele obţinute confirma schimbarea sezonieră a stării redox a apelor şi
crearea condiţiilor pentru formarea stării reducătoare a ecosistemelor acvatice, nefavorabilă pentru
hidrobionţi.
A fost elaborat procedeul şi instalaţia de ardere a amestecului de combustibil gazos şi lichid cu utilizarea câmpului electric permanent şi alternativ, care prezintă nişte elaborări originale. Acestea vor
servi drept suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi instalaţiilor de ardere a combustibililor hidrocarburici, iar utilizarea lor în industrie poate asigura un beneficiu economic şi ecologic considerabil.
Au fost găsite noi soluţii tehnologice în agrochimie şi tehnică: activarea electrochimică a adsorbanţilor, epurarea electrochimică selectivă a apelor uzate de ionii metalelor grele, metode de
obţinere a lichidului biochimic activ pentru tratarea plantelor împotriva dăunătorilor solului – nematodelor.
Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”
Au fost elaboraţi parametrii statistici ai stării biotei solurilor cu profil întreg, folosiţi în practica
ca etaloane relative la evaluarea operativă a degradării şi eficacităţii agrotehnicii de conservare a
fertilităţii şi capacităţii producţiei ecologic pure; fundamentată din punct de vedere microbiologic
agrotehnica aplicării fertilizanţilor. Au fost elaborate procedee tehnologice de combatere a eroziunii solului care asigură păstrarea stratului fertil şi minimalizarea poluării mediului ambiant cu
substanţe nocive.
Universitatea Tehnică din Moldova
În cadrul proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării finanţate instituţional catedra de Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau de la Universitatea Tehnică a Moldovei efectuează cercetări ştiinţifice aplicate pe tema 06.408.061A „Instalaţii pentru eliminarea com98
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puşilor azotului şi fosforului în vederea epurării avansate a apelor uzate ale localităţilor”. Această
temă este dedicată elaborării principiilor tehnologiei de nitri- denitrificare microbiană a apelor
uzate cu utilizarea microflorei imobilizate/fixate pe un suport solid şi construcţiei bioreactoarelor
respective. Catedra mai participă activ la programul de stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor
din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi”, în proiectul 43.011P „Studierea, elaborarea şi implementarea proceselor anaerobe de epurare a apelor reziduale din ramura vinificaţiei,
cu obţinerea biogazului ca sursă alternativă de energie termică şi electrică”, implementerea bioreactoarelor anaerobe cu microflora fixată pentru tratarea deşeurilor lichide organice şi utilizarea
biogazului eliminat în instalaţii de cogenerare. Tema are tangenţă atât cu conservarea energiei în
tratarea apelor reziduale, cât şi cu prevenirea efectului de seră, deci, cu schimbarea climei.
9.7. sistemul de informare, instruire şi educaÞie ecologicÃ
Informarea populaţiei privind calitatea şi starea factorilor de mediu a fost realizată prin intermediul presei scrise şi mijloacelor audiovizualului. MERN este fondatorul revistei „Mediul Ambiant”
şi al Buletinului Ecologic. Din sursele Fondului Ecologic Naţional au fost alocate granturi pentru
editarea broşurilor, posterelor cu ocazia zilelor cu semnificaţie ecologică. Au fost editate circa 30
titluri de carte finanţate de FEN, REC, prin intermediul proiectelor de asistenţă tehnică acordată
Moldovei. Întru încurajarea lucrătorilor presei s-a organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului
concursul pentru cele mai bune publicaţii de mediu.
În MERN funcţionează Centrul Informaţional de Mediu, cu un fond de carte ecologică, care
deserveşte anual circa 2000 solicitanţi. S-a iniţiat crearea centrelor similare de informare şi consultanţă ecologică în centrele regionale (Cahul, Bălţi, Ştefan Vodă).
În scopul implicării mai active a publicului în procesul decizional de mediu MERN şi organizaţiile neguvernamentale de mediu au încheiat un memorandum de colaborare în scopul unirii
eforturilor întru soluţionarea problemelor de mediu la nivel regional şi local.
Trimestrial în toate instituţiile de învăţământ s-au organizat ore ecologice la care au participat
specialiştii MERN şi ai subdiviziunilor lui. Aceste activităţi se organizează de comun cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Tradiţional în instituţiile de învăţământ de treapta întâi şi a
doua se organizează concursuri ecologice cu cea mai diversă tematică. Un loc aparte în atragerea
publicului la activităţile practice de redresare a stării mediului îi revine concursului republican
„Cea mai verde, mai salubră şi amenajată localitate” aflat deja la a şasea ediţie.
Educaţia ecologică in instituţiile de învăţământ din Republica Moldova
În prezent, educaţia ecologică în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova se realizează
în trei direcţii: în cadrul orelor obligatorii, a orelor opţionale şi în cadrul lucrului extraşcolar. Educaţia ecologica se derulează la toate etapele procesului de instruire: preşcolară, primară, gimnazială, liceală, profesională, universitară şi postuniversitară.
I. Instruirea obligatorie
Educaţia şi instruirea ecologică a copiilor de vârsta 5 – 7 ani
Educaţia preşcolarilor se bazează pe activităţi ca “Familiarizarea copiilor cu natura”, “Educaţia
prin muncă”. În cadrul acestor discipline copiii capătă noţiuni generale despre rolul diversităţii
plantelor şi animalelor şi despre cerinţele lor faţă de condiţiile ecologice. De asemenea educatorii
au ca obiectiv încurajarea la copii a ideii de ocrotire şi protejare a mediului. În cadrul disciplinei
“Educaţia despre sănătate” preşcolarii îşi lărgesc cunoştinţele cu privire la modul sănătos de viaţă
(regimul zilei, regimul alimentar, igiena respiraţiei, etc.) şi dependenţa lui de starea mediului.
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Învăţământul primar
În şcoala primară, rolul principal în responsabilizarea ecologică a copiilor în vârstă de 7–11 ani
îi revine curriculumului “Ştiinţe”, predat în clasele II-IV, câte 2 ore săptămânal. Obiectivele generale ale disciplinei “Ştiinţe” sunt: familiarizarea cu noţiunile elementare despre natură şi diversitatea ei; protecţia naturii prin folosirea raţională a resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii;
educaţia conştiinţei ecologice; studiul relaţiilor elementare dintre componentele lumea vie - lumea
fără de viaţă - societatea umană. Disciplina sus-numită este asigurată cu curriculum, manuale pentru elevi, ghid pentru profesori.
Învăţământul gimnazial
Obiectivele generale ale ciclului gimnazial sunt:
• Formarea unei concepţii ştiinţifice despre complexitatea naturii, interdependenţa componentelor ei;
• Cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor despre structură-funcţie, organism-mediu;
• Formarea unui comportament corect faţă de natură şi mediu, faţă de sănătatea personală şi
a societăţii.
Studiul despre natură, ca mediu al existenţei şi activităţii omului, continuă în clasa V prin aceeaşi disciplină “Ştiinţe”. Problemele ecologice sunt abordate mai cu seamă în modulul “Natura
– Omul - Ecologia”.
Învăţământul liceal
La etapa liceală elevii îşi formează noţiuni despre rolul naturii în asigurarea funcţionării societăţii umane, iar protecţia naturii este considerată parte componentă a culturii umane. La această
vârstă se formează concepţia ştiinţifică despre natură bazată pe informaţiile integrate despre mediu. Instruirea ecologică este integrată în disciplinele de cultură generală.
II. Instruirea opţională
În planul de învăţământ pentru învăţământul primar, gimnazial, mediu general şi liceal sunt
propuse mai multe discipline opţionale:
• În învăţământul primar şi gimnazial - educaţia ecologică; ecologia umană; omul şi mediul
• În învăţământul liceal - protecţia mediului înconjurător
În perspectivă, Ministerul Educaţiei preconizează elaborarea şi editarea curriculumului şi a suportului didactic pentru disciplinele opţionale. Deocamdată, a fost editat (cu suport financiar UNESCO) manualul “Ecologia şi protecţia mediului”, utilizat deja în desfăşurarea orelor opţionale.
III. Activitatea extraşcolară
Ministerului Educaţiei, în colaborare cu MERN, organizează la fiecare început de an ore ecologice. În perioada martie–aprilie, toate instituţiile de învăţământ din Moldova participă la lucrările
consacrate înverzirii plaiului natal „Un arbore pentru dăinuirea noastră“. Ministerul Educaţiei, în
colaborare cu organizaţii obşteşti, organizează concursuri cu tematică ecologică. Anual, este organizată olimpiada republicană la ecologie.
Învăţământul profesional. În Republica Moldova există o serie de şcoli profesionale şi şcoli de
meserii, în care se instruiesc şi se pregătesc muncitori calificaţi în domeniul agriculturii, silviculturii şi floriculturii. În cadrul deprinderii acestor profesii se studiază multe aspecte ecologice.
În cadrul învăţământului mediu de specialitate, specializarea în domeniul ecologiei poate fi
obţinută la Colegiul de Ecologie, specialitatea ecologia şi protecţia mediului, şi la Colegiul Industrial şi de Construcţii, specialitatea gospodărirea şi protecţia apelor.
100
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Învăţământul superior. La etapa actuală, la instituţiile superioare de învăţământ au fost deschise facultăţi sau specialităţi ce au tangenţă cu ştiinţele mediului:
• Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea ecologia şi protecţia mediului ambiant,
drept ecologic (disciplina ecologia este de asemenea studiată şi la specializările silvicultură,
geologie, meteorologie)
• Universitatea Tehnică a Moldovei, specializarea gospodărirea şi protecţia apelor, inginerie
şi management în protecţia mediului
• Universitatea de Stat din Tiraspol, specializarea biologie şi ecologie
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova, specializarea protecţia plantelor
• Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, specializarea ecologia şi protecţia mediului ambiant.
Instruirea postuniversitară este organizată la USM, la catedra interuniversitară de ecologie şi
protecţia mediului. Doctorantura şi postdoctorantura funcţionează la Institutul de Ecologie şi Geografie, unde există şi consiliul ştiinţific specializat în ecologie. În domeniul protecţiei mediului şi
folosirii raţionale a resurselor naturale, pregătirea cadrelor ştiinţifice se efectuează la USM, UTM,
UASM, AŞM, în cadrul cărora funcţionează şi consiliile specializate respective pentru susţinerea
tezelor de doctorat.
Problemele actuale în domeniul instruirii şi educaţiei ecologice ţin de lipsa unui modul ecologic
în curriculumurile disciplinare, precum şi de lipsa unui cadru legislativ care ar reglementa domeniul instruirii şi educaţiei ecologice. Ar fi binevenită şi elaborarea unei strategii naţionale privind
educaţia ecologică, întocmirea şi editarea unor materiale didactice, precum şi a programelor şi
manualelor în domeniu pentru utilizarea lor în procesul de instruire ecologică.
9.8. Aportul societÃÞii civile
Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate circa 400 de ONG-uri, care organizează
şi desfăşoară manifestări cu caracter ecologic, elaborează şi implementează diferite proiecte de
mediu, îşi aduc aportul la desfăşurarea diferitor activităţi de redresare şi monitorizare a stării mediului. ONG-urile sunt antrenate în activităţi de informare a populaţiei privind calitatea mediului.
MERN menţine o colaborare strânsă cu organizaţiile societăţii civile. Sunt organizate periodic
întâlniri cu organizaţiile neguvernamentale, care au drept scop examinarea rezultatelor colaborării
bilaterale şi perspectivele aprofundării acesteia. De regulă, asemenea întruniri se organizează în
ajunul sau cu ocazia pregătirii diverselor manifestări cu semnificaţie de mediu, dar şi la solicitarea
ONG-urilor.
Reprezentanţii ONG-urilor participă activ la diverse seminare, mese rotunde, conferinţe, şedinţe
ale grupurilor de lucru şi la alte manifestări organizate de către Ministerul Ecologiei si Resurselor
Naturale. Ei activează şi în Consiliile de administrare ale Fondului Ecologic Naţional şi ale fondurilor ecologice locale, în grupurile de lucru pentru implementarea convenţiilor de mediu la care
este parte Republica Moldova. O colaborare multilaterală o are MERN cu Centrul Regional de
Mediu din Moldova, mai ales în ceea ce priveşte organizarea diverselor seminare, traininguri, altor
manifestări pentru reprezentanţii ONG-urilor.
Ministerul întreprinde măsuri de asigurare a accesului liber a reprezentanţilor societăţii civile la
elaborarea documentelor de politică şi strategie ecologică. În acest scop se organizează conferinţe
de presă, se difuzează comunicate, se editează revista ministerului „Mediul Ambiant”, Buletinul
Ecologic, precum şi publicaţii pentru copii şi tineret. Concomitent sunt puse la dispoziţie şi bazele
de date din domeniu, publicându-se culegeri specializate inclusiv: Raportul anual „Starea meSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2006
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diului înconjurător în Republica Moldova”, Cadastrul de Stat al Apelor. Pentru a consulta opinia
societăţii civile referitor la proiectele de acte normative elaborate de Minister se organizează mese
rotunde, audieri publice, conferinţe.
ONG-urile realizează un spectru larg de activităţi practice şi de informare. O bună parte din organizaţii au beneficiat de granturi din sursele Fondului Ecologic Naţional şi a fondurilor ecologice
locale, pentru realizarea diferitor proiecte privind informarea şi educaţia ecologică a populaţiei,
editarea materialelor didactice, organizarea concursurilor, olimpiadelor şi altor manifestări pentru
copii şi tineret, etc. Organizaţiile neguvernamentale susţinute de Fondul Ecologic Naţional şi-au
adus aportul la activităţile de restabilire a fondului forestier, recultivării terenurilor, lichidării gunoiştilor, curăţării şi amenajării bazinelor acvatice, a izvoarelor, etc.
Este îmbucurător faptul apariţiei organizaţiilor şi asociaţiilor neguvernamentale de mediu în teritoriu. Apariţia formaţiunilor neguvernamentale la nivel local înseamnă de fapt crearea posibilităţilor de realizare a controlului asupra stării şi calităţii factorilor de mediu, fapt ce insuflă încredere
că starea lucrurilor poate fi îmbunătăţită.
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