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1.1. Aspecte geografice
Poziþia geograficã. Republica Moldova este situatã în sud-estul Europei, în
apropiere de centrul geografic al continentului. Teritoriul ei este strãbãtut, aproxio
o
mativ prin mijloc, de meridianul 28 50´ longitudine esticã ºi de paralela 47 latitudine nordicã. Distanþele dintre punctele extreme sunt de circa 350 km pe direcþia
nord-sud ºi de 120 km de la vest spre est, pe latitudinea or. Chiºinãu. Þarã este
situatã în întregime în bazinul Mãrii Negre; un sfert din teritoriul sãu aparþine bazinului hidrografic al fluviului Dunãrea.
Frontierele ºi suprafaþa. Republica Moldova se învecineazã cu Ucraina ºi România. Frontiera cu România se desfãºoarã pe râul Prut ºi pe un sector mic, de circa
900 de metri, pe fluviul Dunãrea. Cu Ucraina frontiera este predominant terestrã,
fiind formatã din trei sectoare. Sectorul nordic al frontierei uneºte satele Criva ºi
Naslavcea, urmând, parþial, linia de cumpãnã dintre Nistru ºi Prut. Partea de est
se desfãºoarã pe fluviul Nistru ºi pe ramurile de sud-vest ale Podiºului Podoliei.
Sectorul de sud al frontierei cu Ucraina începe la sud de Giurgiuleºti ºi continuã
prin vecinãtatea localitãþilor Ciºmichioi, Basarabeasca, Palanca. Între aceste limite,
suprafaþa Republicii Moldova este de 33846 km2.
Relieful. Spaþiul dintre Prut ºi Nistru este parte a Podiºului Moldovei, care se întinde de la piemontul Obcinelor Bucovinei ºi Subcarpaþii Moldovei, în vest, pânã la
fluviul Nistru, în est. În stânga Nistrului pãtrund ramurile de sud-vest ale Podiºului
Podoliei. În cadrul acestor unitãþi majore, în afarã de relieful de podiº, se întâlneºte
relief de dealuri ºi de câmpie. Altitudinile absolute sunt cuprinse între 429 m (în
partea centralã a þãrii) ºi 4 m, în lunca Nistrului.
Relieful este destul de fragmentat, cu densitatea fragmentãrii maximã în centrul ºi în partea de sud-vest a þãrii (Câmpia Ialpugului). Valori relativ reduse ale
densitãþii fragmentãrii se întâlnesc în Podiºul Moldovei de Nord ºi în Câmpia Nistrului Inferior. Relieful, de rând cu alte elemente geoecologice, biotice ºi socio-umane a
contribuit la formarea ºi evoluþia peisajelor geografice ºi a ecosistemelor. Formarea
complexului geoecologic a avut loc la sfârºitul Pleistocenului Superior ºi în prima
jumãtate a Holocenului. Complexul biotic (vegetaþia, lumea animalã) ºi solurile s-au
format în a doua jumãtate a Holocenului.
Clima. Republica Moldova are o clima temperat-continentalã, cu ierni relativ blânde ºi cu puþinã zãpadã, cu veri lungi, cãlduroase ºi cu umiditate redusã. Þara este
amplasatã în regiunea de interferenþã a maselor de aer atlantice din vestul Europei,
continentale din est ºi a celor tropicale din sud. Valorile temperaturilor medii anuale
o
o
o
constituie 7.8 C în Nord (Briceni), 9.5 C în Centru (Chiºinãu) ºi 10.0 C în Sud (Cahul).
Precipitaþiile medii anuale variazã între 617 mm în Nord ºi 521 mm în Sud. În ultimele
decenii se înregistreazã o majorare a frecvenþei fenomenelor climatice de risc.
Umiditatea insuficientã, relieful de câmpie ºi podiº ºi alþi factori fizico-geografici
explicã rezervele modeste ale apelor Republicii Moldova.
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Râurile. Râurile aparþin bazinului Mãrii Negre ºi pot fi grupate astfel: râurile bazinului Nistru, râurile bazinului Prut ºi râurile sudice ce se varsã în
limanurile dunãrene sau în cele ale Mãrii Negre. Predominã râurile mici. Dintre
cele mai mari sunt fluviul Nistru, râurile Prut, Rãut, Bâc, Botna, Ialpug. Sursele principale de alimentare ale râurilor sunt zãpezile ºi ploile, rolul apelor freatice fiind redus. Acest mod de alimentare cauzeazã nivelul maxim al râurilor
primãvara. Nivelul râurilor, îndeosebi al celor mici, poate creºte considerabil ºi
pe timp de varã, odatã cu cãderea ploilor torenþiale, provocând uneori inundaþii
catastrofale.
Lacurile. Pe teritoriul þãrii se gãsesc puþine lacuri naturale. Dintre acestea, majoritatea sunt lacuri din luncile râurilor Prut (Beleu, Rotunda, Foltane) ºi Nistru
(Nistrul Vechi, Cuciurgan), Existã însã peste 3500 de acumulãri de apã amenajate
pentru diverse scopuri gospodãreºti (irigaþie, pescuit, odihnã, necesitãþi industriale
ºi domestice, protecþia contra inundaþiilor). Lacuri mari de acumulare pentru asigurarea centralelor hidroelectrice au fost create pe r. Prut, în colaborare cu România
(Costeºti-Stânca), ºi pe fl. Nistru (Dubãsari).
Apele subterane. Ca ºi în cazul apelor de suprafaþã, rezervele apelor subterane
sunt reduse. Un rol important revine apelor freatice care servesc aprovizionãrii cu
apã potabilã a majoritãþii localitãþilor rurale. Apele subterane de profunzime deseori sunt mineralizate, în unele locuri prezentând calitãþi curative (Cahul, Camenca,
Varniþa º.a.).
Solurile. Solurile constituie principala resursã naturalã a Republicii Moldova.
Cernoziomurile ocupã 75% din suprafaþa þãrii. În raport cu multe alte state din
Europa, Republica Moldova se caracterizeazã printr-un grad înalt de valorificare
agricolã a teritoriului ºi prin ponderea mare a terenurilor arabile, care alcãtuiesc
73% din suprafaþa terenurilor agricole. In afarã de cernoziomuri, caracteristice zonei de stepã, întinderi destul de mari ocupã solurile cenuºii ºi brune de pãdure, care
se întâlnesc preponderent pe podiºuri, acoperite în prezent sau în trecut cu pãduri
de fag ºi stejar.

1.2. Resursele naturale
1.2.1. Resursele funciare
Republica Moldova dispune de un fond funciar unic, care se deosebeºte prin: (i)
predominarea în înveliºul de sol a cernoziomurilor, cu potenþial înalt de productivitate; (ii) gradul foarte înalt de valorificare (>75%); (iii) relief accidentat, peste 80%
din terenurile agricole sunt amplasate pe versanþi.
Suprafaþa totalã a fondului funciar al Republicii Moldova la 1 noiembrie 2005
constituia 3 384,6 mii ha, inclusiv 2 518,2 mii ha terenuri agricole (74,4%), din care
1 833,2 mii ha terenuri arabile (72,7%), 298,7 mii ha plantaþii multianuale (11,9%),
370,2 mii ha fâneþe ºi pãºuni (14,9%), 16,0 mii ha pârloagã (0,6%). Repartizarea
fondului funciar pe categorii de terenuri este prezentatã în tab. 1.1.
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Tabelul 1.1
Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri, mii ha
Diferenţa
Suprafaţa
Categoria
dintre anii
la 01.01.2002
la 01.11.2005
2002-2005
1. Terenuri cu destinaţie agricolă
1 946,7
1 952,6
+ 5,9
2. Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor
309,9
309,1
- 0,8
3. Terenurile destinate industriei, transporturilor şi
38,6
58,5
+19,9
cu altă destinaţie specială
4. Terenuri destinate protecţiei naturii, ocrotirii
2,0
3,0
+ 1,0
sănătăţii, activităţilor recreative
5. Terenurile fondului silvic
354,3
429,3
+ 75,0
6. Terenurile fondului apelor
57,1
83,7
+ 26,6
7. Terenurile fondului de rezervă
655,9
548,4
- 107,5
Total terenuri
3384,3
3 384,6
+ 0,3

Odatã cu realizarea reformei funciare se constatã o modificare a structurii terenurilor cu destinaþie agricolã: suprafaþa terenurilor arabile pe parcursul perioadei
1 ianuarie 2002 – 1 noiembrie 2005 s-a redus cu 6,5 mii ha, a plantaþiilor multianuale cu 7,0 mii ha, în timp ce suprafeþele fâneþelor ºi pãºunilor au crescut cu 85,2
mii ha ºi a pârloagelor cu 7,7 mii ha. Pe parcursul anului 2005 au fost sãdite 1157
ha de livezi ºi 3285 ha de viþã-de-vie.
Dupã tipul de proprietate, terenurile sunt divizate dupã cum urmeazã:
- terenuri aflate în proprietate privatã (1870,3 mii ha sau 55,3%);
- terenuri proprietate publicã a statului (781,5 mii ha sau 23,1%);
- terenuri proprietate publicã a unitãþilor administrativ-teritoriale (732,8 mii
ha sau 21,6%).
1.2.2. Resursele de apã
Unui locuitor din Republica Moldova îi revin circa 330 m3 de apã pe an, reieºind
din resursele locale ºi 1700 m3 pe an când se ia în calcul volumul cotei parte de apã
din râurile transfrontaliere.
Apele de suprafaþã.
Resursele apelor de suprafaþã constau din scurgerea râurilor transfrontiere (Nistru ºi
Prut, inclusiv a afluenþilor autohtoni ai acestora) ºi din scurgerea râurilor din interfluviul
Dunãre-Nistru (Ialpug, Cogâlnic etc.).
Resursele de apã ale râurilor
pot fi grupate în resurse naturale,
reale, disponibile, ºi de protecþie
(ecologice); valorile medii multianuale ale acestora sunt prezentate în fig. 1.1 ºi tabelul 1.2
Dupã valorile cantitative ºi origine aceste categorii de resurse
pot fi resurse totale, resurse proprii ºi resurse locale.
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Fig. 1.1. Repartiţia resurselor de apă după
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Tabelul 1.2
Valorile medii multianuale ale resurselor de apã de suprafaþã ale Republicii Moldova
Categorii de resurse de apă, mil. m3
Proprii
Locale
Bazinul râului
De
De
Naturale Reale Disponibile
Naturale
Reale
Disponibile
protecţie
protecţie
Nistru
5460
5200
3420
1780
793
752
602
150
Prut
1480
1410
1143
262
345
330
230
100
Interfluviul
92,4
88,0
72,5
10,8
92,4
88,0
72,5
10,8
Dunăre-Nistru
Total
7032
6698
4635
2053
1230
1170
909
261

Aprecierea modificãrilor temporale ale resurselor apelor de suprafaþã în perioada
2000-2005 denotã cã abaterile de la valoarea medie sunt relativ nesemnificative ºi
nu depãºesc ±5%. Paralel cu acesta, în mersul multianual al scurgerii fluviului Nistru în perioada 1881-2005 se înregistreazã tendinþa de diminuare a valorii scurgerii
cu 0,2 m3/an.
Cu mult mai pronunþate sunt oscilaþiile scurgerii anuale ale râurilor mici. Astfel,
în perioada 2000-2004 a fost înregistratã diminuarea scurgerii (1-6%) râurilor din
regiunea podiºurilor ºi câmpiilor de nord (Vilia, Draghiºte, Delia, Cãinar, Cubolta)
ºi din regiunea Codrilor (Bâc, Cogâlnic).Pe de altã parte se înregistreazã o majorare
a scurgerii medii anuale (cu 1-3%) a râurilor situate în regiuni carstice (Camenca,
Râbniþa, Beloci etc.) ºi a celor din regiunea de sud (Botna, Salcia Mare, Cahul, Ialpug). În condiþiile pãstrãrii acestei tendinþe starea ecologicã a râurilor din Moldova
de Sud se va ameliora.
În tabelul 1.3 este prezentatã ponderea de folosire a apelor în diverse activitãþi
economice, care denotã cã în 2000-2005 anual au fost utilizate în medie 16,9% din
resursele disponibile ale fluviului Nistru ºi doar 0,94% din cele ale râului Prut.
Tabelul 1.3

Anii
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Gradul de folosire a apelor de suprafaþã
Bazinul fluviului Nistru
Bazinul râului Prut
Volumul, mil. m3
Volumul, mil. m3
% de
resurselor
de apã
resurselor
de apã
utilizare
disponibile
utilizat
disponibile
utilizat
4585
806
17,6
1045
15,0
5400
773
14,3
1460
12,0
4890
768
15,7
1735
  9,0
4055
795
19,6
1135
11,0
3840
786
20,5
1045
10,0
5251*
704*
13,4
1666
9,67

% de
utilizare
1,4
0,8
0,5
1,0
1,0
0,6

* Inclusiv�
��������� ����
CTE ���������
Cuciurgan

Apele subterane. Conform datelor Agenþiei de Stat pentru Geologie „AGeoM”, pe
teritoriul þãrii existã circa 7 mii sonde exploatabile din diferite orizonturi acvatice.
Rezervele de ape subterane ale Republicii Moldova la 01.01.2006 au constituit 3463
mii m3/zi, dintre care aprobate sunt 2196 mii m3/zi. În scopuri potabile ºi menajere pot fi utilizate 1188,9 mii m3/zi. În scopuri menajere ºi tehnice se folosesc apele
subterane din 10 orizonturi ºi complexe acvifere:
1 – 2. Orizontul aluvial Cuaternar ºi al Pliocenului mediu (ape freatice) - se
exploateazã în valea Nistrului ºi a Prutului.
3. Orizontul pontic - se utilizeazã local în sud-vestul þãrii (raionul Vulcãneºti).
4 – 5. Complexul Sarmaþianului superior – Meoþian, exploatat în sudul Republicii Moldova.
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005
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6 – 7. Sarmaþianul mediu - rezervele de apã sunt repartizate în centrul, sudul ºi
sud-estul þãrii.
8. Complexul Badenian-Sarmaþian inferior, care constituie baza alimentãrii centralizate cu apã a localitãþilor, inclusiv a mun. Chiºinãu, datoritã calitãþii bune a
apei ºi rezervelor mari.
9. Complexul Cretacic-Silurian, folosit intens în nordul þãrii.
10. Acviferul depozitelor vendiene ºi rifeice superioare, exploatat în nord-estul
þãrii.
Apele minerale. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestate în prezent 27
tipuri de ape minerale, fiind prospectate 47 de resurse de apã de masã, curative
de masã sau curative, ºi de asemenea ape cu proprietãþi balneologice. Un interes
deosebit prezintã apele iod-brom-sulfuroase ºi saramurile din sudul þãrii, care se
utilizeazã în tratamentul sanatorial. În nordul þãrii sunt prospectate ape naturale cu
radon. Prezenþa apelor minerale, în complex cu factorul climatico-natural, creeazã
premizele dezvoltãrii unei reþele largi de instituþii curative de tip sanatorial.
Apele industriale. Concomitent cu realizarea lucrãrilor de explorare a
zãcãmintelor de petrol ºi gaze, în sudul þãrii au fost evaluate rezerve de ape subterane ºi saramuri care pot servi drept materie primã pentru obþinerea iodului, bromului
ºi a metalelor rare. Concentraþia maximã a elementelor în apa cu mineralizarea de
70-100 g/dm3 este de 30 mg/dm3 iod; 360 mg/dm3 brom; 380 mg/dm3 stronþiu; 1,0
mg/dm3 cesiu ºi 3 mg/dm3 rubidiu. În cazul obþinerii sãrii de bucãtãrie, extrãgând
concomitent iodul, bromul ºi alte componente, exploatarea rezervelor de ape industriale ar putea fi economic rentabilã.
			
1.2.3. Resursele biologice ºi silvice
Vegetaþia. Amplasarea geograficã, clima ºi relieful Republicii Moldova au determinat formarea unei vegetaþii variate. Se deosebesc douã zone de vegetaþie: zona
stepei ºi zona silvostepei.
Zona stepei ocupã câmpiile ºi podiºurile din regiunea situatã mai la sud de
Podiºul Codrilor ºi la sud ºi la est de Colinele Tigheciului. În afarã de aceste regiuni,
vegetaþia de stepã este prezentã ºi în Nord, în Câmpia Cuboltei, în Dealurile Ciulucurilor ºi în Câmpia Prutului de Mijloc. În prezent majoritatea terenurilor sunt valorificate în agriculturã aºa cã vegetaþia tipicã de stepã, reprezentatã prin negarã, colilie, pãiuº, s-a pãstrat numai pe sectoare mici ale versanþilor cu vechi alunecãri de
teren sau pe versanþii mai înclinaþi, supuºi eroziunii, unde se pot întâlni ºi arbuºti
de mãceº, porumbar º.a.
În zona de silvostepã, pe culmile mai înalte, mai frecvent în regiunea Codrilor,
pe lângã vegetaþia de stepã, se întâlneºte ºi vegetaþia de pãdure. Esenþele cele mai
frecvente sunt stejarul ºi gorunul, uneori în asociaþie cu fagul. Asociaþiile cu stejar
pufos sunt prezente sub formã de mici insuliþe, pe culmile mai înalte ale dealurilor
din sudul þãrii. În vãile râurilor se întâlnesc pãduri de luncã, cunoscute sub numele
de zãvoaie, compuse din arbori iubitori de umezealã (sãlcii, plopi º.a.).
Lumea animalã. Rãspândirea animalelor depinde în foarte mare mãsurã de caracterul vegetaþiei care îi oferã hranã ºi spaþiu de viaþã. Fauna pãdurilor din Moldova include specii ca, cãpriorul, mistreþul, vulpea, bursucul, veveriþa, jderul, pisica sãlbaticã si multe pãsãri: gangurul, coþofana, pupãza, privighetoarea, mierla
º.a. Regiunile de stepã oferã condiþii prielnice multor rozãtoare (ºoarecele de câmp,
hârciogul, iepurele, popândãul) ºi pãsãri (ciocârlia, prepeliþa, potârnichea, mai rar,
12
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dropia). Tot în stepe se întâlnesc ºi unele animale de pãdure: bursucul ºi vulpea.
Spaþiile de apã sunt populate de gâºte ºi raþe sãlbatice, berze, lebede, bâtlani ºi pelicani (în lunca Prutului de Jos). Dintre peºti, se întâlnesc crapul, carasul, ºtiuca,
ºalãul, somonul, plãtica º.a. Reptilele sunt reprezentate prin ºopârle, vipere, ºerpi
de casã. Unele animale rare sau pe cale de dispariþie sunt puse sub ocrotirea legii
(116 specii sunt incluse în Cartea Roºie a Republicii Moldova, ediþia 2001).
Resursele forestiere. Republica Moldova face parte din categoria statelor cu
grad scãzut de împãdurire, pãdurile ocupând 373.8 mii ha sau 11,1% din teritoriul
þãrii. Moldova mai dispune de 49,0 mii ha vegetaþie forestierã – 30,5 mii ha perdele
forestiere de protecþie ºi 18,5 mii ha plantaþii de arbori ºi arbuºti. Unui locuitor îi
revin doar 0.093 ha de pãdure, faþã de 0.3 ha în România, 0.4 ha în Bulgaria, nemaivorbind de þãri ca Suedia (2.5 ha) sau Finlanda (3.7 ha). În compoziþia pãdurilor
Republicii Moldova predominã speciile de foioase, rãºinoasele sunt prezente doar în
proporþie de 2,1%.
1.2.4. Resursele minerale
Petrol ºi gaz. Lucrãrile de prospecþiuni geologice efectuate între anii 1947-1972,
au dus la descoperirea unui zãcãmânt de petrol (Vãleni) ºi a patru zãcãminte de
gaz natural în sudul þãrii. Rezervele de hidrocarburi sunt mici ºi dupã criteriile timpurilor când fuseserã explorate, ele au fost clasificate ca zãcãminte neindustriale.
Zãcãmântul de la Vãleni cu rezerve extractibile de circa 0,5 mil. tone, localizate în
calcarele neogene, conþine þiþei naftenoaromatic, cu un conþinut înalt de uleiuri ºi
densitatea 0,94-0,96. Zãcãmintele gazifere, cu resurse industriale de circa 344 mil.
m3, de asemenea se aflã în depozite neogene, la adâncimi de 300-600 m. Începând
cu 1995, lucrãrile de prospecþiuni geologice ºi exploatare a zãcãmintelor de hidrocarburi prospectate pe teritoriul Republicii Moldova le efectueazã compania Redeco
(SUA) în baza acordului de concesiune pe termen de 20 de ani.
Cãrbune brun. În sudul Moldovei au fost explorate 4 zãcãminte de cãrbune
brun, cu rezerve totale de 38 mil. t. Straturile de cãrbune, cu grosimea de 0,1-2,6
m, se aºtern în depozite neogene, la adâncimi între 9 ºi 500 m. Calitatea cãrbunilor
este, în general, scãzutã, cu un conþinut înalt de cenuºã ºi de sulf (4-13%) ºi o putere
caloricã de 5-7 kcal/kg. Condiþiile miniere ºi geologice sunt nefavorabile exploatãrii
cãrbunilor ºi în prezent zãcãmintele nu se valorificã.
Minereurile de fier. În nordul Republicii Moldova (s.Vãrãncãu, r–nul Soroca) a
fost depistat un zãcãmânt de minereu de fier, localizat în limitele formaþiunii metabazice a fundamentului cristalin. Orizontul productiv este reprezentat printr-o serie
de corpuri stratiforme cu conþinut de piroxen-magnetit-cuarþit cu grosimi între 1-2
m ºi 15-20 m, localizate la adâncimi de 200-370 m. Conþinutul mediu de magnetit
în minereu constituie 25-35%. Resursele de pronostic ale minereurilor de fier, calculate pentru suprafaþa de 10 x 0,8 km, constituie 280 mil. tone. Datoritã condiþiilor
miniere ºi geologice complicate manifestãrile de minereu au fost apreciate ca fãrã
perspectivã pentru valorificarea industrialã.
Substanþele minerale utile nemetalifere. Conform stãrii la 01.01.2006, rezervele de materie primã nemetaliferã sunt evaluate dupã 423 de zãcãminte explorate
ºi dupã 17 genuri de materie primã mineralã utilã (tabelul 1.4).
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Tabelul 1.4

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8  
9
10
11
12
13

14
15

Rezervele de materie primã nemetaliferã
Rezervele
Genul de substanţă
Unitatea Numărul de
industriale
minerală utilă
de măsură zăcăminte
însumate pe cat.
A,B,C1
Materie primă pentru ciment�:
mii tone
4
Calcar
2
219032
Argilă
1
57457
Diatomit
1
10348
Ghips
mii tone
2
42046
Materie primă pentru sticlă
mii tone
3
17706
Materie primă pentru
mii tone
producerea sticlei:
- nisip
2
10351
- argilă
1
1638
Calcare silicioase (de tipul
mii tone
1
1972
cretei)
Marne bentonitice
mii tone
1(1)
3422
Calcare pentru industria
mii tone
3(3)
36425
zahărului
Calcare pentru producerea
mii m3
2(9)
9328
varului
Materie primã silicioasã
mii m3
6
9981
(tripoli)
Pietre naturale pentru
mii m3
căptuşire��������
/�������
faţadă:
- gresii
2
2572
- calcare
1
2243
Nisipuri pentru beton şi
mii m3
6
52119
articole din silicat
Calcare tãiate
mii m3
52
398768
Materie primă pentru
mii m3
cheramzit:
- argile
14
50370
- argilit
2
17303
Piatră de construcţie:
mii m3
- calcare
77
475444
- gresii
4
7274
- granit
1
24033
Roci de nisip şi prundiş
mii m3
103
345650

Materie primă pentru
cărămidă şi ţiglă:
16
- argile, argile nisipoase
- nisipuri degresante
Materie primă pentru
17 producerea de ceramică
(argile, argile nisipoase)
14

Rezervele la
categoria C2

235873
53319
14932
8698
3363
8647

34462
5129
16132
23476

mii m3

mii m3

108
22
3(5)

181161
6635
3228

20795
-
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În urma lucrãrilor de prospecþiune geologicã din ultimii ani s-a constatat posibilitatea extinderii bazei materiei prime minerale a Republicii Moldova din contul unor
astfel de tipuri de materie primã mineralã ca tripoli, diatomite, argile bentonitice,
heliu, ape minerale ºi industriale.
Au fost prospectate 6 zãcãminte de tripoli cu rezerve totale de circa 10 mln. tone,
valorificarea industrialã a cãrora în prezent nu are loc. Anterior, tripolii se foloseau
pentru producerea sticlei lichide. Ulterior experimentele tehnologice au demonstrat posibilitatea folosirii acestora în calitate de adsorbanþi, adausuri hidraulice la ciment,
pentru obþinerea prafurilor filtratoare, materialelor de construcþie ºi de izolare termicã,
ca materie primã pentru producerea cristalului etc. Utilizãri asemãnãtoare pot sã-ºi
gãseascã ºi diatomitele care au o rãspândire largã pe teritoriul þãrii. Argilele bentonitice
cu rezerve explorate de circa 3,4 mil. tone ar putea fi folosite în calitate de adsorbanþi,
materie primã pentru cheramzit, în industria metalurgicã, în agriculturã etc.
Heliu. Lucrãrile de prospecþiune geologicã au stabilit prezenþa unor teritorii cu
conþinut majorat de heliu în ape, sub formã de gaz spontan ºi dizolvat, concentraþia
maximã a cãruia în unele regiuni atinge 2,5-3,0 ml/l. Un studiu mai detaliat a
zãcãmintelor de heliu necesitã o finanþare corespunzãtoare, de care þara nu dispune.

1.3. Caracterizarea meteorologicã ªi hidrologicã
Anul 2005 s-a caracterizat printr-o iarnã caldã, ploi torenþiale frecvente în perioada caldã a anului ºi toamnã secetoasã. Regimul termic a fost ridicat, asemenea
celui din anul 2004. Temperatura medie anualã a aerului a depãºit (la diferite staþii)
valorile medii multianuale cu 0,6-1,00C. Valorile minime absolute ale temperaturii
aerului au constituit –21-240C (staþia meteorologicã Bãlþi), iar maximele absolute
+33-370C (staþiile Bãlþi, Dubãsari). Cantitatea precipitaþiilor cãzute pe cea mai mare
parte a teritoriului þãrii a fost, în fond, în limitele normei, oscilând între 800 mm în
nord ºi 515 mm în sud (tab. 1.5).
Tabelul l.5
Valorile temperaturii ºi precipitaþiilor în anul 2005, în diferite zone ale
Republicii Moldova
Zona (staţia)
Temperaturi medii, ˚C
Precipitaţii medii, mm
multianuale
anul 2005
multianuale
anul 2005

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

7,8
9,5
10,0

8,7
10,5
10,6

617
523
521

800
636
515

Pe parcursul anului s-au atestat fenomene meteorologice extreme, cum au fost
aversele puternice de ploaie din lunile iulie ºi august. Astfel, pe 7 august la staþia
meteorologicã Chiºinãu în decursul a 4,5 ore au cãzut 57 mm precipitaþii (116% din
norma lunarã), ceea ce în medie se înregistreazã o datã la 20 ani. La 18-19 august,
la postul agrometeorologic Rîºcani s-au înregistrat 180 mm de precipitaþii timp de
24 de ore (3,5 norme lunare), ceea ce în luna august a avut loc pentru prima datã în
întreaga perioadã de observaþii pe teritoriul þãrii. Ploile torenþiale au produs pagube
importante economiei naþionale.
Iarna anului 2004-2005 a fost foarte caldã, având aparenþa unei toamne tardive
o
iar trecerea stabilã a temperaturii medii a aerului sub 0 C nu s-a înregistrat. TempeSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005

15

16n 16v

1. MEDIUL NATURAL SI ASPECTE SOCIALE

o

ratura medie a aerului pe parcursul iernii a oscilat între - 2 C (staþia meteorologicã
o
Briceni) ºi + 0,5 C (staþia Cahul), ceea ce a depãºit valorile medii multianuale cu
o
1,5-2,5 C. Asemenea ierni cãlduroase se înregistreazã în aceastã zonã în medie o
datã la 7 ani. Cantitatea sezonierã a precipitaþiilor a constituit 80-145 mm sau 80135%, raportat la media multianualã. Pe parcursul iernii înveliºul de zãpadã a fost
instabil ºi a dispãrut, în fond, în prima decadã a lunii martie.
Primãvara a început mai târziu ca de obicei. Temperatura medie sezonierã a
o
aerului a fost aproape de normã ºi a constituit + 8-10 C. Cantitatea de precipitaþii
s-a apropiat de valorile medii sezoniere, în unele raioane din sud s-a înregistrat un
deficit de precipitaþii (60-70% din normã). Pe 22 aprilie în zona de nord a þãrii au
avut loc cãderi intense de zãpadã. Grosimea stratului de zãpadã pe alocuri (staþiile
Briceni, Edineþ) a atins 7-15 cm, ceea ce în aceastã perioadã s-a înregistrat pentru
prima datã pe parcursul întregii perioade de observaþii.
Vara a început cu o sãptãmânã mai târziu faþã de termenii obiºnuiþi. Temperatura medie a sezonului de varã a fost în limitele normei iar cantitatea de precipitaþii
a variat substanþial pe teritoriul þãrii. Suma precipitaþiilor, pe parcursul perioadei
de varã, în general, a constituit 100-160%, în raport cu media multianualã, cea mai
mare cantitate de precipitaþii fiind înregistratã la staþia Rîºcani – 402 mm (190%
din normã). În raioanele de sud-est ºi de sud izolat s-a semnalat insuficienþã de
precipitaþii (60-80 % din normã).
Toamna a început cu 10-20 de zile mai târziu faþã de termenii obiºnuiþi ºi a fost
caldã ºi uscatã. Temperatura medie sezonierã a aerului a constituit pe teritoriul þãrii
o
o
9,0-11,5 C depãºind norma în medie cu 1 C. Pe fondul regimului termic ridicat, pe
o mare parte a teritoriului s-a înregistrat o insuficienþã considerabilã de precipitaþii.
Cantitatea lor a atins doar 50-80 mm, sau 45-70% din valoarea medie multianualã.
Perioada fãrã precipitaþii a durat de la 25 august pânã la 15 octombrie.
Fenomenele hidrologice. Debitele medii anuale ale principalelor râuri s-au situat în apropierea valorilor normale, cele ale râurilor interne, uºor sub normã (tab.
1.6). Debitele medii lunare ale fl. Nistru au variat între 55-155% din valorile medii
multianuale; în luna iulie s-au înregistrat ape mici, care au constituit 55% din medie, iar lunile mai ºi august s-au caracterizat prin ape mari, constituind 135-155%
din valorile medii. Apele r. Prut pe parcursul anului au oscilat între 50-415% din
valorile medii multianuale; în luna iulie nivelul apelor a fost scãzut (50-90% din
normã), iar lunile august ºi septembrie s-au caracterizat prin ape mari, care au
constituit 190-415% din valoarea normalã.
Tabelul 1.6

Râul
Nistru
Prut
Răut
Bâc
Cogâlnic

Debitul principalelor râuri din Republica Moldova (m3/s)
Postul
Debitul mediu
Debitul mediu
hidrometric
multianual
în anul 2005
Hruşca
311,0
330,0
Şirăuţi
74,0
81,3
Jeloboc
10,8
10,5
Chişinău
1,47
1,31
Hînceşti
0,28
0,22

% din
normã
106
110
97
89
79

La sfârºitul decadei a doua a lunii martie, a început faza apelor mari de primãvarã,
care a provocat creºterea nivelului apei în fl. Nistru cu cca 2,5 - 3,5 m, iar în r. Prut
– cu cca 3,0 m, ºi revãrsarea apei în lunca Nistrului pe sectorul Dubãsari - gura de
vãrsare. La sfârºitul lunii aprilie, faza apelor mari de primãvarã a fost însoþitã de
viituri pluviale, care au provocat creºterea nivelului apei în Nistru ºi Prut cu cca 1,0
– 2,2 m ºi revãrsarea ei pe unele sectoare de luncã.
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În luna mai, în fl. Nistru viitura pluvialã a provocat creºterea nivelului apei cu
0,5-1,5 m, iar pe r. Prut – cu 1,0-1,5 m ºi revãrsarea apei în luncã în cursul inferior
în ambele cazuri. În iunie, în r. Prut, în amonte de lacul de acumulare CosteºtiStînca, viiturile au provocat creºterea nivelului apei cu 2,0-3,0 m ºi s-a înregistrat
revãrsarea apei în lunca din cursul inferior al râului.
În luna august, în fl. Nistru ºi în râurile mici din partea de nord ºi centralã a
þãrii, s-au înregistrat viituri pluviale care au provocat creºteri de nivel cu 1,0-2,0
m, iar în r. Prut – cu 2,5-6,0 m. S-a produs revãrsarea apei în luncã ºi inundarea
parþialã a unor sate din raionul Briceni.

1.4. Procesele demografice ºi starea sãnãtãþii populaþiei
Populaþia Republicii Moldova la sfârºitul anului 2005 a fost de 4 005,2 mii persoane, inclusiv Transnistria 609,6 mii. Dupã numãrul de locuitori Republica Moldova depãºeºte astfel de state europene ca Lituania, Irlanda sau Slovenia.
În ultima perioadã se înregistreazã o descreºtere a numãrului populaþiei,
determinatã de bilanþul natural negativ ºi de soldul negativ al migraþiei externe.
În ultimii cinci ani (2000–2005) numãrul de locuitori s-a redus cu aproximativ 259
mii. Acest fenomen negativ este o consecinþã a generalizãrii tendinþelor demografice
actuale, a crizei social-economice, a creºterii emigraþiei, etc. Ca rezultat al acestei
dinamici, s-a redus ºi densitatea medie a populaþiei, de la 126 loc./km2 în anul 2000
pânã la 118 loc./km2 la sfârºitul anului 2005. Oricum, densitatea populaþiei în Republica Moldova depãºeºte de aproape 2 ori densitatea medie a populaþiei în Europa
ºi de circa 3 ori – media mondialã.
În cadrul structurii pe sexe predominã femeile – 51,8%, faþã de numai 48,2%
populaþie masculinã. Disproporþionalitatea accentuatã în structura pe sexe în favoarea femeilor plaseazã Republica Moldova în rândul primelor 10 state ale lumii la
acest indicator ºi influenþeazã negativ asupra proceselor demografice.
Populaþia este concentratã preponderent în mediul rural, cele 1614 aºezãri rurale însumând 2265,7 mii locuitori sau 56,6% din total, în medie circa 1400 locuitori într-o localitate. Populaþia urbanã constituie 1739,5 mii locuitori sau 43,4%.
Nivelul de urbanizare este unul din cele mai reduse din Europa. Aºezãrile urbane
au dimensiuni mici, în medie 26,8 mii locuitori ºi doar 4 dintre acestea, cu statut de
municipiu, au peste 100 mii locuitori (Chiºinãu, Tiraspol, Bãlþi ºi Tighina). Capitala
Republicii Moldova, municipiul Chiºinãu, numãrã 718 mii locuitori.
Situaþia demograficã. Pe parcursul anului 2005 procesele demografice au fost
marcate de o dinamicã negativã, manifestatã prin instabilitatea indicatorilor demografici ºi fenomene ca reducerea natalitãþii, creºterea mortalitãþii, depopularea,
îmbãtrânirea demograficã ºi altele.
În 2005 numãrul de nãscuþi-vii a fost de 42359, rata natalitãþii fiind de 10,6‰,
în descreºtere faþã de anul precedent. Fiecare al patrulea copil s-a nãscut în afara
cãsãtoriei. Pe parcursul anului au decedat 52,9 mii persoane. Mortalitatea infantilã
continuã sã fie una din cele mai înalte în Europa (12,4 ‰). Situaþia demograficã
este deosebit de alarmantã în mediul rural, unde rata natalitãþii este cu 26% mai
înaltã decât în mediul urban, însã rata mortalitãþii este cu 53% mai înaltã. Ca rezultat, bilanþul natural al populaþiei a fost negativ (- 2,6 ‰), aceasta fiind cea mai scãzutã valoare din ultimele decenii. Tendinþa de înrãutãþire a indicatorilor demografici
este caracteristicã ultimii ani (fig. 1.2), iar din anul 1999 pânã în prezent (ºapte ani
consecutiv) bilanþul natural al populaþiei este negativ.
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Una din consecinþele acestei dinamici este îmbãtrânirea demograficã, care se
manifestã prin reducerea proporþiei populaþiei tinere ºi creºterea proporþiei populaþiei vârstnice. In perioada anilor 2000-2005, ponderea celor în vârstã de pana la
14 ani a scãzut de la 23,8 la 19,8%, iar a celor în vârstã de peste 60 ani a sporit de la
13,6% la 13,8%. Intr-o perspectivã mai extinsã, coeficientul îmbãtrânirii populaþiei
(ponderea persoanelor în vârstã de peste 60 ani) a sporit de la 12,8 în anul 1990 la
13,8 în anul 2005.

Fig. 1.2. Dinamica indicatorilor mişcării naturale a populaţiei*
*������������������������
Datele sunt prezentate ���������������������
în ansamblu pe ţară, �������������������
cu excepţia a. 2000

O anumitã influenþã asupra îmbãtrânirii populaþiei a avut-o ºi creºterea uºoarã
a speranþei de viaþã la naºtere. În perioada 2000-2005 acest indicator a sporit la
bãrbaþi de la 63,9 ani la 64,5 ani, iar la femei – de la 71,2 ani la 72,2 ani. Însã,
aceste valori rãmân relativ mici pe fondul altor þãri, plasând Republica Moldova pe
unul din ultimele locuri în Europa la acest indicator.
Migraþia populaþiei. Pe parcursul anului 2005 s-au repatriat în strãinãtate
18487 persoane. Numãrul imigranþilor stabiliþi în Republica Moldova a fost de
11551. Soldul migraþiei externe a avut astfel valoare negativã – 6936 persoane.
Sãnãtatea populaþiei în relaþie cu mediul. Starea ecologicã din Republica
Moldova nu poate fi caracterizatã în prezent ca una care ar oferi omului un mediu
de viaþã sãnãtos ºi durabil. Principalele probleme rezultã din impactul negativ al poluãrii apelor, aerului, solului ºi produselor alimentare asupra sãnãtãþii. Neglijarea
problemelor de sãnãtate ale populaþiei – în primul rând a celei rurale - determinate
de factorii mediului înconjurãtor, are consecinþe grave nu numai pentru public, dar
si pentru economia naþionalã [3].
Se considerã cã starea sãnãtãþii populaþiei este determinatã de patru categorii
majore de factori: modul de viaþã (cu o pondere de 50-55%), starea mediului înconjurãtor (20-25%), factorii genetici (15-20%) ºi activitatea instituþiilor medico-sanitare 8-10% [6]. Factorii de mediu care afecteazã sãnãtatea populaþiei pot fi de naturã
chimicã, fizicã, biologicã, psihicã, geneticã, culturalã, comportamentalã.
Pe parcursul anilor 2000-2005 mortalitatea generalã a sporit de la 1132,8 pânã
la 1243,2 la 100 mii locuitori [7]. Mortalitatea generalã este un indice integral al
factorilor care determinã starea sãnãtãþii populaþiei. Structura mortalitãþii generale
pe cauze de deces relevã cã predominã mortalitatea prin bolile aparatului circulator, tumori ºi maladii ale aparatului digestiv (tabelul 1.7). Are o tendinþã de creºtere
numãrul deceselor în urma bolilor infecþioase ºi parazitare ºi prin traume ºi intoxicaþii. Repartizarea mortalitãþii în teritoriu nu este uniformã, înregistrându-se
diferenþe destul de mari între regiuni. In anii 2004-2005, cei mai scãzuþi indici ai
mortalitãþii au fost înregistraþi în mun. Chiºinãu ºi Bãlþi iar cei mai înalþi sunt în
raioanele Donduºeni, ªoldãneºti ºi Briceni.
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Total

Bolile infecţioase
şi parazitare

Tumori

Bolile aparatului
circular

Bolile aparatului
respirator

Bolile aparatului
digestiv

Malformaţii
congenitale

Bolile aparatului
nervos

Traume şi otrăviri

Diverse

*

Anul

Tabelul 1.7
Rata mortalitãþii dupã principalele cauze de deces (la 100 mii locuitori)

2000
2001
2002
2003
2004
2005

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

20,2
17,3
18,7
18,9
20,3
22,0

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

632,0
618,2
654,8
679,6
653,7
700,1

69,4
64,6
74,4
79,0
69,3
79,2

103,4
109,5
110,0
114,1
116,3
128,6

6,5
6,3
6,3
6,0
5,8
5,8

9,6
7,9
10,2
9,9
10,2
10,9

92,9
98,4
98,4
103,2
101,6
108,4

72,4
51,8
48,0
43,4
37,7
42,6

- fără Transnistria

Rãmâne tensionatã situaþia privind bolile diareice acute. Acest grup de maladii
prezintã o problemã majorã de sãnãtate publicã, atât prin frecvenþa înaltã, cât ºi prin
manifestãrile clinice grave. Conform informaþiei Ministerului Sãnãtãþii, pe parcursul
anului 2005 au fost înregistrate 16085 cazuri de boli diareice acute (sau 447,5 la
100 mii locuitori), comparativ cu 12804 cazuri în a. 2004 (sau 355 cazuri la 100 mii
locuitori). Cele mai înalte rate ale incidenþei prin boli infecþioase intestinale au fost
înregistrate în raioanele Cãuºeni, ªtefan-Vodã ºi în municipiul Chiºinãu.
O problemã stringentã pentru Republica Moldova este nivelul înalt al morbiditãþii
prin tuberculozã. Pe parcursul anului 2005, s-au înregistrat 5632 cazuri de
tuberculozã (a. 2004 - 5153) cu o morbiditate globalã de 133,4 la 100 mii locuitori
(a. 2004 - 121,7). Incidenþa cazurilor noi de tuberculozã s-a majorat cu circa 15%
faþã de aceeiaºi perioada a anului precedent. Numãrul de recidive s-a micºorat cu
8,2% faþã de aceeaºi perioada a anului precedent (292 cazuri contra 335), cu o
incidenþã de 29,0 la 100 mii locuitori (a. 2004 - 33,2). S-a micºorat ºi incidenþa cazurilor de tuberculozã la copiii sub 12 luni.
Politica în domeniile mediului ºi sãnãtãþii. În ultimii ani Republica Moldova a
depus eforturi considerabile în vederea îmbunãtãþirii cadrului legislativ ºi normativ în
domeniul protecþiei mediului ºi a sãnãtãþii populaþiei. Pânã în prezent au fost adoptate circa 50 acte legislative ºi aproximativ 80 de acte normative, precum ºi strategii, concepþii, programe ºi planuri de acþiuni. Pentru asigurarea implementãrii acestei
legislaþii sunt utilizate un ºir de instrumente de reglementare, inclusiv cele economice.
Cele mai importante documente strategice care au atribuþie la problema protecþiei
mediului ºi a sãnãtãþii populaþiei sunt: Programul naþional de gestionare a deºeurilor
menajere ºi de producþie (2000); Politica naþionalã de sãnãtate în Republica Moldova
(2000); Concepþia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001); Planul naþional de
acþiuni pentru sãnãtate în relaþie cu mediul (2001); Concepþia organizãrii ºi funcþionãrii
monitoringului socio-igienic în Republica Moldova (2002); Programul naþional de securitate ecologicã (2003); Strategia de creºtere economicã ºi combatere a sãrãciei
(2004-2006), Programul nou de alimentare cu apã ºi de canalizare a localitãþilor din
Republica Moldova pânã în 2015 (2005), etc.
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ILOR ����������������
ECONOMICE ASUPRA
MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
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Resursele naturale ºi sociale reprezintã fundamentul oricãrei activitãþi socio-economice. Utilizarea
���������������������������������������������������������������������������
raþionalã a lor este
������������������������������������������������
o precondiþie pentru dezvoltarea durabilã.
Interacþiunile dintre societate ºi mediu provoacã deseori degradarea lui. Responsabilii de elaborarea ºi promovarea politicii de mediu sunt acum conºtienþi cã
metoda cea mai rezultativã ºi mai eficientã de îmbunãtãþire a calitãþii mediului este
integrarea principiilor ºi considerentelor de mediu în managementul sectoarelor
economice ºi al activitãþilor umane în general.
Acest capitol prezintã elementele principale ale dezvoltãrii Republicii Moldova în
2005, în domeniile energeticii, industriei, transporturilor, agriculturii, ramurii extractive ºi a turismului, relevante pentru o mai bunã înþelegere a impactului pe care
îl au aceste sectoare asupra mediului înconjurãtor.

2.1. Energetica
Resursele energetice. Republica Moldova este un importator net de resurse
energetice: ���������������������������������������������������������������������
î��������������������������������������������������������������������
n ultimul deceniu þara a fost capabilã sã acopere din surse interne
doar 3-5% din cantitatea totalã de energie consumatã [2]. Gazul natural reprezintã circa o jumãtate din resursele energetice importate, combustibilii lichizi –
circa un sfert, iar restul îl formeazã importurile de cãrbune ºi energie electricã.
Cea mai mare parte a resurselor energetice, circa 60%, sunt consumate pentru obþinerea energiei electrice ºi termice. Principalul
��������������������������������������������
utilizator al acestor tipuri de
energie este industria care consumã 41% din energia electricã ºi 47% din energia
termicã. Tabelul 2.1 ºi figura 2.1 prezintã date privind producþia ºi consumul principalelor tipuri de resurse energetice.
Tabelul 2.1
Elemente ale balanþei energetice a Republicii Moldova în anii 1997-2005 [1]
1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Producţia de energie
1450 1246
1134
904
1263
1179
1046
1022
1229
electrică, mil. KWh
Consumul de energie
3767 3211
2566
2244
2206
2449
2527
2634
2921
electrică, mil. KWh
Producţia de energie
6590 6120
4647
3057
3298
3217
3347
3147
3591
termică, mii Gcal
Consumul de energie
5552 5173
3899
2673
2809
2699
2799
2686
3084
termică, mii Gcal

În perioada 1997-2005 cantitatea de produse energetice consumate s-a micºorat
cu 35%, mai mult decât media generalã, micºorându-se consumul pãcurii (90%),
cãrbunelui (46%) ºi gazului natural (39%). În aceastã perioadã a sporit doar importul gazelor lichefiate, cu 100%. Ponderea pãcurii ºi cãrbunelui în structura
consumului resurselor energetice s-a redus drastic, datoritã trecerii mai multor
20
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Figura 2.1. Dinamica şi structura resurselor energetice consumate în Republica Moldova (mii tone
echivalent cărbune) [1]
centrale electrotermice la utilizarea gazului; în acelaºi timp, ponderea motorinei
s-a mãrit de la 9,7% în 1997 pânã la 15,3% în 2005, a gazelor lichefiate de la
1,0% pânã la 2,9%, respectiv. Ponderea lemnelor de foc în structura resurselor
energetice a rãmas puþin semnificativã, deºi a crescut pe parcursul acestei perioade, reflectând recurgerea mai activã la aceastã resursã localã în condiþiile
creºterii preþurilor la combustibilul fosil importat.
Caracteristicã pentru perioada anilor 2000-2005 este majorarea consumului
resurselor energetice primare ºi a energiei electrice pe cap de locuitor (tabelul
2.2).
Tabelul 2.2
Date privind consumul resurselor energetice [1]

Indici
Consumul mediu anual de
energie pe locuitor
Consumul de energie
electrică pe locuitor

Unitatea de
măsură
t.e.p.*/pers.

2000
0,54

KWh������
/pers�.

932

2001
0,52

Anii
2002
2003
0,56
0,60

2004
0,66

2005
0,74

937

1047

1219

1062

1271

*� t.e.p
������ ��– ����������������������
tone echivalent petrol

Centrele principale de producere a energiei electrice în Republica Moldova.
Printre centrele principale de producere a energiei electrice din þarã este centrala
electrotermicã de la Cuciurgan care asigurã 85% din toatã electricitatea produsã în
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Republica Moldova. La asigurarea republicii cu energie contribuie mult CET-1 ºi
CET-2 din Chiºinãu, CET-Nord (Bãlþi) ºi hidrocentralele de la Dubãsari ºi Costeºti.
CET-1, CET-2 ºi CET-Nord cogenereazã energie electricã ºi termicã ºi datoritã acestui fapt randamentul acestor 3 staþii este mai înalt decât al celei de la Cuciurgan
care utilizeazã principiul de condensare. Capacitatea totalã de operare a staþiilor
constituie 54% din capacitatea de proiect. Datele privind capacitãþile de producere
a energiei electrice ºi termice ºi eficienþa funcþionãrii centralelor termice sunt prezentate în tabelul 2.3. In ultimii ani producerea energiei electrice la CET-1, CET-2
ºi CET-Nord a stagnat, ceea ce se explicã prin starea financiarã dificilã a centralelor,
în primul rând din cauza datoriilor mari ale populaþiei pentru energia consumatã
(istorice ºi curente). ������������������������������������������������������������
Consumul specific al combustibilului la producerea energiei
demonstreazã o îmbunãtãþire a randamentului la �������������������������������
CET-Nord�����������������������
, de rând cu o scãdere
semnificativã a lui la CET-1 ºi CET-2.
Tabelul 2.3
Capacitãþile ºi eficienþa energeticã a centralelor electrotermice
Unităţi
CET – 1
CET - 2
CET – Nord
de
2003 2004 2005
2003
2004 2005 2003 2004 2005
măsură
Consumul de gaze mil. m3 81,274 76,262
84,8 286,027 278,88 326,8 44,14 47,39 51,42
naturale
mii t c. c. 92,279 87,122
94,5 326,496 318,95 364,1 50,49 52,8
58,7
Consumul de
mii.tone 180,78 0,092
1,914
păcură
mii t c c. 250,64 0,119
2,618
Cantitatea de
energie electricã
mil. kW 112,63 112,80 128,9
741,9
714,4 720,0 52,5 57,7
55,5
produsã
Cantitatea de
energie termică
mii Gcal 385,6 315,7 355,2 1018,6
885,7
246 230 184,6
produsă
Consumul specific
de combustibil la
g/kW
374,9 405,7 406,3 332,57 350,48 360,7 315,7 300,6 295,1
producerea energiei
electrice
Consumul specific
de combustibil
kg/Gcal
121,7 120,2 121,4 119,94 119,79 120,1 155,6 148,1 146,5
la producerea
energiei termice
Capacitatea
MW
66
240
24
electrică
Capacitatea termică Gcal
239
1200
330
350
Capacitatea pe
Gcal
200
660
200
200
apă������
/�����
aburi
540
540
455
455

Impactul centralelor electrice ºi termice asupra mediului înconjurãtor în
mare mãsurã este determinatã de natura combustibilului utilizat. Cea mai mare capacitate de poluare o au CET cu consum de cãrbune, mai puþin poluante sunt cele
ce utilizeazã pãcurã. CET-1, CET-2 ºi CET-Nord utilizeazã în calitate de combustibil
gazul natural care are cel mai mic impact asupra mediului, ºi - în cantitãþi foarte
mici - pãcura.
Implementarea pe parcursul anului 2005 a Programului sectorial de conservare
a energiei, a Programului de implementare în producere a tehnicii ºi tehnologiilor
22
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noi, au îmbunãtãþit energoeficienþa în industrie ºi au avut un efect benefic asupra
calitãþii mediului înconjurãtor.
Ministerul Industriei ºi Infrastructurii promoveazã implementarea la întreprinderile energetice a mãsurilor de reducere a poluãrii mediului în sectoarele electroenergetic ºi termoenergetic. �����������������������������������������������������
Este susþinutã introducerea sistemelor de management
de mediu, conform standardelor ISO 14001.
Având în vedere cã Republica Moldova a semnat mai multe acorduri internaþionale
privind respectarea standardelor de emisii a substanþelor nocive, începând cu anul
2005 în sectorul energetic a fost iniþiatã elaborarea normelor de poluare a mediului,
reieºind din posibilitãþile utilizãrii tehnologiilor avansate, stabilirii ºi respectãrii valorilor–limitã de emisii nocive, alocãrii investiþiilor pentru majorarea eficienþei centralelor electrice ºi termice în scopul sporirii randamentului acestora ºi reducerii
impactului asupra mediului. Pentru reducerea impactului complexului energetic
asupra mediului, Ministerul Industriei ºi Infrastructurii promoveazã implementarea
Programului naþional de conservare a energiei, inclusiv valorificarea ºi utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru realizarea recomandãrilor Convenþiei–cadru
a Naþiunilor Unite privind schimbarea climei, precum ºi a protocolului de la Kyoto.
Dezvoltarea energeticii în Republica Moldova. Lipsa resurselor energetice
fosile impune o strategie ºi un plan de dezvoltare a energeticii care s-ar baza pe utilizarea raþionalã a resurselor disponibile ºi pe implementarea în economia naþionalã
a proceselor tehnologice cu consum redus de energie. Este necesarã susþinerea ºi
încurajarea dezvoltãrii tuturor tehnologiilor ºi metodelor de producere a energiei,
inclusiv a resurselor de energie regenerabilã: solarã, eolianã, hidraulicã, energia
biomasei ºi cea geotermicã.
În acest scop, Ministerul Industriei ºi Infrastructurii, împreunã cu alte Instituþii
(AªM, UTM, Agenþia Construcþii ºi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova), a
elaborat Programul Naþional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010. Strategia Energeticã a Republicii Moldova pânã în anul 2010
ºi Programul Naþional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010. Programul
determinã politica statului în promovarea principalelor resurse regenerabile de energie – solarã, a biomasei, eolianã ºi hidraulicã, precum ºi a altor surse de energie.
Programul este racordat la Strategia Energeticã a Republicii Moldova ºi la Strategia
Energeticã a Uniunii Europene (Cartea Albã 1997, Directiva din 2001 privind promovarea electricitãþii obþinute 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 cerinþele de mediu
asumate prin semnarea Protocolului de la Kyoto.
Sursele renovabile de energie. În prezent biomasa vegetalã alcãtuitã din
deºeurile agricole, lemn, deºeurile de la prelucrarea lemnului, reziduurile menajere
ºi altele se utilizeazã în scop energetic în cantitãþi reduse. �����������
Utilizarea biomasei
�����������������
are loc
prin ardere directã, cu randamentul utilizãrii la nivel de 45–50%. Folosirea biomasei pentru încãlzire în zonele rurale pe baza tehnologiilor tradiþionale rudimentare
ºi mai ales arderea paielor, strujenilor ºi a altor resturi vegetale nemijlocit în câmp
duce la poluarea atmosferei cu bioxid de carbon.
Studiile efectuate în diferite zone ale Republicii Moldova au confirmat posibilitatea producerii biodieselului ºi bioetanolului la preþuri competitive, respectiv din
rapiþã ºi sorg zaharat. De la 1 ha de sorg zaharat, semãnat cu hibrizi de selecþie
autohtonã, este posibilã obþinerea a 3-4 tone de bioetanol, iar din masa stoarsã
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brichetatã se pot obþine suplimentar 20-25 mii KWt energie electricã ºi respectiv
tot atâta energie termicã. Un hectar de rapiþã de toamnã asigurã obþinerea pânã la
1,0-1,2 tone de biodiesel. Utilizarea combustibililor indicaþi diminueazã emisia în
atmosferã a SO2, NOx, CO2, micºorând astfel efectul de serã. In afarã de aceasta, hibrizii de sorg zaharat dispun de capacitãþi excepþionale de absorbþie din atmosferã
a bioxidului de carbon, pânã la 40-50 t/ha/an (în comparaþie cu pãdurile 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 suficientã pentru
realizarea unei balanþe pozitive a humusului în sol de 1,5-2 tone/ha/an.
Conform proiectului Strategiei dezvoltãrii surselor renovabile de energie, implementarea tehnologiilor de cultivare ºi prelucrare a plantelor cu potenþial energetic ar
putea asigura înlocuirea a circa 10% din combustibilul folosit în þarã cu biocombustibil (80 mii tone bioetanol ºi 110 mii tone biodiesel). Acest lucru ar cere suprafeþe de
circa 163 mii ha pentru cultivarea sorgului ºi rapiþei, ceea ce reprezintã circa 10%
din suprafeþele însãmânþate în anul agricol 2005.
Prioritate în proiectul Programului �������������������������������������������
de valorificare a surselor regenerabile de
energie ���������������������
i se acordã energiei �����������������������������������������
biomasei, hidraulice, solare ºi eoliene. �����������������
Ponderea acestor
tipuri de energie în cota de circa 6% a
����������������������������������������������
energiei obþinute din surse regenerabile se
repartizeazã astfel: biomasa - 70%, energia hidraulicã - 14%, energia solarã -10%,
energia eolianã - 1,5% ºi alte tipuri de energie - 4,4%.
Elaborarea ºi implementarea în practicã a Legii privind energia regenerabilã va
contribui la îmbunãtãþirea situaþiei privind resursele energetice în Republica Moldova.

2.2. Industria
Transformãrile politice, economice ºi sociale din anii 1990 au afectat puternic
sectorul industrial al Republicii Moldova. Dupã declinul producþiei industriale, ca
urmare a ruperii legãturilor tradiþionale din spaþiul ex-sovietic, a creºterii bruºte
a preþurilor la resursele energetice ºi materia primã ºi a altor factori, începând cu
anii 1999-2000, principalii indicatori economico-financiari în industrie au intrat pe
un trend ascendent (fig. 2.2, tab. 2.4), respectiv este în creºtere ºi impactul asupra
mediului.
Sectorul industrial are cel mai mare impact asupra mediului, care þine de emiterea substanþelor poluante în aer ºi în bazinele acvatice, de contaminarea solului ºi
generarea deºeurilor. Surse majore de poluare sunt întreprinderile energetice (CET),
extractive de ciment.
Ramurile cele mai energofage sunt industria alimentarã (51%), industria minierã (26%), ºi industria materialelor de construcþii (18%).
Impactul industriei Republicii Moldova asupra mediului, în întregime sau
pe sectoare, este greu de evaluat, din cauza insuficienþei informaþiei statistice
primare. Diminuarea emisiilor de CO, NOx, SO2 de circa de 2 ori în ultimii 5-10
ani se datoreazã stopãrii activitãþii unor întreprinderi. Se poate menþiona cã la
momentul actual, ponderea cea mai mare, în poluarea mediului o are comlexul
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Fig. 2.2. Dinamica producţiei industriale în Republica Moldova, 1995-2005, mii lei

Dinamica producþiei întreprinderilor industriale energofage
celor cu impact semnificativ asupra mediului
Denumirea
2001
2002
2003
2004
Ciment, mii tone
158
279
255
440
Var, mii tone
3,3
3,3
2,9
2,1
Ghips, mii tone
55,2
91,3 116,1 102,7
Cărămidă de construcţie, mil. buc.
38,1
45,9
52,2
54,9
Ambalaj de sticlă, mil. borcane
149
137
107
98,9
Sticle, mil. buc.
228
296
281
308
Ambalaj din carton, mil. m2
30,4
37,4
65,5
60,2
Mezeluri, mii tone
10,2
12,2
12,5
10,6
Unt şi margarină, tone
4234
5216
6101
7155
Zahăr, mii tone
129,9 165,5 107,1 110,9
Paste făinoase, mii tone
10,1
10,6
7,7
20,0
Vinuri naturale din struguri, mil. dal
15,5
14,8
19,1
32,5
Vinuri spumante, mii dal
584
613
739
938
Bere, mil. dal
3,2
4,4
5,7
6,5
Ulei vegetal, mii tone
37,7
51,7
72,8
92,4

Tabelul 2.4
ºi a

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

energetic (vezi cap.3.2), pe locul doi se plaseazã întreprinderile de zahãr ºi apoi cele
miniere ºi de construcþie. În aspect teritorial, impactul industrial este deosebit de
pronunþat mun. Chiºinãu,mun. Bãlþi ºi or. Rezina. În ultimul caz, 99,3% din volumul emisiilor poluante sunt de la întreprinderea de producere a cimentului. La
Edineþ, 85,3% din poluari revin întreprinderilor industriei alimentare. În raioanele
unde întreprinderile au încã cazangerii pe cãrbune, emisiile de SO2 sunt mai mari
decât în alte localitãþi (ex. Soroca).
Conform Programului de implementare în producere a tehnicii ºi tehnologiilor
noi al Ministerului Industriei ºi Infrastructurii pe anii 2004-2008, în a. 2005 au fost
însuºite ºi implementate în producþie 308 unitãþi de tehnicã nouã, 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. Unul din instrumentele principale ale politicii
industriale sunt investiþiile. In anul 2005 investiþiile au constituit peste 196 mil. lei,
ceea ce este la nivelul anului precedent. Implementarea masurilor din Programul
ramural de conservare a energiei pe anii 2004-2008 au îmbunãtãþit energoeficienþa
in industrie.
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Pe parcursul anului 2005 s-au derulat programe ramurale care, direct sau indirect, au avut un impact benefic asupra mediului înconjurãtor, de exemplu, Programul de conservare a energiei, Programul de implementare în producere a tehnicii ºi
tehnologiilor noi. O mare atenþie s-a acordat promovãrii ºi implementãrii la întreprinderile industriale ºi energetice a masurilor de reducere a deºeurilor de producþie
ºi elaborãrii metodelor de valorificare sau neutralizare a lor. Implementarea planurilor de masuri se efectueazã din sursele proprii ale agenþilor economici, aceste
investiþii însã nu sunt suficiente. Ministerul acordã o mare atenþie reorganizãrii
ºi retehnologizãrii sectoarelor de producþie, utilizãrii tehnologiilor nonpoluante,
minimizãrii deºeurilor, implementãrii programelor de producere purã, de conservare a energiei. Activitatea în domeniul îmbunãtãþirii performantelor de mediu este
orientatã preponderent spre promovarea ºi susþinerea implementãrii si certificãrii
sistemelor de management de mediu, conform standardelor ISO 14001 ºi spre adoptarea masurilor de management ecologic pentru reducerea poluãrii mediului, în
special în sectoarele electroenergetic, termoenergetic, de gaze, de combustibil.
Conform recomandãrilor Studiului de Performanþe (II) în domeniul protecþiei
mediului, elaborat de UNECE în 2005, Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale,
în colaborare cu Ministerul Industriei ºi Infrastructurii ºi cu alte structuri implicate,
urmeazã sã 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 prioritãþilor în reducerea impactului asupra mediului, în strategiile de dezvoltare industrialã. Ministerul Economiei
ºi Comerþului, în colaborare cu Ministerul Finanþelor ºi Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale, urmeazã sã îmbunãtãþeascã sistemul stimulentelor economice,
de exemplu, reducerea taxei pe profit ºi a altor taxe pentru activitãþile legate de reciclarea deºeurilor, reducerea cuantumului plãþilor pentru întreprinderile care reduc
volumul de deºeuri formate, etc., sã elaboreze mãsuri pentru promovarea eliminãrii
ºi reciclãrii deºeurilor, sã stimuleze îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi a metodelor de producere mai purã, pe baza prevederilor programelor naþionale în cauzã.

2.3. Transportul
Structura transportului în Republica Moldova. Transportul este una din ramurile de bazã ale economiei naþionale dar ºi unul din principalii poluatori ai mediului înconjurãtor. În Republica Moldova activeazã trei tipuri de transport: transportul auto, feroviar ºi aerian. Transportul fluvial în ultimii ani practic a încetat sã
activeze. Ponderea diferitor tipuri de transport este disproporþionatã: circa 88% din
totalul transportãrilor efectuate în þarã îi revin transportului auto, 11%, transportului feroviar ºi doar 1%, celorlaltor tipuri de transport (în special, celui aerian).
Dupã anul 1990 numãrul mijloacelor de transport auto a înregistrat o creºtere
considerabilã. La
����������������������������������������������������������������������
sfârºitul anului 2005 în Republica Moldova erau înregistrate peste
360 mii de autovehicole (�����������
fig. 2.3).
Impactul transportului asupra mediului. ���������������������������������������
Transportul auto este sursa principalã
de poluare a atmosferei în Republica Moldova������������������������������������
. Gradul de poluare este determinat
de mai mulþi factori. �������������������������������������������������������������
Principalii factori care sporesc impactul transportului auto
asupra mediului, în afarã de creºterea numãrului mijloacelor auto, sunt calitatea
nesatisfãcãtoare a drumurilor ºi starea tehnicã precarã a parcului auto.
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Fig. 2.3. Numărul autovehiculelor înregistrate în Republica Moldova, pe categorii.
Creºterea numãrului unitãþilor de transport a influenþat mult asupra stãrii drumurilor, cãrora în condiþiile declinului economic din ultimii 15 ani practic nu li s-a
acordat atenþia cuvenitã. Modest rãmâne a fi volumul lucrãrilor de reconstrucþie ºi
reparaþie a reþelei de drumuri naþionale. Starea deplorabilã a acesteia sporeºte semnificativ impactul produs asupra mediului.
Un alt factor care intensificã impactul transportului auto asupra mediului este
gradul înalt de uzurã al parcului auto, precum ºi calitatea combustibilului utilizat.
Circa 70% din mijloacele de transport au o vârstã mai mare de 10 ani.
Emisiile în atmosferã depind de tipul ºi calitatea combustibilului utilizat de autovehicule. De menþionat, cã în ultimii cinci ani s-a importat doar benzinã fãrã
plumb ºi motorinã cu conþinut redus de sulf (0,13%), ceea ce a eliminat unul din
factorii de risc pentru sãnãtatea populaþiei.

2.4. Agricultura ªi industria alimentarã
Agricultura. Agricultura Republicii Moldova se confruntã cu un ºir de probleme de ordin economic, ecologic ºi social. Intensificarea ramurii dupã principiile
„revoluþiei verzi”, adicã cu folosirea noilor soiuri ºi hibrizi cu productivitate înaltã
asociatã cu aplicarea masivã a fertilizanþilor minerali ºi a pesticidelor, a avut o
influenþã iniþialã beneficã. Însã mai apoi, au început sã se manifeste efectele negative ale acestui mod de gospodãrire, în special asupra fertilitãþii solului. Situaþia s-a
agravat odatã cu aplicarea programului de privatizare în agriculturã, care de rând
cu parcelarea terenurilor agricole a dus la nerespectarea tehnologiilor de cultivare
ºi la reducerea fertilitãþii solului.
Majorarea preþurilor la resursele energetice ºi preþurile relativ mici la produsele
agricole nu justificã din punct de vedere economic aplicarea îngrãºãmintelor. Au sporit puternic suprafeþele cu culturi prãºitoare care au o rentabilitate economicã înaltã,
ceea ce nu corespunde întotdeauna cerinþelor agronomice ºi ecologice la organizarea
ºi utilizarea terenurilor agricole. Dinamica structurii suprafeþelor însãmânþate pe
parcursul anilor 1986–2005 este prezentatã în fig. 2.4.
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Pentru redresarea situaþiei sunt necesare schimbãri de ordin sistemic, respectiv
optimizarea structurii agrolandºafturilor, luând totodatã în considerare suprafaþa
ocupatã de pãduri, pãºuni, pajiºti etc.
In ultimul deceniu, a sporit considerabil suprafaþa ocupatã cu culturi cerealiere, îndeosebi cu grâu de toamnã ºi porumb pentru boabe. Concomitent s-au redus
drastic suprafeþele ocupate de culturi furajere anuale ºi perene. Creºterea exageratã
a suprafeþei cultivate cu porumb pentru boabe a dus la majorarea pierderilor necompensate de substanþã organicã a solului, atât în rezultatul mineralizãrii biolo-

Fig. 2.4. Dinamica structurii unor tipuri de terenuri agricole în Republica Moldova în perioada
1986–2005 (mii ha)
gice, cât ºi a eroziunii solului, îndeosebi pe terenurile cu relief accidentat. Un alt
aspect alarmant în structura agrolandºaftelor îl prezintã suprafeþele majorate de
floarea soarelui. Ponderea acestei culturi a crescut de la 7,2 % în 1986–1990 pânã la
17,7 % în 2001–2005. Aceasta nu contribuie la menþinerea stãrii ºi fertilitãþii solului
la nivelul cerut.
Pentru ultima perioadã de timp este caracteristicã ponderea mare a culturilor
prãºitoare în structura terenurilor agricole (media pe anii 2001-2005 se apropie de
63%). Din punctul de vedere al specialiºtilor în protecþia solului ar fi necesarã reducerea suprafeþelor sub culturile prãºitoare mãcar pânã la 50%. Aceasta este una
din problemele acute ºi dificile ce þin de utilizarea raþionalã a resurselor naturale
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ºi protejarea lor. Mecanismul economic existent nu þine cont de pierderile rezultate
din mineralizarea substanþei organice a solului sau din eroziune. Lipsa unui mecanism de monitorizare ºi restabilire a fertilitãþii favorizeazã degradarea continuã a
solului.
Parcelarea terenurilor este un obstacol considerabil în respectarea tehnologiilor
de cultivare a culturilor de câmp, ea contribuie mult la intensificarea procesului de
degradare a solurilor Republicii Moldova.
Folosirea îngrãºãmintelor organice ºi minerale care ar putea menþine nivelul de
fertilitate s-a redus considerabil în perioada 1986–2004 (tab. 2.5). Cantitatea de
îngrãºãminte organice folosite la o unitate de teren arabil a scãzut în medie de 100
ori, iar cea de îngrãºãminte minerale, de 10 ori.
Tabelul 2.5
Dinamica utilizãrii îngrãºãmintelor organice ºi minerale în Republica Moldova,
1986–2004
Anii
Tipul de îngrăşăminte
1986-1990
1991-1995 1996-2000 2001-2005
Organice, mii tone
10635
3980
253
42
În medie îngrăşăminte organice, t���������������
/ha �����������
semănături
5,9
2,6
0,2
0,06
Minerale (substanţa activă), mii tone, inclusiv:
348,5
75,7
8,3
13,8
Azotoase
145,2
36,6
7,9
13,3
Fosfatice
112,3
26,5
0,3
0,4
Potasice
90,7
12,6
0,1
0,2
În medie îngrăşăminte minerale, kg/ha semănături
173,7
51,0
8,2
17,8

Situaþia creatã a dus la majorarea deficitului necompensat de elemente biofile în
sol ceea ce influenþeazã negativ asupra productivitãþii terenurilor (culturilor) agricole. Pe de altã parte, aceasta a dus, implicit, la reducerea cantitãþii de nutrienþi
spãlate în apele de suprafaþã.
Adoptarea mãsurilor de protecþie a solurilor contra degradãrii poate ºi trebuie
sã devinã baza tranziþiei la un sistem de agriculturã durabilã în Republica Moldova. O asemenea tranziþie necesitã schimbãri de ordin sistemic în agricultura
þãrii. Urmeazã a fi stabilite criteriile de apreciere a durabilitãþii atât pentru fiecare
gospodãrie agricolã în parte cât ºi pentru întreaga republicã. Pârghiile economice de
stimulare a mãsurilor de protecþie a mediului vor permite schimbarea în ansamblu
a situaþiei economice, ecologice ºi sociale în sectorul rural.
Agricultura ecologicã. Agricultura ecologicã constituie una din cãile de dezvoltare a unei agriculturi durabile. Strategia naþionalã în domeniul agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale are ca obiectiv strategic dezvoltarea durabilã a sectorului agroalimentar, în strânsã legãturã cu protecþia mediului ºi conservarea resurselor naturale. ��������������������������������������������������������������������������
Agricultura ecologicã certificatã este un sector nou în Republica Moldova.
Premisele promovãrii agriculturii ecologice în republicã sunt evidente:
• rãspunde cerinþelor interne ºi externe crescânde de produse naturale;
• diversifica considerabil sortimentele la unele categorii de produse;
• înlesneºte activitatea de producere a firmelor autohtone;
• cointereseazã material producãtorii prin preþurile mai mari la produsele ecologice;
• ridicã calitatea biologicã, biochimicã ºi nutritivã a produselor agricole;
• sporeºte posibilitãþile producãtorilor agricoli din Republica Moldova de a
pãtrunde pe pieþele apusene.
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Este important sã se înþeleagã cã agricultura ecologicã nu reprezintã un substituent al agriculturii convenþionale, ci este un element al dezvoltãrii durabile.
Suportul juridic de promovare a agriculturii ecologice în Republica Moldova include atât acte legislative internaþionale, cât ºi documente naþionale. Mai jos
menþionãm doar unele din ele:
• Regulamentul CE 2092/91;
• Standardele IFOAM;
• Regulamentul CE 2078����
/92;
• Regulamentul CE 1804/99;
•	Programul FAO privind agricultura ecologicã din 1999;
• Codex�������������������
Alimentar���������
ius 1999;
• Concepþia naþionalã a agriculturii ecologice, fabricãrii ºi comercializãrii produselor alimentare ecologice ºi genetic nemodificate ºi Planul de acþiuni pentru implementarea Concepþiei, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 863 din 21.08.2000;
• Standardul „Produse biologice. Ghid de producere, procesare, etichetare ºi comercializare a produselor agroalimentare biologice”, aprobat prin hotãrârea
Departamentului Moldovastandard nr.1008-ST din 26.10.2001;
• Legea cu privire la producþia agroalimentarã ecologicã. nr.115-XVI din
09.06.2005�;
• Hotãrârea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producþia agroalimentarã ecologicã prin care se aprobã: Programul Naþional
privind producþia agroalimentarã ecologicã, Regulamentul privind metodele ºi
principiile producþiei agroalimentare ecologice, Regulamentul cu privire la sistemul de inspecþie ºi certificare a producþiei agroalimentare ecologice, Regulile cu
privire la importul ºi exportul produselor agroalimentare ecologice.
Este îmbucurãtor faptul, cã numãrul gospodãriilor/fermelor care aplicã metode
de producþie ecologicã este în creºtere iar suprafeþele destinate producþiei agroalimentare ecologice cresc rapid (tab. 2.6).
Tabelul 2.6
Evoluþia suprafeþelor certificate în producþia agroalimentarã ecologicã
în Republica Moldova (ha)

Culturi
Culturi oleaginoase
Fructe (vişine, cireşe, caise, prune)
Fructe de pădure
Alte culturi
Total

2001

2002

2003

2004

2005

20
98
50
1��
68

50
160
40
250

100
2��
0�0
1��
0�0
3��
17
717

700
35�0
200
375�0
5000

1400
35�0
500
8505
10 755

Prognoza dezvoltãrii acestui gen de activitate pânã la orizontul anului 2010 (tab.
2.7) prevede o creºtere continuã a producþiei vegetale ecologice.
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Tabelul 2.7
Pronosticul volumelor de produse vegetale certificate ecologic, tone
Anii
Indici
2005 (de facto)
2010 (pronostic)
Culturi oleaginoase
2890
6150
Produse apicole
10
75
Fructe (vişine, cireşe, caise)
200
750
Fructe de pădure, ciuperci
1500
7450
Alte culturi
25900
60150
Total
30500
74575

La moment Republica Moldova nu are un sistem naþional de inspecþie ºi certificare a gospodãriilor
������������������������������������������������������������������������
preocupate de obþinerea ºi procesarea produselor agricole
ecologice������������������������������������������������������������������������������
. Inspecþia unitãþilor/fermelor ecologice ºi eliberarea certificatelor de control se face în prezent de cãtre organisme de control acreditate în UE sau care
au echivalenþã în UE: BioKontrol (Ungaria), SGS
��������������������������������������
ºi Bioinspecta
�������������������������������
(Elveþia), BCS Oko
(Germania), Ecocert��������������������������������
���������������������������������������
(������������������������������
Franþa), Ecoinspect (România).
Pentru promovarea agriculturii ecologice în Republica Moldova este necesarã
soluþionarea unui ºir de probleme cum ar fi:
•	Perfecþionarea cadrului legislativ: prin elaborarea strategiei naþionale privind
producþia agro-alimentarã ecologicã, formarea ºi asigurarea funcþionalitãþii fondului naþional pentru susþinerea participanþilor la producerea ºi procesarea produselor ecologice;
• Formarea ºi asigurarea funcþionalitãþii cadrului instituþional (fortificarea
Direcþiei respective a MAIA, elaborarea sistemului de coordonare a activitãþilor în
domeniul producþiei ecologice, formarea organului naþional de evaluare, inspectare
ºi acreditare a operatorilor din domeniul agriculturii ecologice, susþinerea fermierilor în perioada de conversie la agricultura ecologicã;
• Fortificarea capacitãþilor tehnologice ºi de cercetare pentru asigurarea tuturor procedeelor tehnologice de obþinere a produselor ecologice;
• Intensificarea activitãþilor educaþionale ºi de consultanþã, pentru a asigura atât ºcolarizarea, cât ºi perfecþionarea cadrelor de diferite niveluri antrenate în
obþinerea ºi procesarea produselor ecologice;
• Alocarea subvenþiilor de stat ºi atragerea sponsorizãrilor locale ºi internaþionale
pentru susþinerea producþiei agroalimentare ecologice.

2.5. Industria extractivã
Subsolul Republicii Moldova conþine zãcãminte minerale combustibile, metalifere ºi nemetalifere. Rezerve limitate de gaz, petrol ði cãrbune au fost explorate la
sudul þãrii. Combustibilul gazos este reprezentat prin zãcãmântul de gaz metan
“Victorovca” care se exploateazã în cantitãþi mici ºi se foloseºte în scopuri casnice/menajere în com. Baimaclia, r-nul Cantemir. De perspectivã sunt zãcãmintele
de gaze naturale de lîngã Goteºti, Flocoasa ºi altele. În lunca r. Prut, lîngã com.
Vãleni r-nul Cahul, au fost descoperite în anii 1950 zãcãminte de petrol. În prezent
lucrãrile de prospecþiuni geologice ºi exploatare a hidrocarburilor au fost concesionate companiei Redeco (S.U.A.). Firma efectueazã prospecþiuni geologice pentru
evaluarea completã a rezervelor de gaze naturale ºi petrol situate în sedimentele
neogene. Zãcãmintele de cãrbune brun explorate în depunerile neogene nu sunt
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valorificate din cauza calitãþii joase (conþinut mare de cenuºã ºi sulf) ºi condiþiilor
miniere complicate.
Dintre zãcãmintele metalifere este studiatã mai amplu manifestarea minereului de fier (rezervele pronosticate sunt de circa 280 mln. tone) depistatã lîngã com.
Vãrãncãu r–nul Soroca. Extragerea acestuia este în prezent nerentabilã.
Zãcãmintele de substanþe minerale neferoase sunt prezentate prin granituri, gabronorit, gresii, ghips, cretã, calcaruri, argile, nisipuri, prundiº, diatomite, marne, etc. Actualmente sunt luate în evidenþã 134 zãcãminte de substanþe minerale neferoase care
sunt valorificate atât prin exploatare subteranã (prin 48 puþuri de minã) cât ºi prin metoda deschisã (în 86 de cariere). Prin metoda minierã se exploateazã doar zãcãmintele
de calcar; majoritatea zãcãmintelor sunt exploatate prin metoda deschisã.
Urmare a crizei economice din anii 1990, s-a redus considerabil dobândirea
materiei prime minerale, la unele tipuri de substanþe minerale utile - de peste 10
ori. Declinul maxim al exploatãrii substanþelor minerale utile s-a înregistrat în anii
1995-1998, dupã care sectorul extractiv a început sã-ºi revinã, odatã cu înviorarea
activitãþii economice. În anul 2005 producerea materialelor de construcþii a sporit
cu 30% în raport cu anul precedent (tab. 2.8).
Tabelul 2.8
Volumul substanþelor minerale neferoase extrase în anii 2004 ºi 2005
Volumul extras
Nr.
(mii t /������
�� mii
�����
m3)
Tipul
de
substanţă
minerală
crt.
2004
2005
1 Materie primă pentru ciment:
- calcar
268
546
- argilã
112
192
2 Ghips
534
575
3 Materiale de formare :
- nisip
60
62
- argilă
4 Nisip pentru producerea sticlei
5 Calcar silicios (de tipul cretei)
6 Calcar pentru industria de zahăr
63
130
7 Calcar pentru producerea varului
8 Piatră naturală pentru faţade:
- gresie
2
- calcar
9 Calcar tăiat
352
462
10 Nisip pentru beton şi articole din silicat
11 Materie primă silicioasă (tripoli)
12 Materie primă pentru cheramzit:
- argile
21
20
- argilit
13 Piatră de construcţie:
- calcar
998
1120
- gresie
14
16
- granit
74
87
14 Roci de nisip şi pietriş
871
1104
15 Materie primã pentru cărămidă şi ţiglă:
- argile, argile nisipoase
27
25
- nisipuri degrasante
25
16 Materie primă pentru producerea ceramicei:
- argile
21
- argile nisipoase
32
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În ultimii ani, numãrul întreprinderilor care se ocupã (legal) de extragerea
substanþelor minerale utile a crescut simþitor. Totodatã, practic în toate localitãþile
rurale se extrag în cantitãþi mici, pentru necesitãþi locale, argilã, nisip, prundiº, piatrã
de construcþie ºi piatrã spartã, fãrã evidenþã ºi autorizaþii respective. Deseori asemenea activitãþi se realizeazã cu încãlcarea regimului de protecþie a mediului ºi fãrã respectarea regulilor de exploatare. Drept urmare se distrug soluri fertile, se impurificã
zãcãminte ºi ape subterane, deseori provocând surpãri sau alunecãri de teren.
Actualmente suprafaþa totalã a minelor constituie 5373 ha, iar a carierelor 1571
ha. Ca ºi în anii precedenþi nu se efectueazã pe deplin lucrãrile de recultivare a
terenurilor afectate prin excavaþii miniere. În anul 2005, din cele 63 ha planificate au fost recultivate doar 30,6 ha. O problemã importantã rãmâne a fi utilizarea
deºeurilor de producere (moluza) din minele pentru extragerea blocurilor de calcar
tãiat, volumul cãrora constituie pânã la 25–45% din masa extrasã. Actualmente,
s-au acumulat peste 107 mln. m3 de moluzã, care este depozitatã în galeriile goale
ale minelor sau este stocatã în preajma lor. Aceste deºeuri cauzeazã poluarea terenurilor agricole, a pãºunilor, pãdurilor, râurilor ºi bazinelor acvatice aferente (în
unele cazuri ºi a apelor freatice), prin spãlarea lor de cãtre apele provenite din ploi
ði topirea zãpezilor ºi prin împrãðtierea de cãtre vânt.

2.6. Turismul
Turismul este���������������������������������������������������������������
o ramurã importantã a economiei naþionale dar ºi un factor distructiv de mediu [5]. În þãrile unde ramura turisticã este foarte dezvoltatã (Malta,
Cipru, Grecia ºi altele), turismul are un impact major asupra mediului înconjurãtor.
In primul rând au de suferit landºafturile naturale, ca urmare a extinderii zonelor
urbanizate, utilizãrii intense a transportului, formãrii deºeurilor [8]. Eroziunea solurilor ºi micºorarea diversitãþii biologice sunt ºi ele procese exacerbate de turism.
Este cunoscut faptul, cã în locurile turistice cu mare atractivitate mediul natural a
suferit schimbãri ireversibile.
Evoluþia turismului în Republica Moldova. În prezent aportul turismului în
economia naþionalã este relativ nesemnificativ. Venitul modest obþinut din activitatea turisticã, numãrul redus de vizitatori, plaseazã Republica Moldova printre þãrile
în care turismul este slab dezvoltat. Odatã cu revigorarea economiei au început sã
creascã ºi indicii din ramura turismului (fig. 2.5). Pe parcursul ultimilor 5 ani, numãrul
turiºtilor în cadru organizat s-a majorat de douã ori.
Datele statistice menþionate
������������������������������������������������������������������
se referã doar la cãlãtoriile organizate de firmele turistice din ����������������������������������������������������������������������������
þ���������������������������������������������������������������������������
ar�������������������������������������������������������������������������
ã������������������������������������������������������������������������
ºi nu cuprind informaþii referitoare
����������������������������������������������
la vizitatorii Republicii Moldova
care se deplaseazã în mod individual��.

Fig. 2.5. Dinamica vizitatorilor în Republica Moldova
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Politica actualã a statului în domeniul turismului este elaboratã, aplicatã ºi
monitorizatã de Ministerul Culturii ºi Turismului ði este reflectatã în Strategia de
dezvoltare durabilã a turismului în perioada 2003-2015 (aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 1065 din 2 septembrie 2003). În strategie sunt
prevãzute extinderea zonelor turistice ºi mãsurile de protecþie a mediului, amenajarea specialã a traseelor turistice etc.
În anul 2005 activitatea turisticã în Republica Moldova este caracterizatã prin
urmãtorii indici [8]:
1. Numãrul total al vizitatorilor incluºi în circuitul intern ºi internaþional a constituit 152829 persoane, cu 10% mai puþini în comparaþie cu anul precedent.
2. Numãrul vizitatorilor interni a constituit 70525 persoane, micºorându-se cu
7,2% faþã de anul trecut.
3. Numãrul vizitatorilor strãini în Republica Moldova s-a cifrat la 25073 persoane,
sau cu 3,7% mai puþin faþã de anul precedent. Ponderea cea mai mare în numãrul
de sosiri o deþin vizitatorii din România - 13,9 %, fiind urmaþi de vizitatorii din
Ucraina - 13,6%, din Rusia - 13,1%, din SUA - 12,3% ºi Turcia - 12,1%.
4. Numãrul vizitatorilor moldoveni care au plecat în strãinãtate, s-a cifrat la 57231
persoane, cu 15,6% mai puþin faþã de anul precedent. Din totalul plecãrilor
25,9% au fost înregistrate spre Ucraina; 21,9% - spre Turcia; 17,6% - spre Bulgaria; 14,7% - spre România; 6,1% - spre Polonia. Din numãrul total de turiºti
plecaþi în strãinãtate, 87,4% au plecat pentru odihnã; 3,4% - în scop de afaceri
ºi profesional; 5,9% - în scop de tratament, 3,3% – în alte scopuri.
5. Încasãrile din activitatea de turism internaþional au atins nivelul de 158662
mii lei, cu 25,1% mai mult comparativ cu anul 2004.
Turismul ecologic. Ecoturismul poate servi drept punte de legãturã între douã
domenii importante – turismul ºi protecþia mediului înconjurãtor ºi o soluþie pentru a împãca interesele de protecþie a mediului cu cele ale industriei turistice. Din
pãcate, conceptul ecoturismului, ca formã a turismului durabil, nu este prevãzut în
Concepþia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) ºi în strategiile sectoriale
de mediu (biodiversitatea, schimbarea climei, dezvoltarea fondului forestier naþional
etc.), precum nici în planurile de mediu naþionale ºi locale.
În ultimii ani în Republica Moldova se întreprind unele mãsuri pentru dezvoltarea
turismului ecologic. În anul 2005, cu ajutorul experþilor din Organizaþia Mondialã a
Turismului s-a fãcut o analizã a potenþialului turistic rural ºi ecologic al þãrii ºi au fost
identificate soluþii pentru problemele legate de valorificarea acestuia. A fost elaborat un
proiect de asistenþã tehnicã pentru eradicarea sãrãciei prin dezvoltarea turismului ecorural în Republica Moldova. O altã acþiune realizatã la capitolul respectiv este marcarea
rutelor ecoturistice ºi instalarea panourilor informaþionale în rezervaþiile naturale “Codrii”, “Plaiul Fagului”, “Pãdurea Domneasca” ºi “Prutul de Jos”.
Factorii principali care împiedicã dezvoltarea mai activã a ecoturismului sunt
urmãtorii:
• lipsa experienþei în practicarea acestui tip de turism;
• cultura ecologicã ºi turisticã scãzutã a populaþiei;
• lipsa unui cadastru cu fixarea hotarelor exacte ºi a administratorilor sectoarelor respective ale fondului ariilor protejate de stat, în special ale rezervaþiilor
peisagistice, care urmeazã sã fie nucleul activitãþilor ecoturistice;
• lipsa indicatorilor potenþialului turistic al ariilor protejate, landºafturilor, florei
ºi faunei, pãdurilor, izvoarelor, râurilor etc.
La îmbunãtãþirea stãrii de lucruri în domeniul ecoturismului ar putea contribui
amenajarea ecoturisticã a tuturor rezervaþiilor peisagistice, de rând cu alte zone cu
potenþial ecoturistic, determinarea capacitãþii ecologice de suport a zonelor destinate
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ecoturismului. Aceste ºi alte mãsuri urmeazã sã diminueze impactul activitãþilor turistice asupra mediului ºi sã-i convingã pe cei care vãd în turism un factor periculos de
degradare a cadrului natural ºi a sistemului de ocrotire a ariilor protejate.
Turismul cultural. O componentã a produsului turistic naþional o constituie varietatea culturilor din diverse zone ale þãrii. Republica Moldova reprezintã un amalgam de naþionalitãþi ºi culturi, cu multe tradiþii, limbi vorbite, folclor, bucãtãrie, cu
ponderea majorã a elementelor poporului bãºtinaº. Toate acestea formeazã o bazã a
dezvoltãrii turismului cultural.
În republicã existã circa 880 de grupuri folclorice care reflectã tradiþii caracteristice regiunii ºi originii lor etnice. Performanþele artistice atinse de colectivele
teatrale, orchestrale, de balet ºi de circ, atât în Chiºinãu, cât ºi în întreaga þãrã, din
punctul de vedere al profesionalismului, corespund standardelor internaþionale. O
importanþã majorã pentru dezvoltarea turismului cultural o are artizanatul, precum
ºi itinerarele literare (Puºkin, Donici º.a.) [9].
Turismul rural. Turismul rural, în ultima perioadã, se bucurã de o popularitate
deosebitã în lume. Mediul rural din Republica Moldova, cu comunitãþile agricole ºi satele sale pitoreºti, comportã un potenþial turistic important. Aceastã formã
de turism poate oferi vizitatorilor interesaþi (mai ales cei strãini) servicii de cazare tradiþionalã de tip rural ºi chiar posibilitatea de a se încadra în activitãþile ºi
preocupãrile rurale tradiþionale ºi meºteºugãreºti. Turiºtii se pot familiariza cu folclorul ºi tradiþiile locale, pot vizita unele obiective de importanþã istoricã ºi culturalã:
lãcaºe de cult, conace boiereºti, case vechi etc.
Turismul vitivinicol. Podgoriile Republicii Moldova constituie, un important
obiectiv turistic din sectorul rural. Vinurile produse în Republica Moldova se bucurã,
prin calitatea lor, de o bunã reputaþie pe plan internaþional. În þarã funcþioneazã
142 fabrici de vinuri, 21 dintre care dispun de experienþã în primirea vizitatorilor
pentru a se familiariza cu tehnologia de producere a vinurilor, a urmãri îmbutelierea
vinului ºi, desigur, a degusta produsul finit.
Republica Moldova, ca þarã vitivinicolã, poate oferi vizitatorilor ºanse de a-ºi alege
rutele preferate: beciuri ºi oraºe subterane, vinoteci, întreprinderi de prelucrare primarã
a vinului, de producere a ºampaniei, divinului, heresului, balsamurilor etc. Numãrul
vizitatorilor deocamdatã este relativ mic, însã existã posibilitatea de primire a unui
numãr mult mai mare de vizitatori. Fabricile de vinuri, în ansamblu cu podgoriile aferente fãcând parte din ruta turisticã “Drumul vinului în Republica Moldova”, constituie
un mijloc de promovare a celui mai bun produs turistic autohton [9].
Turismul de sãnãtate ºi frumuseþe. Republica Moldova dispune de un potenþial
bogat ºi variat pentru dezvoltarea turismului de sãnãtate ºi frumuseþe. Atât în sanatorii, cât ºi în staþiunile de odihnã existã condiþii necesare pentru aceastã formã de turism. Izvoarele cu ape minerale curative constituie, de asemenea, o sursã importantã
pentru tratamentul balnear. Staþiunile balneoclimaterice deja oferã un produs turistic
de nivel internaþional, ºi ar putea creºte substanþial cu condiþia creãrii unei infrastructuri adecvate [9].
Trebuie sã menþionãm, cã în ultimii ani în Republica Moldova se acordã o atenþie
sporitã dezvoltãrii turismului, fapt confirmat de setul de documente importante:
Strategia de dezvoltare durabilã a turismului în Republica Moldova în anii 20032015; SCERS (2004-2006), Programul “Satul Moldovenesc” (2004-2015), Programul
de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea þãrii – bunãstarea
poporului”, Planul de Acþiuni UE- Republica Moldova (2006-2008) ºi altele, ce au
menirea sã stimuleze turismul.
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3.1.Calitatea aerului atmosferic
Monitorizarea calitãþii aerului atmosferic este efectuatã în Republica Moldova
de cãtre Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza a 17 posturi staþionare, amplasate în 5 centre industriale: Chiºinãu, Bãlþi, Tiraspol, Rîbniþa, Bender. In afarã de
aceasta, staþiile Leova (SHS) ºi Hînceºti (INECO) monitorizeazã calitatea aerului atmosferic în context transfrontier. Conform programului de activitate, în anul 2005
au fost prelevate ºi analizate 57300 probe de aer, pentru poluanþii de bazã (suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot) ºi cei specifici (fenol,
formaldehidã). Prezentarea graficã a gradului de poluare a aerului în zonele urbane
dupã parametrii menþionaþi este fãcutã în figura 3.1.

Figura 3.1. Gradul de poluare a aerului atmosferic în zonele urbane ale
Republicii Moldova în anul 2005
Au fost înregistrate depãºiri ale concentraþiilor medii anuale pentru fenoli (Tiraspol) ºi formaldehidã (Bãlþi, Chiºinãu ºi Bender). In comparaþie cu anul precedent,
în 2005 numãrul poluanþilor a cãror concentraþie medie anualã a depãºit valoarea
concentraþiei maxime admisibile s-a redus de la 3 la 2. ������������������������
În schimb, în 2005 s-au
majorat concentraþiile maxime anuale pentru dioxid de sulf, de la 0,3 CMA la 1,8
CMA; monoxid de carbon, de la 1,8 CMA la 6,0 CMA; dioxid de azot, de la 4,6 CMA
la 5,8 CMA; fenol, de la 2,0 CMA la 4,9 CMA; formaldehidã, de la 2,3 CMA la 5,7
CMA. Pe parcursul anului 2005 s-a înregistrat 4 cazuri de poluare a aerului ce a
depãºit nivelul 5 CMA – pentru suspensii solide, monoxid de carbon, dioxid de azot
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ºi formaldehidã (toate în mun. Chiºinãu), comparativ cu un singur caz înregistrat
în 2004 (suspensii solide, Chiºinãu). Concluzia este cã nivelul de poluare a aerului
atmosferic în 2005 s-a majorat comparativ cu anul precedent.
Nivelul înalt de poluare cu suspensii solide, dioxid de azot ºi formaldehidã ce
se menþine pe parcursul mai multor ani, poate fi explicat prin influenþa unui ºir de
factori: salubrizarea insuficientã a arterelor ºi pieþelor urbane, intensificarea traficului rutier urban, spaþiile mari de sol afânat ºi gazoanele deteriorate, activitatea
întreprinderilor industriale neutilate adecvat cu sisteme de captare ºi neutralizare
a noxelor emise.
Nivelul de poluare a aerului se apreciazã dupã valoarea concentraþiilor medii,
iar calitatea aerului se caracterizeazã prin indicele complex al poluãrii atmosferei
(IPA). Despre calitatea aerului atmosferic în diferite oraºe ale Republicii Moldova
putem judeca dupã datele din tabelul 3.l. Indicele anual complex al poluãrii atinge
valorile cele mai mari în centrele urbane cele mai importante (Chiºinãu, Bãlþi ºi Tiraspol), maximul fiind înregistrat în municipiul Bãlþi.
Gradul de poluare a aerului în localitãþile urbane pe parcursul ultimilor 5 ani
manifestã o tendinþã descrescãtoare în municipiile Chiºinãu, Bãlþi ºi Tiraspol, ºi
este în creºtere la Bender ºi Rîbniþa.
Tabelul 3.l
Calitatea ºi gradul de poluare a aerului atmosferic în localitãþile urbane în anul 2005
Denumirea
Concentraþia medie anualã exprimatã în unitãþi CMA
poluantului
Chiºinãu
Bãlþi
Tiraspol
Rîbniþa
Bender
Suspensii solide
0,5
2,0
0,5
0,8
0,3
Dioxid de sulf
0,2
0,6
0,01
0,2
0,04
Monoxid de carbon
0,7
0,4
0,6
0,3
0,6
Dioxid de azot
0,1
0,8
0,4
0,7
0,3
Fenol
0,7
2,0
Formaldehidã
1,3
2,3
1,0
2,3
Sulfaþi solubili
0,2
Indicele mediu anual al poluãrii atmosferei
IPAN
4,77
6,74
5,17
1,86
4,21

Calitatea aerului atmosferic în zonele de protecþie sanitarã a întreprinderilor cu
surse de poluare este monitorizatã de Centrele de Medicinã Preventivã (CMP). Pe
parcursul a. 2005, CMP au colectat ºi analizat 11739 probe de aer, din care 1420
probe (12%) au indicat o depãºire a concentraþiei admisibile. O poluare sporitã a aerului atmosferic s-a înregistrat în oraºele Soroca, Comrat, Cahul, Fãleºti, Strãºeni.
Poluarea cu pulberi este mai pronunþatã în mun. Bãlþi, or. Soroca, Strãºeni, Criuleni, Cahul; cu dioxid de azot - în mun. Chiºinãu, or. Briceni, Cahul, Teleneºti.
În afarã de calitatea aerului atmosferic, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
monitorizeazã componenþa chimicã a depunerilor atmosferice. Reþeaua naþionalã
de observaþii asupra precipitaþiilor atmosferice a fost creatã în baza a 8 staþii meteorologice amplasate în urmãtoarele localitãþi: Chiºinãu, Tiraspol, Cahul, Rîbniþa,
Leova, Dubãsari, Camenca ºi Corneºti.
În probele de precipitaþii au fost analizaþi 6 ioni principali: SO42-, Cl-, HCO3-, Ca2+,
2+
Mg , NH4+ , precum ºi pH. Reprezentarea graficã a concentraþiei ionilor respectivi
pentru diferite localitãþi ale Republicii Moldova este expusã în fig. 3.2. Concentraþiile
maxime de sulfaþi ºi hidrocarbonaþi se înregistreazã în zonele industrializate (Rîbniþa,
Cahul). Concentraþia ionilor de clor practic nu diferã de la o localitate la alta, ceea
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005

37

38n 38v

3. STAREA ŞI PROTECÞIA ATMOSFEREI

ce indicã lipsa unor surse specifice de poluare în zonele monitorizate. Concentraþia
cationilor Ca2+ ºi Mg2+ este maximã în zona or. Rîbniþa, ceea ce se explicã prin impactul a douã întreprinderi mari amplasate în apropiere – S.A.”Ciment” din Rezina ºi
fabrica de ciment ºi ardezie din Rîbniþa, care cauzeazã poluarea cu pulberi de calcar
ce conþin carbonat de calciu ºi magneziu.

Fig. 3.2. Concentraţiile medii anuale ale principalelor ioni în probleme sumare de precipitaţii atmosferice, în anul 2005 (mg/dm3)
Pe parcursul anului 2005 valorile medii lunare ale pH în probele colectate au
variat între 3,68 (Leova) ºi 7,56 (Chiºinãu), ceea ce dovedeºte prezenþa precipitaþiilor
acide pe teritoriul þãrii („precipitaþii acide” pH-ul este sub 5,6). Staþiile la care
precipitaþiile acide (pH<5,6) au fost înregistrate cel mai des sunt Leova ºi Dubãsari,
ambele situate în zone supuse influenþei fluxurilor transfrontaliere de poluanþi.
Datele prezentate demonstreazã elocvent faptul, cã în regiunile industrializate
ale Republicii Moldova au loc procese mai accentuate de poluare a aerului, fapt care
impune implementarea unor mãsuri de diminuare a emisiilor de noxe în atmosferã
o monitorizare mai amplã a calitãþii factorilor de mediu precum ºi elaborarea unor
limite pentru o serie de indicatori de calitate care ar oferi posibilitatea de a caracteriza gradul de poluare a precipitaþiilor atmosferice.

3.2. Sursele de poluare a atmosferei
Starea ºi calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este determinatã
de trei surse principale de poluare: sursele fixe care includ CET-urile, cazangeriile ºi întreprinderile industriale; sursele mobile care includ transportul ºi tehnica
agricolã; ºi transferul transfrontalier de noxe.
Calitatea aerului atmosferic în oraºele mari este influenþatã preponderent de
emisiile de la transportul auto, cazangerii ºi întreprinderile mari ale industriei de
construcþie, iar în centrele raionale ºi localitãþile rurale, de emisiile de la întreprinderile mici: mori, fabrici de vin, brutãrii, cariere precum ºi cele din sursele
casnice.
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Sursele fixe de poluare. La momentul actual în Republica Moldova sunt înregistrate circa 3700 de întreprinderi industriale ºi obiecte în construcþie care reprezintã
surse fixe de poluare, inclusiv 3 centrale termoelectrice, 40 cazangerii raionale, 28
cazangerii interraionale, 2112 cazangerii mici ºi medii, 566 staþii de alimentare cu
produse petroliere ºi gaze, 24 baze pentru depozitarea ºi pãstrarea produselor petroliere, 105 întreprinderi de transport auto. Dintre acestea, 18 întreprinderi se
încadreazã în categoria cu emisii anuale de 100 – 5000 tone iar celelalte întreprinderi au emisii pânã la 100 tone pe an fiecare.

Fig. 3.3. Emisiile de noxe de la sursele fixe de poluare (mii tone)
Notă: Datele pe ultimii ani nu includ emisiile termocentralei Cuciurgan
Conform rapoartelor statistice, cantitatea totalã a poluanþilor emiºi de la sursele
fixe pe parcursul anului 2005 a constituit 17,9 mii tone, inclusiv: particule solide
– 3,98 mii tone; dioxid de sulf - 1,98 mii tone; oxizi de azot – 2,9 mii tone; oxid de
carbon – 5,34 mii tone; hidrocarburi – 1,5 mii tone; altele – 2,2 mii tone. Datele prezentate sunt orientative întrucât nu includ întreprinderile din Transnistria care nu
raporteazã cãtre autoritãþile centrale. Dinamica emisiilor poluante în atmosferã de
la sursele fixe în ultimii 15 ani este prezentatã în figura 3.3.
Termoenergetica. Sectorul termoenergetic consumã circa 43% din resursele
energetice ale þãrii ºi contribuie cu circa 50% la emisiile sumare de la sursele fixe de
poluare. In ultimii ani, s-a schimbat esenþial structura consumului resurselor energetice (a crescut cota gazelor naturale ºi s-a redus consumul combustibilului lichid
ºi al celui solid) ºi, implicit, structura ºi cantitatea emisiilor poluante.
Cei mai mari consumatori de resurse energetice din þarã sunt întreprinderile
CET–1, CET–2 ºi Termocom (Chiºinãu) ºi CET–Nord (Bãlþi). În anul 2005 întreprinderile menþionate au consumat 552660 mii m3 gaze naturale faþã de 454498 în
2004, 3784 tone de pãcurã (faþã de 288 tone în 2004) ºi 438 tone de cãrbune (faþã
de 544 în 2004). Emisiile sumare de substanþe poluante în atmosferã de la aceste
întreprinderi în 2005 au constituit 1977 tone, majorându-se cu 14,3 % faþã de anul
2004 (fig. 3.4).
În total în þarã sunt înregistrate 2183 întreprinderi termoelectrice ºi termice,
din care funcþioneazã 1375. In afarã de CET-urile menþionate ºi cele 24 cazangerii
Termocom din Chiºinãu, o influenþã semnificativã asupra calitãþii aerului o au cazangeriile fabricilor de zahãr din Fãleºti ºi Drochia, cazangeria „Glodeni Zahãr”, cazangeriile fabricilor de zahãr din Alexandreni, Ghindeºti ºi Cupcini, cazangeria S.A.
„Ciment” din or. Rezina. Termocentralele electrice ºi cazangeriile utilizeazã combustibil gazos – 56,5%, pãcurã – 7,9%, cãrbune – 35,6%. Emisiile totale ale obiecSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005
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tivelor termoenergetice ºi termice constituie 8969 tone, adicã circa 50% din cantitatea sumarã de la sursele fixe de poluare. Calitatea combustibilului utilizat are o
influenþã puternicã asupra spaþiului aerian. In majoritatea cazurilor cãrbunele folosit este de calitate inferioarã, cu conþinut sporit de sulf ºi contribuie la majorarea
emisiilor de dioxid de sulf ºi alþi poluanþi.

Fig. 3.4. Emisiile de la întreprinderile sistemului energetic subordonate Ministerului Industriei
ºi Infrastructurii (tone)
Controalele activitãþii întreprinderilor termoenergetice au depistat diverse
încãlcãri ale cerinþelor ºi normelor tehnologice cum ar fi: nerespectarea regimului
procesului de ardere, nerespectarea instrucþiunilor ºi STAS-urilor privind exploatarea aparatelor de mãsurat ºi control, exploatarea instalaþiilor cu arzãtoarele ºi
canalele de gaze deermetizate, etc.
Sursele mobile de poluare. Pe parcursul ultimilor ani transportul auto a rãmas
sursa principalã de poluare a atmosferei (media pentru anii 2000-2005 este de 88%
din emisiile sumare). În oraºele mari aceastã cotã este ºi mai ridicatã (Chiºinãu 95%, Bãlþi – 92%).
Dupã cum s-a mai menþionat, la sfârºitul anului 2005 în Republica Moldova
erau înregistrate peste 360 mii unitãþi de transport. Autoturismele constituie circa
80% din numãrul total de unitãþi de transport înregistrate. Trebuie menþionat cã
parcul auto este destul de vechi, ceea ce îºi pune amprenta pe volumul ºi calitatea
emisiilor gazelor de eºapament. Cota mijloacelor de transport cu vârstã mai mare de
10 ani este de circa 70% iar automobilele cu vârsta de pânã la 5 ani („convenþional
noi”) alcãtuiesc doar 1/3 din parcul auto al þãrii.
Emisiile în atmosferã depind de tipul ºi calitatea combustibilului utilizat de
autovehicule. În ultimii 2-3 ani practic întreaga cantitate de benzinã importatã este
benzinã fãrã plumb, ceea ce a eliminat unul din factorii de risc recunoscuþi pentru
sãnãtatea umanã. Mãrimea calculatã a emisiilor de la transportul auto a constituit
în a. 2005 peste 244,7 mii tone (fig. 3.5).
Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu Poliþia Rutierã au organizat în a.
2005 operaþia „Aer curat”, supunând controlului 11918 autovehicule. Din 8938
automobile pe benzinã supuse verificãrii la 1091 s-au înregistrat depãºiri ale normelor de toxicitate, iar din 2980 automobile cu motoare Diesel controlate 365 au
avut depãºiri ale standardelor de fumegare.
Eficacitatea acestor activitãþi este redusã de lipsa aparatelor performante de
mãsurat toxicitatea gazelor de eºapament, lipsa mijloacelor tehnice de diagnosticare
ºi deservire.
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Fig. 3.5. Poluanþi emiºi de sursele mobile de poluare ( mii tone)
Dintre mijloacele de transport existente în þarã, cel mai „ecologic” rãmâne transportul electric (troleibuzele); cu pãrere de rãu, numãrul unitãþilor de transport electrice s-a redus în ultimii ani.

3.3. Efecte transfrontaliere de poluare
Poluarea transfrontalierã a aerului în Republica ��������������������������������
Moldova, la fel ca ºi în restul
Europei, este dominatã de problema ploilor acide, condiþionate de emisiile de dioxid
de sulf (SO2) ºi dioxid de azot (NO2), de la centralele termoelectrice, întreprinderile industriale mari, arderea cãrbunelui ºi altor combustibili fosili�����������������
în sectorul casnic, precum ºi de la mijloacele de transport. Þãrile Europei Centrale ºi
������
de Vest
��������
au
contribuþii importante la fluxurile internaþionale de poluanþi cãtre þãrile mai slab
dezvoltate economic ºi industrial. De exemplu, aproape 50% din depunerile acide
ale Poloniei, îºi au originea în afara hotarelor ei. Prin urmare, strategiile pentru
soluþionarea problemelor cauzate de poluarea transfrontalierã a aerului, trebuie sã
ia în consideraþie fluxurile dintre þãri ºi eforturile comune ale þãrilor europene de a
reduce emisiile ºi consecinþele lor transfrontaliere. Acesta a fost unul din motivele
adoptãrii Convenþiei asupra poluãrii atmosferice transfrontaliere pe distanþe lungi
(Geneva, 1979) ºi a protocoalelor aferente.
În conformitate cu datele oferite de Programul European de Monitoring ºi Evaluare (EMEP), referitoare la media importului/exportului substanþelor poluante
calculatã sub aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net de sulf, oxid de azot ºi amoniu. Cota importului transfrontalier constituie 84% pentru depunerile de sulf, 96% pentru depunerile de azot oxidant ºi 45%
pentru cele de azot reducãtor. Cea mai mare parte din depunerile de sulf provin
din România (32%) ºi Ucraina (18%), iar depunerile de azot oxidant – în special din
Ucraina (15%) ºi Polonia (12%). În conformitate cu calculele efectuate de Centrul
de Est de Sintetizare Meteorologicã, cantitatea depunerilor transfrontaliere de sulf
se micºoreazã de la nordul þãrii spre sudul ei, constituind la nordul Moldovei 1000
eq/ha/an*, în centru 200-500 eq/ha/an ºi la sud – 100 eq/ha/an ºi nu depãºesc
limitele admisibile stabilite de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), incluse în
limitele 250-1500 eq/ha/an, în funcþie de ecosistem.
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Þinând cont de faptul, cã teritoriul Republicii Moldova datoritã aºezãrii sale
geografice este supus unei poluãri transfrontaliere a aerului permanente ºi
reieºind din necesitatea cooperãrii multilaterale, regionale ºi internaþionale sub
aspect transfrontalier, în anul 1987 în localitatea Leova, a fost pusã în funcþiune
prima staþie de monitoring al poluãrii transfrontaliere a aerului, integratã în
reþeaua EMEP. Din diferite motive, staþia nu a funcþionat între anii 1995 ºi 2003.
Începând cu anul 2004, staþia ºi-a reluat activitatea, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat furnizeazã cãtre secretariatul Convenþiei de la Geneva informaþii
privind aciditatea ºi compoziþia chimicã a precipitaþiilor atmosferice, inclusiv
privind metalele grele ºi poluanþii organici persistenþi. Reactivarea staþiei a fost
determinatã ºi de ratificarea de cãtre Guvernul Republicii Moldova, în anul 2002,
a doua Protocoale în cadrul Convenþiei de la Geneva, privind poluanþii organici
persistenþi ºi metalele grele.
În scopul realizãrii prevederilor Protocolului privind metalele grele, pe parcursul anului 2005 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe de precipitaþii
atmosferice la staþia transfrontalierã Leova pentru determinarea concentraþiei
metalelor grele prioritare ( Pb, Cd) ºi altor metale grele (Cu, Ni, Zn, Cr), reglementate de Protocol (fig. 3.6). În comparaþie cu anul 2004, se observã o majorare
a concentraþiilor unor metale grele: plumb (0,34 ºi 7,05 µg/l, respectiv); zinc
(30,25 ºi 68,76 µg/l, respectiv) ºi nichel (28,22, respectiv 38,79 µg/l). Totodatã,
comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o scãdere a concentraþiilor de cadmiu, cupru ºi crom.
Majorarea conþinutului de plumb se poate explica prin intensificarea traficului rutier ºi a proceselor industriale. Menþinerea concentraþiilor sporite de
cupru ºi nichel în perioada de iarnã poate fi motivatã prin arderea combustibilului utilizat pentru încãlzirea locuinþelor ºi în scopuri menajere. Concentraþiile
sporite de metale grele pot fi ºi un rezultat al poluãrii transfrontaliere a atmosferei; al emisiilor provenite din procesele tehnologice (producerea de ciment,
sticlã, materiale de construcþii ði termoenergetica); al dispersiei eoliene a metalelor din sol.

7.0540
iunie

0.4020
iunie

68.7655
mai

21.8933
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4.1614
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Fig. 3.6. Valorile maxime ale metalelor grele înregistrate în probele de
precipitaþii la staþia Leova, a. 2005
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3.4. Schimbarea climei ªi protecþia stratului de ozon
Conform raportului anual al Organizaþiei Mondiale de Meteorologie în anul 2005
temperatura medie a aerului pe glob a crescut cu 0,48oC în comparaþie cu perioada de
referinþã 1961-1990. Acest indice plaseazã anul 2005 pe locul al doilea în lista celor mai
calzi ani, dupã anul 1998, când devierea temperaturii medii globale a constituit 0,54oC.
În Republica Moldova, anul 2005 de asemenea s-a dovedit a fi neobiºnuit de
cald. Temperatura medie anualã a aerului pe teritoriul þãrii a oscilat între 8,7oC la
Briceni ºi 10,7oC la Comrat, fiind cu 0,5-1,0oC mai ridicatã faþã de valorile medii
multianuale. La Chiºinãu aceastã valoare a constituit 10,5oC (media anualã fiind
9,5oC). Extremele de temperaturã în 2005 au constituit -21 -24 oC în perioada rece
a anului ºi +33 +37 oC în perioada caldã ºi nu au depãºit valorile stabilite anterior.
Precipitaþiile s-au caracterizat printr-o repartizare spaþialã neuniformã. Cantitatea lor a variat între 847 mm la Rîºcani (152% din normã) pânã la 452 mm la Basarabeasca (93% din normã). Suma medie anualã de precipitaþii pe þarã a constituit 612
mm, sau 114% din cantitatea medie multianualã. In lunile de varã, ploile cu caracter
de averse puternice au adus prejudicii materiale serioase. De exemplu, pe 7 august la
Chiºinãu timp de 4,5 ore au cãzut 57 mm de precipitaþii, fenomen semnalat în medie
o datã în 20 de ani. De asemenea, pe 18-19 august la postul agrometeorologic Rîºcani
timp de 24 de ore au cãzut 180 mm de precipitaþii (3,5 norme lunare), fenomen înregistrat pentru prima datã în Republica Moldova pentru toatã perioada instrumentalã
de observaþii. Durata neîntreruptã a perioadei fãrã precipitaþii pe teritoriul þãrii a variat între 24 ºi 47 de zile, fenomen semnalat în medie o datã în 10-50 de ani.
Emisiile gazelor cu efect de serã. Se considerã cã pentru a asigura o capacitate
de adaptare satisfãcãtoare a componentelor de mediu, a fenomenelor economice ºi
sociale la noile condiþii climatice determinate de „efectul de serã” este necesar sã
nu se depãºeascã ritmul de majorare a temperaturii medii globale cu 0,1oC ºi de
creºtere a nivelului mãrii cu 2 cm pe deceniu. Pentru a atinge acest obiectiv este
necesarã reducerea nivelului emisiilor gazelor cu efect de serã (GES) cu circa 8%
faþã de nivelul anului 1990.
Evaluarea emisiilor GES pentru perioada 1990-1998 a fost efectuatã iniþial în
Prima Comunicare Naþionalã a Republicii Moldova elaboratã în cadrul Convenþieicadru a ONU privind schimbarea climei (CONUSC). S-a stabilit cã emisiile totale de
GES cu efect direct, evaluate prin potenþialul de încãlzire globalã pentru 100 ani,
exprimat în echivalent CO2, s-au diminuat în aceastã perioadã cu circa 68% faþã de
anul de referinþã (1990), aceasta fiind o urmare a declinului economic al þãrii din
anii 1990. De menþionat, cã în anul de referinþã, 81,8% din totalul emisiilor GES
proveneau din sectorul energetic (71,0% în 1998), urmat de agriculturã cu 8,4%
(12,7% în 1998), procesele industriale cu 7,6% (11,6% în 1998), deºeurile cu 2,3%
(4,7% în 1998) ºi utilizarea solvenþilor 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 Comunicãri Naþionale a Republicii Moldova a fost efectuatã ºi
prognoza emisiilor GES pentru perioada 2000-2010, având ca bazã douã modele ale
evoluþiei macroeconomice a þãrii: primul model (I), denumit inerþial, prevedea pentru aceastã perioadã o creºtere a produsului intern brut (PIB) de circa 1,5% anual,
iar cel de al doilea model (II), se baza pe o creºtere a PIB cu circa 6,7% anual. ConSTAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005
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form Fondului Monetar Internaþional, 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%
ºi anul 2005 – 7,1%. Fiecare model conþinea trei scenarii: de bazã, care nu include
mãsuri de atenuare a emisiilor GES; cu mãsuri minime de atenuare a emisiilor GES
ºi cu mãsuri maxime de atenuare a acestora. În rezultatul estimãrilor, s-a calculat
cã perioada 2000-2010 se va caracteriza prin tendinþa continuã de majorare a emisiilor GES, astfel încât emisiile totale de GES cu efect direct vor constitui în 2010, în
funcþie de modelul ºi scenariile aplicate, între 29-64% din nivelul emisiilor în anul
de referinþã (figura 3.7).

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

În anul 2003, în Republica Moldova a fost lansat Proiectul regional PNUD-GEF
„Consolidarea capacitãþilor pentru îmbunãtãþirea calitãþii inventarelor de gaze cu
efect de serã (Europa Centralã ºi CSI)”. Scopul primordial al acestui proiect este
crearea unui cadru instituþional ºi tehnic durabil, ce ar permite unor þãri din Europa Centralã ºi din spaþiul CSI (inclusiv Moldova) sã-ºi consolideze capacitãþile
naþionale în acest domeniu.
În conformitate cu noile recomandãri metodologice ale Grupului Interguvernamental privind Schimbarea Climei s-au fãcut recalculãri ale datelor incluse în primul inventar naþional. Rezultatele obþinute au demonstrat cã în perioada 19902002 emisiile naþionale de GES s-au diminuat cu circa 77,3% (fig. 3.8).
Sectoarele cu cea mai mare pondere în emisiile naþionale totale de GES au fost
energetica, agricultura, procesele industriale ºi deºeurile (fig. 3.9). Proporþia principalelor trei gaze cu efect de serã direct (CO2, CH4, ºi N2O) în emisiile naþionale
totale exprimate în echivalent CO2, s-a caracterizat printr-o tendinþã de diminuare
a ponderii bioxidului de carbon ºi de majorare a emisiilor de metan ºi protoxid de
azot (fig. 3.10).
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Figura 3.8. Dinamica emisiilor totale GES ºi a emisiilor per capita în Republica Moldova
în perioada 1990-2002

Beneficiile obþinute în urma implementãrii acestui proiect sunt: (i) implementarea unor practici durabile în procesul de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de
serã; (ii) consolidarea capacitãþilor tehnice ale experþilor naþionali implicaþi în realizarea inventarelor emisiilor de GES; (iii) consolidarea capacitãþilor naþionale privind
colectarea datelor iniþiale, pãstrarea ºi arhivarea acestora, compilarea inventarelor
de gaze cu efect de serã ºi actualizarea lor þinând cont de modificãrile de metodologie ºi recomandãrile CONUSC; (iv) îmbunãtãþirea metodelor de estimare a emisiilor
GES pentru sursele de emisii cheie (în Moldova acestea au fost sectoarele transport
ºi managementul deºeurilor menajere solide).

Figura 3.9. Ponderea diferitor sectoare în emisiile naþionale totale GES în Republica Moldova

Figura 3.10. Ponderea diferitor gaze în emisiilor naþionale totale GES exprimate în echivalent CO2
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Realizãrile obþinute în cadrul proiectului regional sunt deja utilizate pe larg în
cadrul proiectului UNEP-GEF „Perfectarea celei de a Doua Comunicãri Naþionale
în conformitate cu cerinþele CONUSC” (noiembrie 2005 – octombrie 2008).
Protecþia stratului de ozon. Cauza principalã a deteriorãrii stratului de ozon
din atmosfera Pãmântului este creºterea conþinutului de clor ºi brom în atmosferã
ca urmare a activitãþii antropice. Sursa majorã de clor sunt clorofluorocarbonii (freonii) – produse industriale sintetice folosite pe larg ca aerosoli, agenþi frigorifici, în
instalaþii de climatizare, etc.
Republica Moldova a devenit parte la Convenþia pentru protecþia stratului de
ozon ºi a Protocolului de la Montreal�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
în anul 1996. Ratificând Convenþia ºi Protocolul, þara ºi-a asumat angajamentul sã respecte ºi sã îndeplineascã prevederile acestor instrumente internaþionale. In acest scop au fost realizate urmãtoarele:
• elaborate ºi adoptate Programul Naþional de suprimare eºalonatã a substanþelor
care distrug stratul de ozon (SDO) în Republica Moldova ºi Regulamentul cu
privire la regimul comercial ºi reglementarea utilizãrii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
• ratificate Amendamentele de la Londra, Copenhaga ºi Montreal la Protocolul de
la Montreal;
• creat sistemul de licenþiere a importatorilor ºi utilizatorilor de SDO ºi certificarea personalului tehnic de deservire a echipamentului frigorific precum ºi
sistemul de marcaj pentru mãrfurile ce conþin SDO;
• stabilite cotele ºi taxele de import ale SDO ºi implementat regimul de taxe în
sistemul controlului vamal;
• elaborat planul de management frigorific ºi implementat programul de recuperare/reciclare a agenþilor frigorifici;
• instruit personalul tehnic de specialitate care deserveºte echipamentele frigorifice ºi inspectorii vamali, statisticieni, inspectorii ecologiºti ºi importatori/exportatori de SDO ºi echipamente cu asemenea substanþe pentru controlul ºi
monitorizarea importului de SDO;
• echipate serviciile de control ecologic din cadrul Inspectoratului Ecologic de
Stat cu aparataj tehnic performant pentru determinarea tipului de freon;
• creatã baza de date electronicã privind recuperarea/reciclarea freonului R-12.
In domeniul instruirii ºi conºtientizãrii publicului, au fost realizate programe
radio/TV privind protecþia stratului de ozon ºi utilizarea agenþilor frigorifici inofensivi pentru stratul de ozon. A fost creatã Asociaþia Republicanã a specialiºtilor
frigotehniºti.
Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate prin Protocolul de
la Montreal. Consumul total al SDO a constituit în a. 1996 55.05 tone metrice sau
51.65 PDO tone (potenþialul de distrugere a ozonului). Din aceastã cantitate, clorfluorocarburile (CFC) enumerate în Anexa A, Grupa 1 a Protocolului de la Montreal
constituie 51.45 tone sau 99,6%. Substanþele din anexele C ºi E ale Protocolului de
la Montreal sunt reprezentate în Republica Moldova doar de hidroclorfluorocarbura
- 22 (HCFC-22) ºi bromura de metil. Sectorul frigorific este consumatorul principal
de SDO, utilizând în anul 1996 - 51,45 PDO tone, a. 1998 – 37,00, 1999 – 17,231,
2000 – 13,836, 2001 – 21,894, 2002 – 29,60, 2003 – 18,9, 2004 – 19,9 ºi 2005 - 14,4
PDO tone (CFC-12).
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În conformitate cu cerinþele internaþionale ºi obligaþiunile asumate, în þarã se
interzice si se aplicã restricþii dure la importul, exportul, reexportul, tranzitul ºi punerea în circulaþie pe piaþã a SDO ºi a echipamentelor ºi produselor ce conþin asemenea substanþe. Strategia este de a suprima eºalonat importul ºi consumul intern
al SDO (conform cerinþelor orarului acceptat de Protocol) cu scoaterea lor ulterioarã
din uz (CFC-12 în a. 2008).
Pentru asigurarea implementãrii Planului de acþiuni pentru suprimarea eºalonatã
a SDO în Republica Moldova se aflã în curs de realizate urmãtoarele proiecte de
asistenþã tehnicã:
Structura instituþionalã pentru implementarea protocolului de la Montreal, care
are drept obiective: (i) intensificarea acþiunilor ºi sporirea capacitãþii instituþionale a
ministerelor de ramurã în scopul asigurãrii unui climat propice pentru suprimarea
rapidã a SDO; (ii) monitorizarea activitãþilor de suprimare a SDO; (iii) perfecþionarea
sistemului informaþional de colectare, analizã ºi transmitere a informaþiei privind activitãþile întreprinse pentru protecþia stratului de ozon; (iv) intensificarea
colaborãrii între pãrþile semnatare ale Protocolului; (v) optimizarea sistemului de
raportare a datelor despre consumul SDO.
Implementarea planului de management frigorific, având drept obiective: (i) sprijinul financiar al iniþiativelor companiilor comerciale ºi industriale consumatoare de
agenþi frigorifici R-12 sau R-502 în scopul modernizãrii sau reutilãrii instalaþiilor
frigorifice cu utilizarea agenþilor inofensivi pentru stratul de ozon; (ii) echiparea
tehnicã a 4 centre de deservire a climatizoarelor auto; (iii) instruirea personalului
tehnic de specialitate privind recuperarea, reciclarea ºi retrofitul în sectorul de deservire a climatizoarelor auto.
Obiectivele proiectului au fost în mare mãsurã realizate, inclusiv în ceea ce
priveºte procurarea echipamentului ºi echiparea tehnicã a centrelor de deservire a
climatizoarelor auto. Companiile consumatoare de agent frigorific R-12 sau R-502
care au întreprins acþiuni de modernizare sau reutilare a instalaþiilor frigorifice cu
utilizarea agenþilor inofensivi pentru stratul de ozon au beneficiat de rambursarea a
40% din suma totalã investitã.
Datoritã utilizãrii eficiente a echipamentului frigorific livrat Republicii Moldova
drept asistenþã tehnicã pentru recuperarea ºi reciclarea agenþilor frigorifici (freoni)
la operaþiunile de întreþinere ºi la defectarea echipamentelor ºi instalaþiilor frigorifice, precum ºi implementarea unor tehnologii nonofensive stratului de ozon ºi a
programului de instruire al personalului tehnic de specialitate, consumul de SDO
în þarã sa micºorat substanþial.

3.5. Managementul calitãþii aerului
Implementarea obiectivelor ecologice în economie trebuie realizatã prin instrumente politice, economice, administrative ºi prin sistemul taxelor de poluare.
Resursele de aer se aflã sub controlul Autoritãþii Centrale de Mediu, care are
drept sarcinã principalã utilizarea raþionalã ºi protecþia calitãþii aerului prin elaborarea actelor legislative, standardelor, organizarea monitoringului, coordonarea
eforturilor pentru îndeplinirea cerinþelor Convenþiilor internaþionale în domeniul
mediului, elaborarea strategiilor de protecþie a aerului.

STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005

47

48n 48v

3. STAREA ŞI PROTECÞIA ATMOSFEREI

Intru executarea prevederilor Legii privind protecþia mediului înconjurãtor (1993)
si a Legii privind protecþia aerului atmosferic (1997), dupã cum a fost menþionat,
în anul 2005 Inspectoratul Ecologic de Stat în comun cu Poliþia Rutierã a efectuat
controlul ecologic instrumental al autovehiculelor la 280 întreprinderi de transport
auto, gospodãrii agricole ºi societãþi pe acþiuni. În urma controalelor s-a înregistrat cã fiecare al 9-lea automobil circulã cu depãºirea normativelor toxicitãþii sau
fumegãrii ºi contribuie esenþial la poluarea aerului atmosferic.
S-a intensificat activitatea în domeniul elaborãrii documentaþiei normative ecologice necesare în vederea perfectãrii ºi eliberãrii autorizaþiilor de emisie a poluanþilor
în aerul atmosferic. Pe parcursul anului 2005 au fost eliberate 1023 autorizaþii
pentru emisiile de poluanþi în atmosferã de la sursele fixe. La 612 agenþi economici
au fost înregistrate cazuri de încãlcãri ale prevederilor legislaþiei. Ca rezultat au fost
întocmite procese verbale, care au fost remise în judecãtoriile de sector spre examinare. Cele mai frecvente încãlcãri ale prevederilor legislaþiei ecologice se referã la
nerespectarea regulilor de exploatare a instalaþiilor de purificare ºi lipsa autorizaþiei
de emisii.
Din 2687 instalaþii de purificare a aerului înregistrate, 103 unitãþi (3,8%) sunt
defectate sau funcþioneazã ineficient. Reînnoirea parcului de instalaþii pentru purificarea aerului nu a fost prea activã. Pe parcursul anului 2005 au fost instalate 15
purificatoare noi de aer, faþã de 66 în anul precedent.
În ultimii zece ani la întreprinderile din þarã practic a încetat sã se mai facã
controlul departamental privind protecþia aerului atmosferic. In 2005 un asemenea
control privind calitatea emisiilor degajate în spaþiul aerian a fost efectuat doar de
CET–1 ºi CET–2 din Chiºinãu. Pe parcursul anului Inspectoratul Ecologic de Stat
a inspectat 2016 agenþi economici, care au pe teritoriile lor peste 20 mii surse
staþionare de emisii a substanþelor poluante în spaþiul aerian. Laboratorul Analitic
Central al IES a prelevat ºi analizat 3023 probe de aer de la 169 surse staþionare din
cadrul a 53 de întreprinderi industriale. Au fost depistate depãºiri ale normativelor
stabilite ale emisiilor limitã admisibile (ELA), în special pentru oxizi de azot, praf,
funingine. Depãºirile s-au depistat în 46 probe de aer, ceea ce constituie 1,5 % din
numãrul total al probelor prelevate.
Posibilitatea diminuãrii continue a nivelului de poluare a aerului atmosferic de la
întreprinderile industriale este limitatã de un ºir de probleme cu caracter tehnologic
ºi economic. Pe de o parte, lipsa metodelor eficiente de diminuare a emisiilor oxizilor
de azot la arderea combustibilului ºi a sistemelor eficiente de purificare a emisiilor
de fenoli, aldehidã formicã, compuºi organici volatili, amoniac ºi altele, iar pe de
altã parte, plãþile prea mici percepute pentru poluarea aerului atmosferic. Actualele taxe pentru poluarea aerului sunt simbolice ºi mãrimea lor este incomparabilã
cu cheltuielile pentru îndeplinirea mãsurilor de protecþie a aerului. În Moldova nu
a fost efectuatã indexarea plãþii pentru poluarea mediului în raport cu creºterea
preþurilor. Din punct de vedere economic, în prezent este nerentabil sã realizezi
mãsuri în sensul respectãrii valorilor limitã a emisiilor (ELA), întrucât costul acestor
mãsuri este cu mult mai mare decât plata pentru depãºirea ELA. Extrem de micã
este ºi plata pentru emisiile de substanþe toxice care au efectul de acumulare în organismul omului ºi proprietãþi cancerigene ºi mutagene.
Implementarea mecanismului economic de gestionare a activitãþii de protecþie a
mediului în Moldova întâmpinã greutãþi. Principiul „Plãteºte poluatorul ºi utilizatorul resurselor naturale” nu este în totalitate respectat iar acumulãrile bãneºti (din
plãþile pentru poluare) în Fondurile ecologice locale ºi naþional sunt deocamdatã ne48
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însemnate. În a. 2005 plãþile pentru poluarea aerului atmosferic achitate de agenþii
economici (surse fixe de poluare) au fost de 1665,6 mii lei sau cu 346 mii lei mai
puþin decât în 2004 ºi cu 953 mii lei mai puþin decât în 2003 (fig. 3.11).

Fig. 3.11. Plata pentru poluarea aerului atmosferic de la sursele fixe de poluare (mii lei)

În perioada raportatã unele întreprinderi au efectuat schimbãri în procesul tehnologic, respectiv montarea unor instalaþii noi pentru captarea ºi purificarea aerului,
mai performante, ºi schimbarea cazanelor care utilizau combustibil solid sau lichid
cu cazane pe gaz natural. De regulã, asemenea schimbãri contribuie la diminuarea
emisiilor în atmosferã (în primul rând, a particulelor solide ºi dioxidului de sulf).
Poluarea aerului atmosferic poate fi diminuatã prin aplicarea mai multor mãsuri
prioritare:
• Utilizarea pe larg a transportului electric urban ºi electrificarea cãilor ferate;
• Modernizarea utilajului ºi trecerea cazangeriilor la folosirea gazului natural;
• Implementarea tehnologiilor performante;
• Dotarea întreprinderilor cu mijloace performante de purificare;
• Restabilirea sistemului de monitoring al calitãþii aerului în procesele tehnologice poluante;
• Implementarea sistemelor tehnice de control al calitãþii combustibilului;
• Optimizarea reþelei de gãri auto din mun. Chiºinãu; mutarea autogãrii existente ºi a pieþei centrale din sectorul Centru al oraºului;
• Limitarea importului automobilelor cu duratã înaintatã 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 circa 330 m3 de apã pe an, reieºind
din resursele locale ºi 1700 m3 pe an când se ia în calcul volumul cotei parte de
apã din râurile transfrontaliere, ceea ce este similar nivelului României (1750 m3/
locuitor/an) ºi aproape de 2,5 ori mai puþin decât media europeanã (circa 4800 m3/
locuitor/an).
Calitatea apelor de suprafaþã. Monitorizarea nivelului de poluare a apelor de
suprafaþã din Republica Moldova este realizatã de Serviciul Hidrometeorologic de
Stat (SHS), prin intermediul unei reþele care include 49 secþiuni de supraveghere
pe 16 râuri, 6 bazine de acumulare ºi un liman, dupã 49 indici hidrochimici ºi
5 grupuri de elemente hidrobiologice (bacterii coliforme totale, bacterii coliforme
fecale, germeni totali, zona de saprobitate, gradul de curãþenie).
Datele observaþiilor ne indicã cã, nivelul de poluare al fluviilor Nistru (fig. 4.1),
Dunãrea ºi al râului Prut nu a suferit schimbãri esenþiale, în comparaþie cu anul
precedent, atât la indicii organoleptici cât ºi la principalii indici hidrochimici. Regimul
de oxigen a fost satisfãcãtor iar mineralizarea s-a aflat în limitele 303 – 739 mg/dm3
(fl. Nistru), 249-605 mg/dm3 (r. Prut) ºi 340 – 509 mg/dm3 (fl. Dunãrea).

Fig. 4.1. Calitatea apei r. Nistru în perioada anilor 2001-2005
Fluviile ºi râurile mari, în general, au un grad de poluare moderat: limitele de
concentraþii înregistrate pentru ionii de amoniu au fost de 0,0-1,35 mgN/dm3 (r.
Prut); 0,0–1,05 mgN/dm3 (fl. Nistru) ºi 0,07-0,57 mgN/dm3 (fl. Dunãrea); pentru
nitriþi - 0,010–0,025 mgN/dm3 (r. Prut); 0,00–0,23 mgN/dm3 (fl. Nistru) ºi 0,18 -1,46
mgN/dm3 (fl. Dunãrea); pentru fenoli - 0,001–0,015 mg/dm3 (r. Prut); 0,000–0,021
mg/dm3 (fl. Nistru) ºi 0,000–0,006 mg/dm3 (fl. Dunãrea); pentru compuºii cuprului
- 0,000-0,016 mg/dm3 (r. Prut); 0,000–0,036 mg/dm3 (fl. Nistru) ºi 0,000–0,002
mg/dm3 (fl. Dunãrea).
În lunile de varã au fost înregistrate cazuri de insuficienþã a oxigenului dizolvat
(conþinutul limitã admisibil pentru bazinele piscicole este de 6 mg/dm3): fl. Dunãrea –
4,40 mgO2/dm3 (20.07.2005 - s. Giurgiuleºti); fl. Nistru – 4,47 mgO2/dm3 (13.07.2005
– or. Vadul lui Vodã); r. Prut – 4,75 mgO2/dm3 (16.09.2005 – s. Braniºte);
50
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În fl. Nistru ºi Dunãrea ºi în r. Prut cazuri de poluare înaltã în anul de referinþã
nu au fost înregistrate. Calitatea apei lor dupã parametrii hidrochimici (conform
indicelui de poluare a apei (IPA) corespunde claselor II-III (curatã - moderat poluatã).
Pe parcursul ultimilor 5 ani, apa fl. Nistru a avut cel mai înalt IPA în 2002 ºi 2003,
ani secetoºi (fig. 4.1).
Calitatea apei râurilor mici în general se caracterizeazã printr-un grad înalt
de poluare, în special cu substanþe organice biodegradabile, nutrienþi, produse
petroliere, fenoli, compuºi ai cuprului, detergenþi anionici. Concentraþia ionilor de
amoniu în a. 2005 a atins cota maximã de 169,2 CMA, fenolii – 30,0 CMA, substanþele
tensioactive anionice - 8,4 CMA, CBO5 - 61,5 CMA, produsele petroliere - 62,2 CMA
(r.Bîc, secþiunea s. Calfa), nitriþii - 70,0 CMA, compuºii cuprului - 10,0 CMA (ambele
în r. Cogîlnic, în aval de or. Hînceºti). Cel mai redus nivel al oxigenului dizolvat (0,98
mgO2/dm3) a fost înregistrat în r. Bîc, secþiunea în aval de mun. Chiºinãu. În anul
2005 au fost înregistrate 4 cazuri (mai puþine decât în 2003 ºi 2004) de poluare
extrem de înaltã: un caz cu amoniu, 2 cazuri de insuficienþã a oxigenului dizolvat ºi
un caz cu nitriþi. S-au depistat de asemenea 77 cazuri de poluare înaltã: 21 cazuri
cu azot de amoniu, 37 cazuri cu nitriþi, 3 cazuri cu substanþe tensioactive anionice,
10 cazuri cu substanþe organice biodegradabile exprimate prin CBO5 ºi 6 cazuri de
reducere a conþinutului de oxigen dizolvat.
Mai frecvente au fost cazurile de poluare înaltã ºi poluare extrem de înaltã în
râurile Bîc, îndeosebi în 2001, 2003-2005, Rãut, Cogîlnic, Lunga, Gârla Mare ºi
în lacul Taraclia. Ca ºi în anii precedenþi, cele mai poluate râuri mici (necesitând
mãsuri de ameliorare) sunt urmãtoarele: r. Bîc - secþiunea mun. Chiºinãu, în aval,
s. Calfa; r. Rãut – secþiunea mun. Bãlþi, în aval, s. Ustia; r. Cogîlnic- secþiunea or.
Hînceºti; r. Lunga - secþiunea or. Ceadîr-Lunga, în amonte ºi în aval.
În anul 2005 calitatea apei râurilor mici a înregistrat o uºoarã ameliorare (conform
valorilor IPA), cu excepþia secþiunii Sîngera (în aval de mun. Chiºinãu), pe r. Bîc (fig.
4.2) ºi în secþiunea Ceadîr-Lunga, pe r. Lunga. Unul din motivele îmbunãtãþirii
relative a calitãþii apei în râurile mici a fost abundenþa de precipitaþii în anul 2005,
în comparaþie cu anul precedent.

Fig. 4.2. Calitatea apei r. Bîc în perioada anilor 2001-2005
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Dupã indicii hidrobiologici apa fl. Nistru ºi Dunãrea ºi a r. Prut, este, dupã cum
s-a mai menþionat, în medie moderat poluatã (clasa III de calitate). Cele mai poluate
sectoare ale r. Prut sunt în apropierea s. Valea Mare ºi or. Cahul, ale fl. Nistru
– secþiunile Rîbniþa, Bender ºi Vadul-lui-Vodã (în aceste secþiuni fauna bentonicã a
râului corespunde clasei a IV – „apã degradatã”).
Apa râurilor mici se încadreazã în clasa III-IV de calitate dupã indicii hidrobiologici
(între moderat poluatã ºi degradatã). Cele mai poluate sectoare ale r. Rãut sunt cele
în aval de mun. Bãlþi ºi de or. Orhei (în medie clasa IV). Cele mai poluate sectoare
ale r. Bîc sunt în apropierea or. Sîngera ºi s. Calfa (în medie clasa III-IV) (fig. 4.3).
Râurile Ciuhur, Gîrla Mare, Lunga, Camenca, Ichel, Cubolta, braþul Turunciuc
sunt moderat poluate (clasa III); r. Sãrata, Botna, Molochiº se caracterizeazã ca
moderat poluate - degradate (clasa III-IV), iar râul Cogîlnic - clasa a IV-a de calitate
–„degradatã”.

Fig. 4.3. Calitatea apei r. Bîc conform grupelor de elemente hidrobiologice, în anul 2005
Serviciul de Medicinã Preventivã monitorizeazã calitatea apelor de suprafaþã în
27 secþiuni pe fl. Nistru, în 31 secþiuni pe r. Prut ºi în 159 puncte pe râurile mici ºi
alte bazine acvatice folosite ca zone de recreere. Cota probelor de apã poluatã dupã
indicatorii sanitaro-chimici au constituit pentru Nistru 25% iar pentru Prut circa
37% (ambele în creºtere faþã de anul 2004). Continuã sã se menþinã ridicat nivelul de
poluare al apei acestor râuri la indicatorii sanitaro-microbiologici (46-48%). Aproape
în toate cazurile au fost mãriþi indicii bacteriilor coliforme lactopozitive, în r. Prut a
fost depistatã flora patogenã. Continuã sã fie depistate în apã ouã viabile de helminþi
(Nistru – circa 3%, Prut – circa 2% din probe). În anul 2005 a crescut simþitor frecvenþa
depistãrii colifagilor în apa celor douã cursuri (Nistru - 33%, Prut - 72%).
52
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Nivelul de poluare a apei râurilor mici s-a menþinut la indicii sanitaro-chimici
la nivelul 51%, iar la indicii sanitaro-microbiologici la 46%. Frecvenþa depistãrii
colifagilor a constituit – 31,5% din probele analizate. Aceste date denotã faptul cã
în Republica Moldova continuã sã funcþioneze nesatisfãcãtor staþiile de epurare,
nu se efectueazã salubrizarea corespunzãtoare a teritoriului ºi nu se soluþioneazã
problema deversãrilor apelor meteorice.
Apele subterane. Schimbãrile social-economice din ultimul deceniu au avut
urmãri ºi asupra stãrii apelor subterane. Pânã în anii 1990, chimizarea excesivã a
agriculturii a provocat poluarea apelor freatice ºi prin intermediul lor, a orizonturilor
acvifere de bazã, cu nitraþi, pesticide, produse petroliere etc. Pe de altã parte,
exploatarea intensã a apelor subterane a dus la apariþia unor conuri depresionare
în unele zone ale þãrii.
Dupã 1991, extragerea apelor de adâncime s-a redus brusc ºi nivelul lor a început
sã se restabileascã. În acelaºi timp, poluarea orizonturilor acvifere nu numai cã nu a
scãzut, ci a sporit, mai ales pe teritoriul localitãþilor ºi în zonele adiacente. La aceasta
au contribuit ºi continuã sã contribuie deversãrile de ape reziduale neepurate în
apele curgãtoare, lipsa sistemelor de canalizare în majoritatea satelor, gunoiºtile
nesancþionate în zonele de încãrcare a apelor subterane, etc. Un pericol deosebit îl
reprezintã sondele arteziene abandonate, prin care poluanþii pot pãtrunde direct în
orizonturile acvifere.
Analiza rezultatelor supravegherii calitãþii apelor subterane efectuatã de AGeoM
denotã cã apa multor sonde arteziene conþine ioni de amoniu, nitraþi, nitriþi în
cantitãþi considerabile, uneori depãºind valorile CMA. Ionii de amoniu depãºesc
CMA în unele sisteme centralizate de alimentare cu apã: Orhei, Criuleni, „Burcuta”
Chiºinãu. Deosebit de nefavorabilã este starea sistemului din Mitocul Nou (Orhei),
apa cãruia conþine pânã la 4,4 mg/dm3 NH4. În raionul Hînceºti circa 60% din
sonde conþin pânã la 12,2 mg/dm3 NH4+; în Leova – 40% din sonde conþin între 2,2
ºi 8,2 mg/dm3 NH4+; în Cãuºeni – 19% din sonde conþin 2,1–5,8 mg/dm3 NO2- ºi în
Ialoveni – 32% din sonde conþin 69–280 mg/dm3 NO3-. În unele raioane din sudul
þãrii conþinutul înalt de compuºi ai azotului în apele subterane poate fi cauzat de
factori naturali.
Pe teritoriul þãrii existã circa 7 mii sonde exploatabile a diferitor orizonturi
acvifere. Multe dintre ele sunt în stare deplorabilã ºi trbuie sã fie conservate întrucât
reprezintã surse potenþiale de poluare a orizonturilor acvifere.
Starea apelor din fântâni pe întreg teritoriul þãrii, conform rezultatelor CNSPMP,
nu corespunde standardului „Apa potabilã”. În medie, 87% din probele de apa din
stratul freatic conþin nitraþi ce depãºesc de la câteva pânã la zeci de ori CMA.
Cauzele contaminãrii acviferului freatic cu azotaþi sunt multiple ºi au caracter
cumulativ. O sursa permanentã de contaminare o constituie spãlarea compuºilor
azotului din solul impregnat cu nutrienþi ca urmare a aplicãrii îngrãºãmintelor
chimice. O altã sursã o constituie infiltrãrile de la gunoiºti, gropile improvizate de
deºeuri menajere, latrinele, ºanþurile arterelor stradale, etc.
La reducerea poluãrii apelor subterane, concomitent cu realizarea mãsurilor
prevãzute în „Programul nou de alimentare cu apã ºi de canalizare a localitãþilor
din Republica Moldova pânã în anul 2015” aprobat prin Hotãrârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1406 din 30.12.2005, autoritãþile publice naþionale ºi locale
pot contribui ºi prin realizarea unor mãsuri, cum ar fi:
• Inventarierea sondelor arteziene ºi conservarea sau lichidarea celor
abandonate deoarece unele dintre ele prezintã pericol de poluare a subteranului.
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• Modernizarea ºi extinderea reþelei de monitoring al apelor subterane.
• Evaluarea calitãþii tuturor apelor subterane.
• Lãrgirea reþelei ºi capacitãþii -analitice a laboratoarelor în context cu cerinþele
standardelor europene privind apa potabilã, utilizarea metodelor expres de analizã
în condiþii de câmp.

Fig. 4.4. Numărul instalaţiilor de epurare SEB în funcţiune (date IES)

4.2. Sursele de poluare a apelor
Apele de suprafaþã ºi sursele de poluare a lor. În sistemul protecþiei apelor
de suprafaþã complexul de epurare a apelor uzate ocupã un loc important. Potrivit
controalelor efectuate în 2005 de cãtre Inspectoratul Ecologic de Stat la instalaþiile
de epurare din 282 localitãþi, realmente funcþioneazã doar 84 instalaþii de epurare
(fig. 4.4), din care 79 lucreazã sub nivelul normativ (epurare parþial mecanicã,
parþial biologicã, cu acumulare ºi/sau evacuare de ape uzate) ºi doar 5 instalaþii
funcþioneazã în regim normativ: fabrica de zahãr Glodeni, „Apã-canal” Floreºti,
fabrica de zahãr Drochia, „Apã-canal” Bãlþi ºi fabrica de conserve Coºniþa. 59 staþii
de epurare, printre care ºi „Apã-canal” Chiºinãu, trateazã apele uzate insuficient,
alte 17 acumuleazã apele uzate fãrã evacuare în emisare, încã 3 recepþioneazã
apele uzate ºi le evacueazã în emisare fãrã epurare. Instalaþiile nefuncþionale au un
grad sporit de uzurã ºi pentru repunerea lor în funcþiune, se cer investiþii capitale
importante. O altã cauzã a deteriorãrii complexului de epurare a apelor uzate este
reducerea esenþialã a volumelor de ape uzate (de 4 ori comparativ cu anii 1990) ºi
transmiterea instalaþiilor în gestiunea autoritãþilor de administrare publicã, care nu
dispun de personal cu experienþã în domeniu ºi de resursele financiare necesare.
Din multiplele surse de poluare a apelor de suprafaþã, sunt supuse controlului
cele organizate (punctiforme), provenite din evacuãrile utilizatorilor primari de apã.
Este de notat cã în anul 2005 dispuneau de autorizaþii de gospodãrire a apelor doar
490 utilizatori primari de apã din cei 1068 înregistraþi.
Figurile 4.5, 4.6 aratã nivelul de epurare a apelor uzate la principalele instalaþii
de epurare amplasate în bazinele râurilor Nistru ºi Prut (indicele de epurare ≤1
constituie norma). În anul 2005 se observã o continuã ameliorare a eficienþei
celei mai mari instalaþii de epurare a apelor reziduale din mun. Chiºinãu, dupã
reconstrucþia efectuatã în 2002-2003, media indicelui de epurare însã nu se
încadreazã în cerinþele autorizaþiei de mediu, depãºind de 2 ori norma pentru
substanþele organice biodegradabile exprimate prin CBO5. Problema epurãrii apelor
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Fig. 4.5. Nivelul de epurare al efluenţilor, exprimat în CBO5, la principalele instalaţii de epurare
biologică amplasate în bazinul r. Nistru
uzate este deosebit de stringentã în localitãþile Soroca, Rezina, Criuleni, Cãlãraºi. Se
atestã o deteriorare a situaþiei la Ungheni, ºi în ultimii ani la Edineþ.

Fig. 4.6. Nivelul de epurare al efluenţilor, exprimat în CBO5 , la principalele
instalaţii de epurare biologică amplasate în bazinul r. Prut
Activitatea ineficientã a instalaþiilor de epurare are un efect imediat asupra
calitãþii apelor de suprafaþã. Fig. 4.7, 4.8 prezintã valorile indicelui de poluare
a apelor de suprafaþã cu substanþe organice exprimate în CBO5 în secþiunile
de control amonte ºi aval de punctele de emisie ale instalaþiilor de epurare,
precum ºi în aval de localitãþile amplasate în bazinele hidrografice ale cursurilor
receptoare. Indicele de poluare sau gradul de depãºire a CMA reprezintã raportul
între valorile concentraþiilor reale ºi cele admisibile ale CBO5, în apele de suprafaþã
din secþiunile de control, indicele admisibil constituind o valoare mai micã sau
egalã cu 1.
Pe sectorul amonte s. Naslavcea – aval s. Coºniþa a fluviului Nistru (fig. 4.7)
se observã o menþinere a indicelui de poluare la valorile 1,5-2,9, excepþie fiind
majorarea indicelui pânã la 8,3 în aval de or. Vadul lui Vodã. Înrãutãþirea calitãþii
apei fluviului, mai ales în perioada uscatã a anului, este cauzatã de evacuãrile
de ape uzate neepurate din localitãþile Otaci ºi Soroca, unde nu funcþioneazã
instalaþiile de epurare.
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005

55

56n 56v

4. STAREA ŞI PROTECÞIA RESURSELOR DE APÃ

Fig. 4.7 Influenţa surselor de poluare asupra calităţii apelor fl. Nistru
(sectorul Naslavcea-Olăneşti)
Un impact mare asupra r. Prut îl au oraºele Ungheni, Leova ºi Cahul (fig. 4.8). Pe
sectorul menþionat indicele de poluare este majorat, constituind valori între 2,4 ºi 9,
din cauza funcþionãrii insuficiente a instalaþilor de epurare din localitãþile indicate.
Calitatea apelor de suprafaþã se înrãutãþeºte mai ales în perioada debitelor mici pe
cursul r. Prut.
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Fig. 4.8 Influenţa surselor de poluare asupra calităţii apelor r. Prut
(sectorul Lipcani - Giurgiuleşti)
Datele prezentate demonstreazã cã în aval de evacuãrile de ape uzate din
localitãþi se��������������������������������������������������������������������������
înrãutãþeºte esenþial calitatea apelor râurilor Prut ºi Nistru. Cu toate
acestea, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în secþiunile în aval
de evacuãri capacitatea de autoepurare a acestor râuri r����������������������
ã���������������������
mâne satisfãcãtoare.
În anii 1990 surse potenþiale de poluare erau cele peste 210 complexe animaliere
ºi ferme de pãsãri. În 2005 mai activau 75 complexe în acumulatoarele cãrora
erau stocate 4,9 mil. m3 dejecþii (fig. 4.9). Totodatã în 2005 în ºeptelul casnic s-au
înregistrat peste 680 mii capete convenþionale (porci, vaci, oi, capre, cai ºi pãsãri),
cantitatea de bãligar ºi gunoi de grajd constituind, conform calculelor, peste 13
mil. m3. Aceste deºeuri, constituind un volum de 3 ori mai mare decât stocurile de
dejecþii din acumulatoarele complexelor animaliere, sunt împrãºtiate pretutindeni
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provocând poluarea apelor, mai ales a apelor freatice, de unde se alimenteazã cu
apã peste 70% din populaþia ruralã.

Fig. 4.9. Capacitatea acumulatoarelor de dejecţii lângă complexele animaliere, stocul real şi
volumul de băligar calculat din şeptel (mii m3)
O problemã aparte o reprezintã poluarea apelor de suprafaþã cu produse petroliere
în zona sondelor de þiþei ale companiei Redeco amplasate în lacul Beleu (fig. 4.10).
La amenajarea platformelor sondelor nu s-a þinut cont de prognozele hidrologice ºi
de legãtura hidraulicã între fl. Dunãrea, r. Prut ºi lacul Beleu; din aceastã cauzã
apele Dunãrii periodic inundã platformele sondelor de extragere a þiþeiului producând
poluarea apelor lacului Beleu cu produse petroliere.
Investigaþiile efectuate indicã cã, în imediata apropiere de sonde concentraþia
produselor petroliere în apã depãºeºte CMA de 5,4-5,6 ori; în partea centralã a
lacului, mai departe de locul de extragere a þiþeiului, conþinutul de produse petroliere
nu depãºeºte norma.

Fig. 4.10. Sondă de petrol pe lacul Beleu
Apele subterane. Actualmente în þarã existã circa 7000 de hidroforaje. În 2005
Inspectoratul Ecologic de Stat a inspectat 4520 sonde de apã, din care 2415 nu
se exploateazã. Multe din ele au termenul de exploatare depãºit (peste 25 ani),
o parte sunt în stare avariatã, altele au rãmas fãrã gestionar. Totodatã sondele
care se aflã în proprietatea agenþilor economici, nu întotdeauna sunt întreþinute
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la nivelul exigenþelor sanitaro-igienice, nu se investesc resurse pentru reparaþiile
curente ºi diagnosticarea tehnicã necesarã. Sondele neexploatabile, fãrã stãpân,
sunt considerate surse potenþiale de poluare a apelor subterane de profunzime, prin
amestecarea apelor de diferitã componenþã chimicã din diferite orizonturi acvifere
ºi cu scurgerile de la suprafaþã, ceea ce cauzeazã înrãutãþirea calitãþii ºi epuizarea
rezervelor de ap���������������������������������
ã��������������������������������
utilizate în scopuri potabile.

4.3. Poluarea transfrontalierã
Cele mai importante cursuri de apã transfrontaliere din Republica Moldova sunt
fl. Dunãrea, r. Prut ºi fl. Nistru. Calitatea apei acestor râuri este monitorizatã de
Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Poluarea apelor transfrontaliere poate avea impact atât la nivel local cît ºi în
plan regional, iar utilizarea cursurilor de apã transfrontaliere este reglementatã de
convenþii internaþionale, în primul rând Convenþia privind protecþia ºi utilizarea
cursurilor de apã transfrontaliere ºi a lacurilor internaþionale (Helsinki, 1992).
În cadrul Convenþiei privind cooperarea pentru protecþia ºi utilizarea durabilã a
bazinului fluviului Dunãrea este monitorizatã calitatea apei r. Prut în 3 secþiuni ale
Reþelei de Monitoring Transnaþionale (ªirãuþi, Leova, Giurgiuleºti). Potrivit acordului
bilateral cu România se efectueazã supravegherea calitãþii apei r. Prut în 3 puncte
stabilite în comun cu Regia Apelor, filiala Iaºi, dupã 39 indici hidrochimici ºi 2
grupe de elemente hidrobiologice. Se realizeazã un schimb de informaþii lunar ºi se
elaboreazã Anuarul calitãþii apei r. Prut. In cadrul acordului respectiv cu Ucraina
se efectueazã supravegherea calitãþii apei fl. Nistru în 2 puncte de prelevare.
Informaþia respectivã este adusã la cunoºtinþa administraþiei publice centrale ºi
locale, ministerelor ºi departamentelor, iar în caz de depistare a cazurilor de poluare
excepþionalã, informaþia se expediazã în regim de urgenþã ºi altor factori de decizie,
conform schemei aprobate. Un rol important îl are schimbul reciproc de informaþii ºi
avertizarea în cazul depistãrii cazurilor de poluare excepþionalã a tuturor Centrelor
Principale Internaþionale de Alertã (PIAC) din bazinul fluviului Dunãrea. SHS
��������
are
acorduri bilaterale cu România ºi Ucraina privind schimbul de informaþii trimestrial
asupra calitãþii apei r. Prut, respectiv fl. Nistru.
Datele anului 2005 confirmã tendinþa de îmbunãtãþire a calitãþii apei în râurile
transfrontaliere. În cele trei cursuri de apã transfrontaliere nu au fost înregistrate
cazuri de poluare extrem de înaltã sau înaltã. În 50% din secþiunile monitorizate
calitatea apei r. Prut conform indicelui poluãrii apelor (IPA) s-a schimbat din clasa
III de calitate (moderat poluatã) în clasa II de calitate (curatã). Conform valorilor IPA
calitatea apei r. Nistru s-a îmbunãtãþit în 5 secþiuni, trecând din clasele de calitate
III (moderat poluatã) ºi IV (degradatã), în clasa II (curatã).

4.4. Managementul resurselor de apã
Procesul dezvoltãrii durabile prevede gospodãrirea raþionalã a resurselor de
apã, reieºind din faptul cã apa a devenit unul din factorii limitativi în dezvoltarea
socio-economicã. Este cazul sã menþionãm cã un numãr mare de utilizatori de
apã nu dispun de autorizaþii. Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat,
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în 2005 au fost înregistraþi 1068 utilizatori
primari de apã, din care dispuneau de
autorizaþii de gospodãrire a apelor doar
490.
Principala sursã de aprovizionare cu
apã a Republicii Moldova este fluviul Nistru,
cãruia îi revin 83,6%, râului Prut – 1,0%,
apelor subterane - 15,2%, altor surse de
apã de suprafaþã - 0,2% din volumul total
de consum (fig. 4.11).
Indicii de gospodãrire a apei denotã cã
în ultimii 4-5 ani nu s-a schimbat esenþial
volumul apei utilizate în scopuri tehnologice
ºi menajere si pentru irigare (fig. 4.12).

Fig. 4.11. Sursele de aprovizionare cu apă

Fig. 4.12. Indicii de utilizare a apei (mil.m3)
Cu toate acestea, e cazul sã menþionãm cã a crescut de 2,5 ori volumul apelor
reziduale insuficient epurate ºi a scãzut de 1,5 ori cantitatea apelor uzate epurate
suficient (fig. 4.13). Nu au suferit schimbãri esenþiale indicii evacuãrilor de ape uzate.
Cantitatea de poluanþi evacuaþi cu apele uzate din sursele organizate, se menþine
totuºi peste limita admisã de autorizaþiile de mediu. Acest fapt se datoreazã, în mare
mãsurã, funcþionãrii ineficiente a majoritãþii instalaþiilor de epurare a apelor uzate.

Fig. 4.13. Epurarea apelor reziduale (mil.m3 )
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Prin intermediul sistemelor centralizate în prezent se alimenteazã cu apã 81%
din populaþia urbanã ºi 17% din cea ruralã. Astfel de sisteme funcþioneazã în 99
oraºe ºi 442 sate, iar 19% din populaþia oraºelor ºi 83% din cea a satelor foloseðte
apa din fântânile de minã ºi ciºmele care, în majoritatea cazurilor, nu corespunde
cerinþelor igienico-sanitare. În scopul lãrgirii sistemului centralizat de alimentare
a populaþiei cu apã prin Hotãrârea Guvernului nr. 519 din 23 aprilie 2002 a fost
aprobat “Programul de alimentare cu apã ºi de canalizare a localitãþilor din Republica
Moldova pânã în anul 2006”. Investiþiile necesare pentru implementarea Programului
constituie 1243,3 mil. lei (inclusiv pentru localitãþile rurale – 200 mil. lei).
Programul nu a beneficiat de finanþarea cuvenitã, ca rezultat obiectivele au fost
atinse doar parþial. Pe parcursul anilor 2002-2005 au fost alocate doar circa 50%
din resursele financiare necesare (fig. 4.14). Este de remarcat cã ponderea finanþãrii
Programului din bugetul de stat a avut o tendinþã de reducere, în schimb s-a majorat
contribuþia bugetelor locale ºi a investiþiilor strãine.

Fig. 4.14. Dinamica investiþiilor pentru lucrãrile de reabilitare ºi dezvoltare a sistemelor
de alimentare cu apã ºi de canalizare în anii 2002 – 2005.
Este în proces de realizare proiectul de alimentare cu apã a 6 localitãþi (oraºele
Hînceºti, Strãºeni, Taraclia ºi satele Carbolia, Risipeni ºi Sãrata Veche), conform
acordului de creditare cu Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economicã Arabã în suma
de 6,3 mil. lei, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. În afarã de aceasta, la
sfârºitul anului 2005 Guvernul a aprobat „Programul nou de alimentare cu apã
ºi de canalizare a localitãþilor din Republica Moldova pânã în anul 2015”. Pentru
realizarea sa vor fi necesare investiþii în sumã de 5160 mil. lei, repartizate pe ani
dupã cum artã fig. 4.15.
Resursele menþionate prevãd:
• Reabilitarea sistemelor existente ºi construirea de noi reþele de alimentare
cu apã – 2,52 mld. lei;
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• Reconstrucþia sistemelor existente ºi construirea de noi reþele de colectare ºi
epurare a apelor uzate – 1,58 mld. lei;
• Renovarea ºi construirea reþelelor de canalizare în 530 de localitãþi rurale
– 1,07 mld. lei.
În rezultatul implementãrii Programului circa 50% din populaþie va fi asiguratã
cu servicii centralizate de alimentare cu apã ºi canalizare.

Fig. 4.15. Investiþiile necesare pentru lucrãrile de reabilitare ºi dezvoltare a sistemelor de
alimentare cu apã ºi canalizare în anii 2006-2015 (mil. lei).
Pentru anul 2006, conform Programului, s-au solicitat 580 mil. lei (inclusiv bugetul
de stat – 49,77 mil. lei; bugetele locale – 36,0 mil. lei; FEN – 11,5 mil. lei ºi investiþii
externe – 124,5 mil. lei). În 2007 ºi urmãtorii 2-3 ani se preconizeazã utilizarea
creditului acordat de Guvernul Poloniei – 16,5 mil. dolari SUA, datoritã cãruia va fi
extinsã reþeaua de apeducte interraionale de volum mare. Astfel, conducta Vadul lui
Vodã – Chiºinãu va fi prelungitã pânã la Strãºeni ºi Cãlãraºi. Traseul Soroca – Bãlþi,
care urmeazã sã fie modernizat, va asigura cu apã oraºele Floreºti, Drochia, Sîngerei,
Teleneºti, Rîºcani ºi 53 de sate. Alte 2 conducte (Prut – Fãleºti ºi Prut – Nisporeni)
fiind deteriorate necesitã investiþii mari pentru a fi puse în funcþiune.
Mãsuri de protecþie a apelor. În 2005, comparativ cu anul precedent, s-au majorat
de 2,7 ori investiþiile (locale) pentru realizarea mãsurilor de protecþie a apelor (fig.4.16):
aprovizionarea localitãþilor cu apã potabilã; amenajarea fântânilor ºi izvoarelor º. a.

Fig. 4.16. Finanţarea măsurilor de protecţie a apelor, mil. lei
Numãrul utilizatorilor de apã care au achitat plata pentru poluare s-a menþinut
la nivelul anului 2004, însã sumele încasate în 2005 s-au redus, constituind 1240
mii lei, inclusiv pentru scurgerile meteorice 871 mii lei.
În scopul folosirii raþionale ºi protecþiei apelor în 2005 s-a recurs la aplicarea
sancþiunilor administrative (843 cazuri) ði la
acþiuni pentru compensarea
prejudiciului cauzat în rezultatul încãlcãrii legislaþiei apelor (7 cazuri în sumã de
201,6 mii lei).
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5.1. Starea solurilor
Reforma funciarã a majorat numãrul participanþilor la relaþiile funciare ºi a generat o varietate de forme de proprietate ºi moduri de gospodãrire a pãmântului. La
1 noiembrie 2005 în Republica Moldova activau 147 cooperative de producþie, 104
societãþi pe acþiuni, 4 colhozuri, 4 întreprinderi intergospodãreºti, 1292 societãþi cu
rãspundere limitatã, 387 mii de gospodãrii þãrãneºti, 221 întreprinderi ºi 117 mii
gospodãrii individuale.
În ultimii ani protecþia solului a devenit mult mai anevoioasã, iar reformele
agrare efectuate în lipsa unei concepþii bine gândite (în particular, distribuirea terenurilor agricole a fost efectuatã fãrã a þine cont de particularitãþile geoecologice
a teritoriului Republicii Moldova), au condus la reducerea productivitãþii solurilor
ði la activizarea proceselor distructive.
Fragmentarea
terenurilor
agricole a redus posibilitatea
practicãrii unei agriculturi durabile bazatã pe tehnologii moderne de prelucrare ºi de menþinere
a fertilitãþii solului.
Relieful accidentat, caracterul torenþial al precipitaþiilor în
perioada caldã a anului, gradul
scãzut de împãdurire sunt factorii care contribuie la majorarea
suprafeþelor erodate (fig.5.1). Pe
parcursul ultimilor 40 de ani,
suprafaþa solurilor erodate a
avansat în medie cu peste 7 mii
hectare anual. Nivelul cel mai
înalt de erodare a solurilor aflate
Fig. 5.1. Eroziunea solului (mii ha)
în circuitul agricol este înregistrat în raioanele centrale ºi de sud ale þãrii (Cãlãraºi, (56%), Cahul, (44%), Hînceºti,
(44%), Ungheni (43%) ºi 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 ºi asupra altor sectoare, prin înnãmolirea bazinelor acvatice, poluarea solurilor ºi apelor cu produse de uz fitosanitar ºi fertilizanþi, distrugerea cãilor de comunicare, a construcþiilor hidrotehnice, etc.
Suprafaþa terenurilor afectate de ravene constituie 11837 ha. Formarea râpelor
scoate anual din circuitul agricol aproximativ 100 ha terenuri, iar volumul de sol
scos din circuitul agricol e de 10 – 15 mil. m3. O daunã colosalã cauzeazã resurselor
funciare alunecãrile de teren. Suprafaþa lor, conform cadastrului funciar, constituie
25301 ha. Cele mai mari suprafeþe cu alunecãri de teren sunt în raioanele Cãlãraºi- 2209 ha, Ungheni – 2065 ha, Hînceºti – 1165 ha, Strãºeni – 667 ha, Teleneºti – 538
62
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ha. Alunecãrile de teren reprezintã un pericol permanent ºi pentru multe obiective
sociale: case de locuit, drumuri, construcþii hidrotehnice, etc.
Meritã o atenþie deosebitã ºi procesele de dehumificare a solului. Conþinutul
de humus în majoritatea solurilor valorificate a scãzut pânã la 2,0%, iar în unele
varietãþi ºi mai puþin. Datele studiilor agrochimice ale solurilor, efectuate recent pe
mai mult de 135 mii ha (datele CRPA) denotã cã conþinutul humusului în majoritatea solurilor utilizate în circuitul agricol este la nivelul moderat ºi relativ optim de
aprovizionare. Analiza rezultatelor a ºase cicluri de cartare agrochimicã, efectuate în
perioada 1965-2005, scoate în evidenþã tendinþa de scãdere treptatã a conþinutului
de humus în stratul arabil, iar gradul mare de variaþie în spaþiu a acestuia denotã
un bilanþ al humusului foarte tensionat.
Monitorizarea pe parcursul ultimilor 40 de ani a conþinutului de fosfor mobil în sol
atestã cã efectul remanent al îngrãºãmintelor cu fosfor aplicate în trecut, deºi foarte
important, este limitat în timp. S-a constatat cã în sol nu se creeazã rezerve mari, de
fosfor mobil, care ar asigura solul pentru perioade îndelungate.
Monitorizarea situaþiei actuale a solurilor în funcþie de starea de aprovizionare
cu potasiu mobil scoate în evidenþã o refacere spontanã a conþinutului acestuia pe
seama formelor de potasiu adsorbite în structura mineralelor primare ºi secundare,
precum ºi ca urmare a translocãrii prin rãdãcini a potasiului din orizonturile profunde ale solului în stratul arabil.
Fertilizarea sistematicã cu îngrãºãminte fosforice, pe parcursul ultimilor decenii, a asigurat ºi un regim favorabil al conþinutului de zinc în solurile agricole.
Reducerea bruscã a cantitãþilor de îngrãºãminte cu fosfor aplicate a redus pânã
la minimum fluxul zincului mobil în soluri. În acelaºi timp, reacþia preponderent
bazicã a solurilor agricole a anihilat considerabil procesele de transfer al yincului
din rezervele potenþiale în forme mobile asimilabile pentru plante. Drept urmare, se
constatã o tendinþã generalã de reducere a nivelului de aprovizionare a solurilor cu
forme mobile ale de zinc. Pe de altã parte, solurile Republicii Moldova sunt relativ
bine asigurate cu forme mobile ale manganului.
Lucrãrile de monitorizare a stãrii fizice a solurilor în cadrul unor terenuri de
referinþã care aparþin diferitor unitãþi pedoclimatice aratã cã aceasta este supusã
fenomenelor de compactare, dezagregare ºi pulverizare a structurii; prãfuire ºi colmatare a spaþiilor macroporoase (slitizarea) în faze climatice uscate; înmuiere ºi
înnãmolire a agregatelor structurale în faze îndelungat umede; crustificare, vertisolaj (crãpare) ºi formare a cãilor preferenþiale de curgere a apei, etc. în stare uscatã.
Rezultatele cercetãrilor au arãtat cã în condiþiile sistemelor de agriculturã
corespunzãtoare, adaptate la specificul local de climã ºi sol, cu asolamente durabile,
incluzând culturi amelioratoare (graminee ºi leguminoase perene), fertilizare organicã
bogatã, fertilizare mineralã moderatã ºi echilibratã, lucrãri agro- ºi fitotehnice efectuate în condiþii ºi termeni optimali, efectele remanente asupra caracteristicilor fizice
ale solului sunt mai puþin pronunþate. De cele mai multe ori însã, consecinþele sunt
negative. Adesea ele se acumuleazã de la un an la altul, de la o etapã la alta, ajungând sã devinã factori limitativi ai fertilitãþii. În acelaºi timp modificãri semnificative
suferã funcþiile solurilor în cadrul ecosistemelor: de filtrare, acumulator, rezervor ºi
furnizor de apã, participant la circuitul apei în naturã; suport pentru plante ºi mediu
de dezvoltare al sistemului radicular etc. Efectele finale ale proceselor de degradare
fizicã presupun reducerea permeabilitãþii ºi capacitãþii pentru apã, conductivitãþii
hidraulice, gradului de mobilitate ºi accesibilitate a apei.
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Un impact negativ asupra stãrii solurilor îl are ºi arderea miriºtii ºi a altor resturi vegetale. Pe parcursul a. 2005, miriºtea a ars pe o suprafaþã de circa 2200 ha
(Fig.5.2) iar prejudiciul cauzat a constituit cca. 340,6 mii lei. Cele mai mari suprafeþe
de miriºti incendiate (115 ha) au fost depistate pe terenurile întreprinderii „Kelly
Grains” SRL, s. Talmaza, r-nul ªtefan Vodã. În rezultatul arderii au fost vãtãmaþi
347 arbori, prejudiciul cauzat mediului fiind de 58627 lei. In întreprinderea „El
Agro Grup” SRL, primãria Caplani, acelaºi raion a ars miriºtea pe o suprafaþã de 64
ha, în rezultat au fost vãtãmaþi 89
arbori de salcâm ºi 8 nucari, prejudiciul constituind 18247 lei. La
întreprinderea „Dimitact - Agro” din
or. Cimiºlia, au ars resturile vegetale pe o suprafaþã de 500 ha, prejudiciul fiind de 30000 lei.
Din setul problemelor stringente ce necesitã rezolvare fac parte ºi
cazurile de prelucrare a solului în
fâºiile riverane de protecþie a râurilor Rãut, Lãpuºna, Cogîlnic, Bîc, Ialpug, Iºnovãþ, Ciugur. În aceste zone
sunt deseori “depozitate” diferite
deºeuri, dejecþii animaliere. Un alt
gen de încãlcare a legislaþiei ecologice sunt construcþiile fãrã decopertaFig. 5.2. Suprafeţele pe care s-a ars miriştea (ha)
rea startului de sol fertil.
Sunt frecvente ºi încãlcãrile legislaþiei funciare, inclusiv prin modul de prelucrare a solului (prelucrarea de-a lungul pantei, cultivarea culturilor prãºitoare pe
versanþi). Pe parcursul anului au fost verificaþi 3283 agenþi economici, au fost depistate 2083 cazuri de încãlcare a legislaþiei ecologice ºi funciare, fiind întocmite
procese-verbale ºi întreprinse acþiuni de recuperare a prejudiciilor cauzate solului
în sumã de 275992 lei

5.2. Sursele de poluare a solurilor
În anul 2005 a continuat monitorizarea de cãtre Serviciul Hidrometeorologic de
Stat a 52 câmpuri din raioanele Taraclia, Soroca, Orhei, Hînceºti, Glodeni, Briceni,
Anenii Noi, Cahul, Ceadîr-Lunga, Cãuºeni, privind conþinutul de pesticide, metale
grele ºi indicii agrochimici în sol. Suprafaþa totalã investigatã a constituit 3455 ha.
Poluarea solului cu pesticide
Analiza datelor monitoringului ecotoxicologic denotã, cã în a. 2005 cantitãþile
remanente de DDT în sol au manifestat o tendinþã de reducere, comparativ cu
a. 2004: conþinutul mediu al ∑DDT a constituit 0,027 ºi respectiv 0,038 mg/kg.
Numãrul cazurilor de depãºire a CMA (0,01 mg/kg) a constituit 8,3%, iar nivelul
maxim de poluare a atins 1,52 CMA în solul agrocenozei cooperativei agricole “Balasi-Nord” din r. Briceni (fig.5.3.).
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Fig. 5.3. Dinamica conţinutului mediu a ∑DDT în soluri
Cantitãþi remanente de DDT, la nivelul CMA au fost atestate ºi în solurile unor
agrocenoze din r-le Glodeni ºi Soroca, însã în general nivelul de poluare s-a micºorat
de 2-3 ori comparativ cu a. 2004 (fig. 5.4 ºi 5.5).
Rezultatele investigaþiilor efectuate confirmã tendinþa de reducere a reziduurilor
pesticidelor organoclorurate în solurile republicii.

Fig. 5.4. Dinamica conţinutului în sol a
∑DDT în r-nul Soroca
STAREA MEDIULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2005

Fig 5.5 Dinamica conţinutului în sol a
∑DDT în r-nul Briceni
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Poluarea solului cu metale grele.
Poluarea solului cu cupru în a. 2005 a fost înregistratã în agrolandºafturile
r-lor Cahul, Briceni ºi Hînceºti. La fel ca ºi în anii 2003 ºi 2004, nivelul maxim
de poluare s-a înregistrat în r. Briceni (Cooperativa agricolã “Balasi-Nord”) în cenoza pomicolã cu o suprafaþã de
58 ha - 1,46 CMA. Cantitãþi de cupru depãºesc nesemnificativ CMA
au fost de asemenea înregistrate în
r-le Soroca, Anenii Noi, Taraclia ºi
UTAG. Dinamica poluãrii solului cu
cupru este prezentatã în fig. 5.6.
Concentraþii ale zincului ce
depãºesc CMA a s-au atestat în solurile din r-l Cãuºeni (SA „Pobeda”,
com. Grigorievca (conþinutul mediu
de zinc mobil - 3,2 CMA, zinc total 1,04 CMA). Depãºiri ale CMA pentru
plumb, nichel ði mangan (formele
mobile ºi totale) nu au fost înregisFig. 5.6. Dinamica poluării solului cu Cu mobil
trate.
Impactul depozitelor cu pesticide inutilizabile ºi interzise asupra solului.
Utilizarea intensivã în agriculturã a produselor de uz fitosanitar în anii 19601990 a contribuit la poluarea excesivã a solurilor. Începând cu anii 1990 nivelul de
chimizare a agriculturii s-a redus simþitor dar terenurile adiacente depozitelor de
chimicale existente sau distruse mai
conþin cantitãþi remanente de pesticide. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate în sol în preajma depozitelor unde au fost stocate
pesticide inutilizabile ºi interzise în
r-le Cãuºeni (Grãdiniþa), ªtefan Vodã
(Tudora), Teleneºti (Ratuº), Floreºti
(Temeleuþi), Briceni (Grimãncãuþi), or.
Cimiºlia, au demonstrat poluarea solului cu pesticide în preajma tuturor
depozitelor monitorizate, cu excepþia
depozitului din Ratuº. Nivelurile maxime de poluare a solului cu ∑DDT ºi
∑HCH sunt prezentate în fig. 5.7.
Investigarea terenurilor adiacente
la 20 de depozite de chimicale puternic
deteriorate situate în bazinul r. Nistru
ºi a afluenþilor lui, întreprinsã de IES,
demonstreazã o poluare semnificativã a
solurilor din preajma acestora cu pesticide (depãºirea CMA de 3-11 ori, depozitul com. Ulmu, r-nul Ialoveni). La de- Fig. 5.7. Poluarea solului din preajma depozitelor
pozitul de pesticide din com. Boºcana,
de pesticide inutilizabile şi interzise (a. 2005)
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r-nul Criuleni, conþinutul de reziduuri de pesticide organofosforice depãºeºte CMA
de 3-9,5 ori la distanþa de 5 m ºi de 2-3 ori la distanþa de 200 m (reziduurile de carbofos depãºesc CMA de 7-35 ori, la distanþa de 200 m de la depozit).
Concentraþii considerabile de ∑DDX (DDE+DDD+DDT) ºi ∑�
αHCH+γHCH s-au
depistat în mostrele de sol colectate la depozitele de chimicale din satele Oneºti, rnul Strãºeni ºi Ustia, r-nul Dubãsari. La depozitul de chimicale (în funcþiune) din
com. Zîmbreni, r-nul Ialoveni, conþinutul acestor pesticide în sol depãºeºte CMA de
1,3 ori; în com. Saharna, r-nul Rezina de 2,8 - 4,8 ori (∑�
αHCH+γHCH) ºi de 2,3 ori
(∑DDX), precum ºi o depãºire la conþinutul de carbofos ºi bazudin respectiv de 2,8
ori ºi 1,5 – 15 ori. O depãºire a CMA pentru ∑DDX de 2,5–13 ori s-a depistat ºi la
depozitul parþial demolat, fãrã acoperiº, din com. Bulãieºti, r-nul Orhei. Chiar ºi în
probele de fond conþinutul lor a depãºit CMA de 5-8 ori, iar conþinutul de metafos
a depãºit CMA de 2-20 ori.
Cantitãþi remanente de pesticide organoclorurate au fost depistate ºi în probele de apã prelevate din bazinele acvatice amplasate în preajma depozitelor din s.
Oneºti ºi s. Ustia, unde ∑�
αHCH+γHCH depãºeºte de 2,6 ori CMA, iar carbofosul ºi
bazudinul, respectiv, de 2 ºi 10 ori.
Starea solului pe teritoriul substaþiilor electrice. În anul 2005 au fost efectuate lucrãri de determinare a cantitãþii remanente de bifenili policloruraþi (BPC) în
sol în preajma instalaþiilor electroenergetice. Poluarea maximã a solului cu BPC a
fost înregistratã pe teritoriul substaþiei electrice Vulcãneºti. Depãºiri ale CMA pentru ∑BPC (BPC-28; 31; 18; 44 ºi 52) au fost depistate în toate punctele de colectare
a probelor. Concentraþia maximã (7097,75 mg/kg, ceea ce depãºeºte CMA de peste 100000 ori) a fost înregistratã la distanþa de 1 m de condensatoare, în stratul
de sol 0-10 cm. Pe teritoriul altor substaþii electrice din þarã au fost înregistrate
urmãtoarele concentraþii de BPC: Strãºeni (pe teritoriul substaþiei) – 0,10 mg/kg
(1,67 CMA); Soroca (sub condensator) – 2,55 mg/kg (42,5 CMA); Drochia (sub condensator) – 1,10 mg/kg (18,33 CMA); Donduºeni (sub condensator) – 95,4 mg/kg
(1590 CMA).
Poluarea (micro)biologicã a solurilor. Centrele de Medicinã Preventivã
monitorizeazã sistematic starea sanitar-biologicã a solului. În 2005, circa 10%
din probele de sol recoltate (N=1228) nu corespundeau normelor sanitare la indicii microbiologici. Ariile cele mai contaminate continuã sã fie zonele rezidenþiale
unde nu corespund normelor între 15% ºi 22% din probe. Este alarmantã tendinþa
crescãtoare a contaminãrii solului cu ouã viabile de helminþi care a atins 22% din
probe. Cele mai afectate teritorii au fost stabilite în mun. Chiºinãu ºi Bãlþi, r-nele
Hîncesti, Anenii Noi, Criuleni, Edineþ, Dubãsari, Cahul, Ungheni.
Analiza aluviunilor din bazinele acvatice ºi râuri. Investigaþiile din a. 2005
asupra aluviunilor din bazinele acvatice ºi rîurile republicii au evidenþiat cantitãþi
remanente ale izomerilor HCH în lacul de acumulare Dubãsari (secþiunea Rîbniþa)
ºi în r. Prut (s. ªirãuþi), constituind 0,3 ºi 0,4 μg/kg, corespunzãtor. Cantitãþi mai
mari ale sumei derivaþilor DDT au fost înregistrate în probele prelevate din bazinele
acvatice Comrat (12,9 μg/kg), Costeºti (5,7 μg/kg) ºi din r. Prut (secþiunile Leova
ºi Giurgiuleºti) – 5,7 μg/kg ºi 12,7 μg/kg, corespunzãtor. Dintre metaboliþii DDT
metabolitul 4,4-DDE este dominant. Concentraþiile maxime ale ∑DDT depistate în
aluviuni din bazinele acvatice ºi râuri pe parcursul anilor 2003-2005 sunt prezentate în fig. 5.8.
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Cel mai înalt conþinut
de BPC a fost înregistrat în
nãmolul din bazinele acvatice Dubãsari (secþiunea
Rîbniþa),
Costeºti
(s.
Costeºti), Cuciurgan (s.
Dnestrovsc), Comrat (lîngã
baraj) ºi din r. Prut (s.
Giurgiuleºti). În probele
de aluviuni din bazinele
acvatice ºi râuri, de asemenea, a fost determinat
conþinutul metalelor grele (formele mobile), acesta variind în urmãtoarele
limite:
• Cu - de la 2,3 mg/
kg (lacul Cahul, s. Etulia
Nouã) pânã la 55,9 mg/kg
(r. Bîc, mun. Chiºinãu);
• Zn - de la 10,0 mg/
kg (lacul Cahul, s. Etulia
Nouã) pânã la 87,3 mg/kg
Fig. 5.8. Concentraţiile maxime ale ∑DDT în aluviunile
(r. Bîc, mun. Chiºinãu);
subacvatice, μg/kg
• Pb - de la 4,6 mg/kg
(lacul Cahul, s. Etulia Nouã) pânã la 71,7 mg/kg (bazinul Dubãsari, or. Rîbniþa);
• Ni - de la 11,4 mg/kg (bazinul Cuciurgan, or. Dnestrovsc) pânã la 30,8 mg/kg
(r. Prut, s. Giurgiuleºti);
• Mn - de la 84,7 mg/kg (lacul Cahul, s. Etulia Nouã) pânã la 287,4 mg/kg (bazinul Dubãsari, or. Rîbniþa).

5.3. Degradarea solurilor ªi deªertificarea
Procesele de degradare a solurilor, fenomen specific pentru Moldova, se încadreazã
pe deplin în noþiunea de deºertificare. Indicatorul degradãrii solurilor ºi deºertificãrii
constã în reducerea productivitãþii lor. Principalele procese degradaþionale sunt
destructurizarea, tasarea, dehumificarea, eroziunea, alunecãrile, salinizarea,
soloneþizarea, înmlãºtinirea, etc. Aceste procese agraveazã situaþia condiþionatã
de particularitãþile climatice regionale. Perioadele de secetã sunt ºi vor rãmâne o
caracteristicã specificã a Moldovei. Seceta reduce aproape la minimum productivitatea solurilor cu proprietãþi fizice nefavorabile – a soloneþurilor, cernoziomurilor
compacte, argiloase, salinizate etc.
Valorificarea intensã a solurilor a contribuit la ði la distrugerea structurii lor modificarea biocenozelor naturale. Structura orizonturilor superficiale, care condiþioneazã
regimul ºi proprietãþile fizice ale solurilor, a fost fãrâmiþatã, transformatã în fracþiuni
microstructurale ºi praf. Solurile destructurizate se supun uºor tasãrii ceea ce conduce la scãderea permeabilitãþii ºi prezintã prima treaptã spre xerofitizare.
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Conservarea ºi îmbunãtãþirea proprietãþilor fizice ale solurilor este posibilã prin
implementarea diferitor tehnologii „cruþãtoare” de lucrare a solului, a asolamentelor
cu ierburi perene, etc. Este bine cunoscut faptul cã bilanþul humusului în stratul
arabil este negativ. Principala cauzã este cantitatea redusã de substanþe organice,
care rãmân în câmp dupã recoltare. O altã cauzã este reducerea numãrului ºi a
diversitãþii faunei în solurile lucrate, ceea ce condiþioneazã accelerarea proceselor de mineralizare. Pentru menþinerea fertilitãþii solurilor la un nivel cuvenit este
necesarã restituirea elementelor extrase cu recolta. În acest scop trebuie sã fie folosite toate sursele locale de substanþã organicã ºi în primul rând gunoiul de grajd.
Condiþiile naturale ale Republicii Moldova – relieful accidentat (80% de terenurile agricole sunt amplasate pe pante >2�) ºi caracterul torenþial al precipitaþiilor,
precum ºi valorificarea excesivã a terenurilor, textura solurilor, cota majoratã a culturilor prãºitoare - condiþioneazã ºi favorizeazã apariþia ºi dezvoltarea proceselor distructive ºi în primul rînd eroziunea solurilor. În asemenea condiþii toatã agricultura
trebuie sã fie organizatã pe principii antierozionale. Organizarea terenurilor agricole, geometria ºi amplasarea solelor, rotaþia culturilor, metodele de lucrare a solului
trebuie sã fie îndreptate spre diminuarea scurgerii de suprafaþã a precipitaþiilor ºi
sã favorizeze pãtrunderea apei în sol.
Reforma funciarã ºi privatizarea pãmântului s-au soldat cu nerespectarea în
masã a tehnologiilor de prelucrare ºi organizare a landºafturilor agricole, pulverizarea fondului funciar, nimicirea fâºiilor ºi construcþiilor hidrotehnice antierozionale.
Intensitatea proceselor de eroziune este condiþionatã de gradul de înclinare ºi lungimea pantelor, de textura solului, cultura agricolã ºi modul de lucrare a solului.
Loturile individuale – cotele valorice cu suprafaþa de 1-2 ha, deseori amplasate de-a
lungul pantei nu permit cultivarea plantelor ºi lucrarea solului pe curbe de nivel. Ca
rezultat suprafeþele solurilor erodate sunt în creºtere.
Procesul de eroziune de suprafaþã este ireversibil, solurile erodate practic nu se
restabilesc (restabilirea, în lipsa totalã a eroziunii se poate produce doar în decurs
de milenii). Cu cât gradul de eroziune a solului este mai mare, cu atât rezistenþa
antierozionalã este mai micã ºi procesul de eroziune mai intens.
Paralel cu eroziunea de suprafaþã o rãspândire mare în republicã o are ºi eroziunea de adâncime ce conduce la apariþia ºi dezvoltarea diferitor forme liniare –
ºiroaie, rigole, ogaºe, ravene, care se formeazã individual, apoi se pot uni în sisteme,
provocând distrugerea unor porþiuni mari de terenuri. În ultimii 2-4 ani se întreprind mãsuri de împãdurire a versanþilor afectaþi de ravene, fapt ce contribuie la
protejarea înveliºului de sol.
Pentru efectuarea lucrãrilor antierozionale, culturtehnice ºi de restabilire a
fertilitãþii solului în anul 2005 Agenþia Relaþii Funciare ºi Cadastru a valorificat 20,6
mil. lei, inclusiv 17,8 mil. pentru valorificarea terenurilor noi, combaterea eroziunii
ºi sporirea fertilitãþii solului, 480 mii lei pentru efectuarea lucrãrilor silvoameliorative, sãdirea ºi reconstrucþia fâºiirilor forestiere de protecþie a câmpurilor (28,8 ha) ºi
2,2 mil. lei - pentru lucrãri teritorial-organizatorice. De asemenea au fost efectuate
lucrãri de desecare a terenurilor cu exces de umiditate pe o suprafaþã de 340 ha, au
fost construite 10 iazuri, precum ºi alte instalaþii hidrotehnice antierozionale. Au
fost îndeplinite lucrãri culturtehnice pe o suprafaþã de 220 ha, au fost construite
diguri de protecþie ºi canale cu o lungime totalã de 32 km.
Cu toate acestea problema rãmâne a fi actualã ºi soluþionarea ei necesitã o orientarea antierozionalã a tuturor activitãþilor legate de lucrarea ºi folosirea solului,
þinând cont de particularitãþile reliefului, solului, modul de folosire etc. Proiectele
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de organizare a terenurilor agricole trebuie sã fie integrate în sisteme ºi complexe în
cadrul fiecãrui bazin hidrografic de acumulare. Complexele bazinelor, la rândul lor,
pot constitui sisteme regionale integrate cu carcasa naþionalã de protejare a solurilor. Organizarea antierozionalã a terenurilor reprezintã prima condiþie a sistemelor
de mãsuri elaborate pentru fiecare teren agricol.
Alunecãrile de teren în Republica Moldova sunt cauzate de specificul reliefului,
structura geologicã (alternarea straturilor de roci permeabile - luturi nisipoase, nisipuri fine, cu cele impermeabile - argile grele) ºi regimul precipitaþiilor. Potenþial
predispuºi alunecãrilor de teren sunt majoritatea versanþilor în regiunile cu teren
accidentat, ceea ce constituie aproximativ 50% din teritoriul þãrii. Geomorfologia
regiunii centrale a Moldovei – a Codrilor, în mare mãsurã este condiþionatã de procesele de alunecare ºi eroziune. In decursul evoluþiei reliefului ºi pedogenezei, terenurile supuse denudaþiei cu timpul sunt stabilizate, deformãrile sunt nivelate
de procesele erozional-deluviale. Pe terenurile nivelate apare vegetaþia spontanã,
se formeazã înveliºul de sol. Pe versanþi se stabilesc cicluri hidrologice, reglatoare ale regimului precipitaþiilor. Însã asemenea teritorii rãmân potenþial predispuse
alunecãrilor, mai ales în cazul defriºãrii pãdurilor, desþelenirii terenurilor, realizãrii
pe pante a diferitor intervenþii destabilizatoare.
Alunecãrile de teren actuale în mare mãsurã sunt condiþionate de activitatea
umanã, care deregleazã regimurile hidrogeologice ºi stabilitatea versanþilor. Actualmente pe teritoriul Republicii Moldova circa 55,5 mii de hectare sunt afectate de
alunecãri active ºi 350 mii de alunecãri în stare de stagnare. Complexul de procese hidrogeologice, care condiþioneazã ºi intervenþiile tehnologice, care provoacã ºi
stimuleazã alunecãrile sunt cunoscute, însã în prezent nu pot fi prognozate.
Una din metodele de reglare a regimului hidric al solurilor este irigaþia. Fiind
aplicatã în condiþiile de stepã pe cernoziomuri, irigaþia deseori are consecinþe negative. Sunt bine cunoscute aºa „sateliþi” ai irigaþiei ca salinizarea ºi soloneþizarea
secundarã, alcalizarea ºi înmlãºtinirea solurilor. Mai puþin cunoscute sunt dezagregarea, argilizarea, ºi dehumificarea cernoziomurilor irigate. Consecinþele negative ale irigaþiei solului în mare mãsurã depind de calitatea apelor folosite pentru
irigaþie. Situaþia paradoxalã constã în faptul cã tocmai acolo unde existã necesitatea
acutã a irigaþiei, calitatea apelor este nefavorabilã ºi folosirea lor cu timpul duce la
degradarea solurilor. Procesele de degradare a solurilor provocate de irigaþie sunt
ireversibile, iar solurile soloneþizate ºi salinizate nu mai pot fi folosite fãrã udat
artificial. Astfel posibilitatea reglãrii regimului hidric prin irigarea artificialã este
limitatã de calitatea apei ºi poate fi realizatã numai cu condiþia respectãrii stricte a
normelor ºi cerinþelor respective.

5.4. Managementul resurselor de sol
Starea actualã a înveliºului de sol este condiþionatã în mare mãsurã atât de
situaþia social-economicã, cît ºi de lipsa unei strategii ºi a unui serviciu independent
de gestionare ºi monitorizare a solurilor.
Dupã privatizarea pãmântului, reîntoarcerea la fostele sisteme de organizare a
terenurilor cu respectarea asolamentelor ºi a tehnologiilor moderne este imposibilã.
Realitatea economicã impune, însã, necesitatea consolidãrii terenurilor. Acolo, unde
s-au pãstrat gospodãriile agricole colective este imperativã reorganizarea terenurilor
pe principii antierozionale, implementarea ºi respectarea asolamentelor, etc. Cu alte
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cuvinte, consolidarea terenurilor agricole trebuie sã se facã pe baza principiului pedoecologic, creând premise pentru folosirea eficientã ºi protejarea solurilor.
Consolidarea terenurilor agricole, parcelate în procesul privatizãrii, oferã o ºansã
realã de a majora eficienþa folosirii terenurilor agricole pe principii zonale ºi antierozionale, de a organiza ºi de a implementa complexele de mãsuri necesare pentru
protejarea solurilor. Procesul de consolidare ar contribui ºi la crearea carcasei ecologice (silvice) de protecþie a solurilor ºi asigurãrii bilanþului ecologic. Concomitent
apare posibilitatea excluderii din fondul arabil a solurilor puternic erodate ºi crearea unui fond special de „revindecare” a solurilor, a implementãrii unor sisteme
speciale de folosire diferenþiatã a pãºunilor.
În scopul asigurãrii biodiversitãþii, redresãrii situaþiei ecologice, menþinerii
productivitãþii, majorãrii eficienþei exploatãrii ºi protejãrii potenþialului peisagistic
considerãm oportune urmãtoarele:
1. Realizarea unui program special de consolidare a loturilor individuale ºi utilizarea lor în strictã conformitate cu particularitãþile regionale ale condiþiilor
pedoclimatice ºi de relief.
2. Organizarea terenurilor consolidate ar asigura respectarea tehnologiilor de prelucrare, utilizarea raþionalã ºi protecþia potenþialului peisagistic. Conectarea
fâºiilor forestiere cu masivele forestiere existente, zonele de protecþie a lacurilor
ºi râurilor va forma carcasa ecologicã naþionalã.
3. Excluderea din fondul arabil a solurilor puternic ºi moderat erodate, care ar
putea fi înþelenite ºi transferate într-un fond special de “revindecare”. Solurile
afectate de ravene ºi de alunecãri pot fi împãdurite.
4. Organizarea teritorialã ºi reglementarea exploatãrii pãºunilor.
5. Implementarea asolamentelor cu includerea ierburilor perene. Dimensiunile
ºi geometria solelor va fi determinatã de particularitãþile locale ale reliefului ºi
solurilor, topoclimei etc.
În realizarea mãsurilor strategice urgente de protecþie a solului este necesarã
adoptarea legii despre sol ºi a unui sistem de mãsuri pentru asigurarea funcþionãrii
ei.
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6.1. Starea resurselor vegetale
Resursele vegetale presupun totalitatea produselor ºi beneficiilor obþinute din
formaþiunile vegetale care pot fi valorificate ºi utilizate. Spre deosebire de alte categorii de resurse, resursele vegetale sunt regenerabile. Se disting câteva categorii de
resurse vegetale: forestiere, ierboase (de stepã ºi de luncã), acvatice ºi palustre
Resursele forestiere includ totalitatea produselor pãdurilor ºi terenurilor cu
vegetaþie forestierã, utilizarea cãrora asigurã beneficii populaþiei. Pãdurile constituie una din principalele bogãþii naturale regenerabile ºi au o importanþã strategicã
deosebitã, fiind o parte componentã a patrimoniului natural. În cazul unui sistem
de gospodãrire raþionalã, pãdurea poate oferi beneficii economice constante, fãrã ca
aceasta sã-ºi diminueze funcþionalitatea ecologicã ºi social-economicã.
Republica Moldova face parte din categoria statelor cu grad redus de împãdurire.
La începutul anului 2006 au fost înregistrate 422,2 mii ha plantaþii forestiere, inclusiv pãduri 373,8 mii ha, cuprinse în circa 800 trupuri de pãdure cu suprafaþa
de la 5 pânã la 1500 ha. Pãdurile constituie 11,1% din teritoriul þãrii. Procentul
suprafeþelor împãdurite este mult mai mic decât în þãrile vecine sau situate în
aceeaºi zonã biogeograficã: România (28%), Bulgaria (35%), Ungaria (19.5%) etc.
Pe vremuri pãdurile în regiunea datã erau mult mai rãspândite. Acum douã secole , teritoriul pe care este amplasatã Republica Moldova era ocupat de pãduri în
proporþie de peste 30%. Dinamica suprafeþei acestora pânã la mijlocul secolului XX
a fost în descreºtere continuã. Sporirea suprafeþelor de pãduri a început din nou în
perioada postbelicã, când pentru împãdurire au fost alocate zeci de mii de hectare.
Acestea ca regulã, au fost terenuri degradate, inapte utilizãrii agricole (tabelul 6.1).
Tabelul 6.1

Anii
Suprafaţa
acoperită cu
păduri, mii ha

Dinamica suprafeþei pãdurilor în Republica Moldova
1848
1918
1945
1966
1973
1983
1993

366,2

230,0

222,0

247,6

271,2

301,2

333,9

2004

2005

362,1

373,8

Gradul de împãdurire a zonelor geografice ale Republicii Moldova este foarte
divers: în nordul þãrii pãdurilor le revin 7,2%, în centru - 13,5% ºi în zona de sud
- 6,7% din teritoriu.
Fondul forestier este gestionat de Agenþia pentru Silviculturã „Moldsilva” –
86,7%, de organele administraþiei publice locale – 12,8%, Ministerul Transporturilor
si Gospodãriei Drumurilor, Ministerul Apãrãrii ºi alþi deþinãtori – 0,5%.
În componenþa pãdurilor predominã speciile de foioase, preponderent cvercineele ºi salcâmetele. Celelalte specii ocupã suprafeþe mult mai modeste (fig. 6.1). Flora
pãdurilor Republicii Moldova include 1008 specii de plante vasculare, 60 dintre care
sunt incluse în Cartea Roºie a Republicii Moldova.
Pãdurile din Republica Moldova se încadreazã în grupa I funcþionalã, având
în exclusivitate funcþii de protecþie a mediului. În
������������������������������������
raport cu funcþiile ce le revin,
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se disting 5 subgrupe de pãduri: pãduri cu
funcþii de protecþie contra factorilor climatici
ºi industriali dãunãtori (48%); pãduri cu
funcþii de protecþie a apelor (29%); pãduri de
interes ºtiinþific ºi menþinere a genofondului
ºi ecofondului forestier (14%); pãduri cu
funcþii de protecþie a terenurilor arabile ºi a
solurilor (7%); pãduri cu funcþii de recreaþie
(2%).
Totodatã, pãdurea este sursa principalã
Fig. 6.1. Repartiţia pădurilor pe formade asigurare cu diferite produse, accesorii ºi
ţiuni forestiere
servicii (de recreere ºi ameliorare).
Produsele lemnoase includ totalitatea masei lemnoase din pãdure. Volumul
total al masei lemnoase din pãdurile Republicii Moldova constituie 45 milioane m3,
la un hectar revenind în medie 125 m3. Volumul mediu la un hectar de arborete exploatabile este de 180 m3. Coeficientul creºterii medii anuale a masei lemnoase pe
pãduri constituie 3,3 m3/an/ha, iar cel al creºterii medii totale a arboretelor constituie circa 1197 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). În rezultatul
efectuãrii tãierilor menite ca lucrãri de îngrijire a arboretelor, anual se obþine un
volum de masã lemnoasã de circa 400 mii m3.
Produsele accesorii includ totalitatea masei nelemnoase (pomuºoare, nuci, alune, coarne, ciuperci, plante medicinale) folosite în alimentaþie ºi în alte scopuri. În
ultima perioadã, anual, Agenþia pentru silviculturã “Moldsilva” colecteazã circa 1900
chintale de aronie, 600 de mãceº, 80 chintale de nuci, 1200 chintale de leurdã, 211
chintale de plante medicinale ºi 4500 kg de miere de albine.
Resursele forestiere de recreaþie includ totalitatea suprafeþelor de pãduri din
apropierea localitãþilor urbane ºi rurale folosite pentru recrearea populaþiei. La categoria resurselor forestiere de recreaþie sunt atribuite ºi spaþiile verzi din incinta
localitãþilor. Suprafaþa totalã a acestora este de 9469 ha.
Legea Republicii Moldova privind ameliorarea prin împãdurire a terenurilor degradate, Strategia dezvoltãrii durabile a sectorului forestier naþional, Hotãrârile Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29.10.1996 ºi nr. 107 din 07.02.2001, un ºir
de convenþii ºi acorduri internaþionale la care Republica Moldova este parte, prevãd
extinderea suprafeþelor acoperite cu vegetaþie forestierã în scopul ameliorãrii terenurilor afectate de procesele distructive, crearea insulelor verzi de arbori ºi arbuºti ºi a
coridoarelor de interconexiune între masivele împãdurite, perdelelor de protecþie de-a
lungul râurilor, drumurilor ºi în jurul întreprinderilor. Pentru realizarea funcþiilor de
menþinere a echilibrului ecologic este necesar ca suprafeþele împãdurite sã depãºeascã
15%. Pentru aceasta se întreprind paºi concreþi. Astfel, anual se organizeazã lunarul de împãdurire a plaiului sub genericul „Un arbore pentru dãinuirea noastrã”. Pe
parcursul acestei campanii întreprinderile silvice au plantat 2032,8 ha pãduri, s-au
efectuat lucrãri de ajutorare a regenerãrii pe o suprafaþã de 1380,1 ha. Pe terenurile
gestionate de primãrii au fost sãdite 3325,8 ha de pãduri ºi 81,27 ha de fâºii forestiere
de protecþie, lucrãri de ajutorare a regenerãrii pãdurii pe 225,1 ha ºi a fâºiilor forestiere
pe o suprafaþã de 159,2 ha. În parcurile, scuarurile localitãþilor urbane ºi rurale au fost
plantaþi 1017,2 mii puieþi de arbori ºi arbuºti.
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Pajiºtile reprezintã terenuri acoperite de asociaþii de erbacee care pot fi utilizate
ca pãºune sau fâneaþã. În trecutul istoric pajiºtile ocupau mai mult de jumãtate din
teritoriul republicii. La începutul anului 2005, suprafaþa pãºunilor ºi fâneþelor în
Republica Moldova era de 370,2 mii ha, ceea ce constituie 10,9% din teritoriul þãrii.
În ultimii 5 ani ariile ocupate de pajiºti rãmân practic neschimbate. Majoritatea
covârºitoare a terenurilor cu pajiºti sunt proprietate publicã, iar cota celor private
constituie circa 0,1%. Cele mai mari suprafeþe ocupate cu pãºuni ºi fâneþe sunt concentrate în Dealurile Ciulucurilor, vestul Câmpiei Moldovei de Sud, Câmpia Prutului
de Mijloc. Cele mai restrânse arii se atestã în Podiºul Moldovei Centrale ºi în Câmpia
Nistrului Inferior.
Pe teritoriul Republicii Moldova se deosebesc pajiºti de stepã ºi pajiºti de luncã.
Actualmente în pajiºtile de stepã ºi de luncã sunt identificate 790 specii de plante
vasculare, dintre care 30 de specii au fost incluse în ediþia a doua a Cãrþii Roºii
a Republicii Moldova.
Pajiºtile de stepã se caracterizeazã printr-o compoziþie floristicã variatã, în
funcþie de condiþiile climatice, hidrologice ºi pedologice. Vegetaþia pajiºtilor de stepã
o constituie asociaþiile de mezoxerofite, xeromezofite cu predominarea plantelor
ierboase xerofite perene, adaptate la condiþii de semiariditate. Ca familii ierboase
predominã gramineele, ciperaceele, leguminoasele, iar genurile cele mai rãspândite
sunt: pãiuºul (Festuca), colilia sau negara (Stipa), ovãzul sãlbatic (Avena), firuþa
(Poa), iar dintre dicotiledonate: pãpãdia (Taraxacum), salvia (Salvia), jaleºul (Stachys), pelinul (Artemisia) º. a. Cele mai semnificative suprafeþe cu pajiºti de stepã
s-au pãstrat în stepa Bugeacului, în ariile protejate Ciumai ºi în apropiere de satul
Bugeac, precum ºi în stepa Bãlþului, ºi pe Dealurile Ciulucurilor.
Pajiºtile de luncã sunt formate din comunitãþi de plante ierboase, preponderent mezofite. Vegetaþia pajiºtilor de luncã este favorizatã de condiþiile de umiditate a solului care permit diferenþierea acestora în douã subtipuri: pajiºti inundabile ºi pajiºti neinundabile. Pajiºtile inundabile se atestã în luncile râurilor
Nistru, Prut, Rãut ºi a afluenþilor acestora. Pajiºtile neinundabile ocupã spaþiile
din interfluvii, de pe versanþii afectaþi de procese de eroziune ºi alunecãri de
teren. Componenþa floristicã a acestora este mai sãracã ºi vegetaþia poartã un
caracter xerofit. Genofondul vegetal al pajiºtilor de luncã de pe teritoriul Republicii Moldova numãrã circa 650 de specii cu predominarea speciilor din familiile
Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae.
Desþelenirea ºi introducerea pajiºtilor în circuitul agricol, valorificarea terenurilor slab fertile ºi utilizarea lor în agriculturã, pãºunatul excesiv, desecarea
luncilor inundabile, au cauzat deteriorarea comunitãþilor vegetale de stepã ºi de
luncã, sãrãcirea ºi degradarea compoziþiei floristice a înveliºului vegetal ierbos,
diminuarea bruscã a productivitãþii biologice ºi a fondului genetic al pajiºtilor.
Tot mai rare ºi mai vulnerabile devin comunitãþile primare tipice ale ecosistemelor de stepã ºi de luncã, care adesea sunt ocupate de biocenoze secundare cu
plante ruderale ºi halofite.
Vegetaþia acvaticã ºi palustrã. Resursele vegetaþiei acvatice ºi palustre includ
totalitatea produselor ºi beneficiilor aduse de plantele acvatice ºi palustre. Acest tip
de vegetaþie este mai puþin rãspândit pe teritoriul Republicii Moldova. Arealul lui
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constituie astãzi circa 94,6 mii ha sau 2,8% din suprafaþa þãrii. Aceastã suprafaþã
s-a redus considerabil în perioada anilor 1960-1980, odatã cu efectuarea lucrãrilor
de desecare ºi ca rezultat al îndreptãrii albiilor râurilor mici.
Flora acvaticã ºi palustrã însumeazã circa 60 de specii de plante superioare,
care aparþin la 23 familii ºi 27 genuri. Cel mai numeros gen este Patamogeton – 15
specii.
Evaluatã ca resursã, vegetaþia acvaticã ºi palustrã reprezintã ansamblul de
componente, fenomene si procese, care prin calitãþile ºi specificul lor aduc anumite
beneficii societãþii umane. În acest sens, o importanþã deosebitã o au stufãriºurile
(Phragmites australis) ºi pãpuriºurile (Thypha latifolia, Th. angustifolia) rãspândite
fragmentar de-a lungul malurilor râurilor ºi în anumite zone de luncã inundabilã,
precum ºi pe sectoarele colmatate din apele lacurilor ºi iazurilor. Cele mai mari
suprafeþe s-au pãstrat pe sectoarele cu lacuri ºi gârle din cursurile inferioare ale r.
Prut ºi fl. Nistru.

6.2. Starea resurselor animale
Diversitatea lumii animale este determinatã, în mare mãsurã, de starea
funcþionalã a ecosistemelor naturale. În urma presingului antropic îndelungat au
suferit modificãri esenþiale majoritatea ecosistemelor naturale, dar mai puternic
au fost modificate cele de stepã, de luncã ºi acvatice. Acest proces s-a rãsfrânt negativ ºi asupra comunitãþilor de animale vertebrate ºi nevertebrate. La valorificarea exageratã din trecut a ecosistemelor menþionate, în ultimii 10 ani s-a adãugat
pãºunatul excesiv, în rezultatul cãruia s-au accelerat procesele de degradare a lor.
Aceasta, îºi gãseºte confirmare prin starea actualã a covorului de vegetaþie ºi dispariþia
unor specii de plante, care reprezintã baza troficã a consumatorilor de gradul întâi
(popândãi, muride, mictotine), care – la rândul lor - sunt sursa de hranã pentru un
numãr considerabil de pãsãri rãpitoare (acvila þipãtoare mare, acvila þipãtoare micã,
ºorecarul comun, acvila de stepã, ereþii, ºoimii, bufniþele etc.) ºi mamifere carnivore
(dihorul de stepã, vulpea, nurca europeanã, hermelina etc.). Pe lângã speciile de
pãsãri ºi mamifere rãpitoare menþionate, sunt pe cale de dispariþie ciocârlia, specii
de mãrãcinari, fâse, cristelul de câmp, cristeþii, vipera de stepã, ºopârla multicolorã,
ºopârla de Crimeea, bondarul de stepã, bondarul de argilã, bondarul paradox, etc.,
habitatele cãrora sunt ecosistemele de stepã ºi de luncã. Factorii decisivi sunt deficitul de hranã ºi lipsa locurilor de reproducere. Degradarea acestor ecosisteme se
reflectã nu numai asupra faunei lor, dar ºi asupra ecosistemelor silvice, acvatice, de
stâncãrii etc. Pentru o reuºitã în protecþia speciilor de pãsãri rãpitoare din ecosistemele silvice, nu este suficient sã fie ocrotiþi doar arborii înalþi pentru cuibãrit, dar
este necesarã ºi protejarea coloniilor de popândãi din zona de protecþie. Barza albã,
pentru a-ºi menþine efectivul, are nevoie atât de locuri de cuibãrit, cât ºi de o sursã
bogatã de hranã pe care o colecteazã în zonele umede ale iazurilor, lacurilor, pâraielor, râurilor. Reducerea numãrului de berze este o consecinþã a modificãrilor din
mediu. Este cunoscut faptul cã dispariþia unei specii duce la reducerea numãrului
a circa 30 de specii de animale, iar acestea, la rîndul lor, influenþeazã în progresie
geometricã declinul altor specii.
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Reptilele, în special ºerpii, sunt destul de vulnerabile ºi sunt concentrate pe
unele sectoare de stâncãrii unde pãºunatul este mai puþin practicat. S-a stabilit cã
efectivul unor specii de ºerpi, ca ºarpele de alun, vipera obiºnuitã, ºarpele Esculap,
ºarpele cu abdomen galben manifestã o tendinþã de creºtere, iar cel al viperei de
stepã – de descreºtere. Amfibienii se menþin la nivelul anilor trecuþi ºi depind în
mare mãsurã de prezenþa bazinelor acvatice în perioada de reproducere.
Resursele cinegetice. În lipsa unei gestionãri eficace efectivul speciilor de mamifere ºi pãsãri de vânãtoare continuã sã fie la un nivel jos. Efectivul de cãprior este
de circa 3000 de exemplare, iar numãrul mistreþilor de circa 1400. Specia de vânat
cea mai numeroasã este iepurele de câmp (circa 131 mii exemplare), însã în ultimii
ani ºi densitatea lui s-a redus considerabil.
Vânatul cu pene, în special speciile de pãsãri acvatice (lebede, gâºte, raþe), se
gãseºte într-o stare dificilã, în primul rând din cauza degradãrii habitatelor de
cuibãrit ºi hranã. Porumbeii (turturica, guguºtiucul, porumbelul popesc) sunt mai
puþin afectaþi de influenþa factorilor antropici ºi continuã sã prezinte un efectiv mai
mult sau mai puþin stabil. Dintre speciile de pãsãri terestre mai vulnerabile sunt
fazanul ºi potârnichea iar prepeliþa în ultimii ani ºi-a mãrit efectivul. Pãsãrile arboricole din ordinul Passeriformes sunt mai puþin afectate de factori antropici ºi nu
demonstreazã o fluctuaþie numericã vãditã, iar corvidele (cioara semãnãturii, cioara
grivã, coþofana, gaiþa, corbul) manifestã o creºtere numericã. Impactul antropic se
rãsfrânge mai mult asupra speciilor de paseriforme de talie micã ce cuibãresc pe sol
(ciocârlii, mãrãcinãri, fâse).
Condiþiile socio-economice din ultimii ani, braconajul în fondul forestier de stat
pe terenurile agricole ºi afecteazã îndeosebi speciile de animale de interes vânãtoresc.
Suprafaþa fondului cinegetic constituie 2520287 ha dintre care 204072 ha din fondul
forestier, 2216615 ha terenuri agricole ºi 99600 ha bazine de apã ºi bãlþi. Numãrul
vânãtorilor, care activeazã pe teritoriul þãrii constituie 11530 de persoane.
Resursele piscicole. Fluviul Nistru ºi r. Prut cu lacurile de acumulare Dubãsari
ºi Costeºti – Stânca, lacurile Manta, Beleu, Cahul ºi Cuciurgan, sunt considerate
bazine piscicole de categorie superioarã în care se pãstreazã genofondul speciilor
de peºti valoroºi, inclusiv: acipenseride (morun, nisetru, pãstrugã, cegã); ciprinide
(mreanã, morunaº, crap, plãticã, sabiþã, clean, tarancã º.a.); clupeonide (scrumbie,
rizeafcã); percide (ºalãu; fusar, pietrar, ghiborþ, biban); alte (somn, ºtiucã, mihalþ ºi
lostriþã).
Componenþa specificã a ihtiofaunei este reprezentatã în fl. Nistru de 74 specii ºi
în r. Prut de 43 specii. Dupã numãrul de specii ihtiofauna bazinelor naturale cantitativ este bogatã, însã capturile nu sunt prea mari. Factorii antropogeni care au
modificat condiþiile de reproducere ºi vieþuire a peðte sunt:
- reglarea debitelor de apã în fl. Nistru prin construirea barajelor Dubãsari
(1957), Novodnestrovsk (Ucraina, 1980); ºi în r. Prut (Costeºti – Stânca, 1979);
- îndiguirea albiei fl. Nistru în aval de barajul Dubãsari ºi secarea a peste
40 mii ha de bãlþi din lunca inundabilã a Nistrului ºi circa 33 mii ha din lunca
Prutului care au dus la distrugerea boiºtelor ºi locurilor pentru dezvoltarea ºi
îngrãºarea speciilor de peºti valoroºi. Negativ a influenþat ºi extragerea nisipului
ºi pietrei de râu din albiile minore ale Nistrului ºi Prutului precum ºi irigaþiile,
poluarea º.a.
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În Nistrul medial ºi lacul de acumulare Dubãsari în rezultatul modificãrii
factorilor termic ºi hidrologic în prezent are loc transformarea totalã a biotei.
Se observã o reducere majorã a reproducerii naturale ºi în consecinþã o scãdere
puternicã a speciilor de peºti valoroºi. Odatã cu schimbarea regimului hidrologic
s-a redus viteza de curgere a apei, activizând simþitor procesul de colmatare ºi
distrugând boiºtile ºi locurile de îngrãºare a peºtilor. Dupã construirea hidrocentralei de la Novodnestrovsk temperatura apei în perioada de primãvarã–varã
a scãzut cu 5-80C, fenomen care se resimte pânã în secþiunea Dubãsari, iar
în perioada debitelor mari (800-1000 m3/s) - pânã la Grigoriopol, adicã pe o
distanþã de 400 km. Modificarea condiþiilor termice ale Nistrului medial ºi a lacului Dubãsari provoacã anomalii ale ciclurilor vitale ale faunei ºi florei acvatice
ºi în primul rând ale procesului de maturizare. Procesul de resorbþie a icrelor a
ajuns pânã la 80% la majoritatea speciilor de peºti.
Transparenþa mare a apei, datoratã deversãrii ei din lacul de acumulare Novodnestrovsk de la adâncimi de peste 10 m, unde procesele biologice ºi chimice sunt
reduse pânã la minimum, duce la dezvoltarea masivã a algelor ºi macrofitelor ceea
ce înrãutãþeºte condiþiile de viaþã în râu.
În rezultatul exploatãrii hidrocentralei Novodnestrovsk a scãzut considerabil debitul de apã în perioada de reproducere (aprilie-iunie), cu oscilaþii zilnice (pânã la
1,5 m) a nivelului de apã, împiedicând astfel reproducerea speciilor fitofile care constituie 50% din speciile reprezentate ºi 90% din efectivul numeric. Pânã la apariþia
acestui baraj, porþiunea medialã a Nistrului era locul de reproducere a peste 30
specii de peºti. Odatã cu începutul exploatãrii lacului Novodnestrovsk (1985) a început sã scadã numãrul de puiet de pe boiºti în aceastã zonã. S-a redus reproducerea
naturalã nu numai a speciilor de peºti termofili care se reproduc la temperatura apei
de 15-22 0C (cegã, mreanã, morunaº, plãticã, crap, caras, somn, vãduviþã) dar ºi a
speciilor ombrofile care se reproduc la temperatura apei de 4-100C (avat, ocheanã
mare, ºtiucã, biban, ºalãu, clean). Scãderea reproducerii naturale influenþeazã resursele piscicole.
E cazul sã menþionãm cã, s-au produs modificãri în raportul cantitativ al speciilor dominante. Dacã cu 20-25 ani în urmã domina mreana, ºalãul ºi cega acum
dominã cleanul (Naslavcea – Camenca). În lacul Dubãsari dominante au rãmas
plãtica ºi babuºca – 88% din numãrul total, însã efectivul lor numeric s-a redus cu
98% (de 21 ori!), în comparaþie cu anul 1987.
Cantitatea de peºte pescuit în bazinele naturale din Republica Moldova: în bazinul Nistrului (circa 36 tone, cea mai mare parte în zona Nistrului inferior ºi în
lacul de acumulare Dubãsari), în bazinul Prutului (circa 11 tone, majoritatea în
lacul de acumulare Costeºti – Stânca) ºi în lacul Cahul (circa 9 tone) a scãzut mult
în ultimele decenii, reflectând în mare mãsurã evoluþia nefavorabilã a stãrii apelor
curgãtoare.
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6.3. Ariile naturale protejate de stat
Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat în Republica Moldova sunt instituite 12 categorii de arii naturale protejate, opt dintre care corespund
clasificãrii Uniunii Internaþionale de Conservare a Naturii (rezervaþie ºtiinþificã, parc
naþional, monument al naturii, rezervaþie naturalã, rezervaþie peisagisticã, rezervaþie
de resurse, arie cu management multifuncþional, rezervaþie a biosferei) iar patru categorii sunt de interes naþional (gradinã botanicã, gradinã dendrologicã, monument
de arhitecturã peisajerã, gradinã zoologicã).
Suprafaþa totalã a ariilor naturale protejate de stat constituie 66467,3 ha sau
1,96% din teritoriul þãrii ºi cuprinde 1225 obiecte. Dupã aceºti indici Republica
Moldova este situatã pe unul dintre ultimele locuri din Europa, rãmânând în urma României (4,8%), Ucrainei (3%), nemaivorbind de Germania (13%), Austria (25%) º.a.
Pe lângã faptul cã cota ariilor protejate de stat din Republica Moldova este foarte
micã, ele au o repartizare neuniformã în teritoriul þãrii. Astfel zona de centru are o cotã
mai mare de arii naturale protejate de stat decât nordul ºi, mai ales, sudul ºi estul
þãrii. Cea mai mare parte din suprafaþa ariilor protejate este ocupatã de rezervaþiile
peisagistice ºi ºtiinþifice (respectiv 52% ºi 29%), urmate de rezervaþiile naturale de
plante medicinale, rezervaþiile naturale silvice ºi monumentele naturii geologice ºi paleontologice (7,4%, 4,2% ºi 4,0%, respectiv). Foarte micã este suprafaþa monumentelor
naturii hidrologice, a sectoarelor cu vegetaþie de stepã ºi de luncã, a monumentelor de
arhitecturã peisagistice (între 0,3 ºi 1,0% din cota ariilor protejate).
„Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova” prevãd extinderea ariilor protejate de stat de la 1,96% pânã la 2,1% din teritoriu în 2006 ºi
pânã la 2,4% în 2015. Aceste obiective sunt transpuse ca prioritãþi ºi în SCERS
dar, dupã cum se menþioneazã în Studiul de performanþe în domeniul protecþiei
mediului II (2005), finanþarea acestor acþiuni nu este pe deplin asiguratã. Sunt necesare mãsuri urgente privind extinderea ariilor protejate în baza argumentãrilor
ºtiinþifice ºi reprezentativitãþii diferitor categorii de protecþie, conform sistemului
Uniunii Internaþionale de Conservare a Naturii (UICN).
Deoarece importanþa ariilor protejate este determinatã de starea asociaþiilor de
plante ºi animale, de particularitãþile landºaftului, substratului etc. este necesarã
evaluarea periodicã a stãrii lor. În acest scop au fost ºi sunt în derulare cercetãri
ºtiinþifice. Pe parcursul anilor 2004-2005 au fost studiate ariile naturale protejate
din nordul Republicii Moldova.
Caracteristica diversitãþii biologice a fost efectuatã, prioritar, în baza studiului
florei, accentul fiind plasat pe evidenþierea speciilor vulnerabile, rare ºi ocrotite.
Ecosistemele forestiere din componenþa ariilor protejate sunt destul de bogate în
specii de plante efemere ºi efemeroide, conþin arbori ºi arbuºti tradiþionali zonei
silvice, mai rar specii exotice. Dintre speciile rare, care stau la baza argumentãrii
ºtiinþifice a statutului de protecþie putem menþiona:
1. Pãdurea din lunca meandrului Pererîta – flora: ghiocelul bogat, vioreaua bifolie, floarea vântului ranunculoidã, coada calului de iarnã etc.; fauna include:
pisica sãlbaticã, mistreþul, bursucul º.a. A fost propusã pentru a fi luatã sub
protecþie pãdurea din luncã – ca rezervaþie naturalã silvicã.
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2. În rezervaþia peisagisticã Teþcani meritã atenþie pãdurea din lunca r. Vilia, în
care sunt prezenþi stejarul roºu ºi cel palustru, dar amplasarea unui sector de
livadã (intens prelucratã cu chimicale) în preajma pãdurii prezintã pericol atât
pentru flora efemeroidelor, cât ºi pentru apele r. Vilia.
3. Rezervaþia peisagisticã Zãbriceni conþine o vegetaþie bogatã de stejar, carpen,
jugastru etc. ºi un sector bogat de efemere ºi efemeroide, unele fiind specii rare
(floarea vântului, popivnicul, creasta cucoºului etc.).
4. Rezervaþia peisagisticã La Castel. Peisajele naturale de aici ºi bogãþia speciilor rare
sunt puse în pericol de activitatea antropicã intensã. În preajma s. Gordineºti,
pe ambele maluri ale r. Racovãþ activeazã cariere de extragere a pietrei, care au
distrus suprafeþe mari de teren, pe malul stâng sunt urme ale gropilor de ars var,
deºeuri menajere ºi moluzã, 2 stâne de oi, au loc alunecãri de teren.
5. Parcurile Pavlovca ºi Hîncãuþi reprezintã o bogãþie floristicã importantã (specii
rare, exotice, de dimensiuni mari, uneori arborii depãºesc 1 m în diametru),
dar sunt necesare investiþii pentru lucrãri de amenajare a teritoriului iazurilor,
de reparaþie a edificiilor ºi gardurilor.
6. Rezervaþia de resurse de cernoziomuri podzolice ºi soluri cenuºii-închise de
pãdure din preajma s. Chetroºica-Veche. Se caracterizeazã printr-o vegetaþie
ierboasã bogatã ºi o diversitate mare de ciuperci. In vârfurile stejarilor cuibãreºte
o colonie de stârci cenuºii.
În rezultatul cercetãrilor a fost stabilitã o dezvoltare satisfãcãtoare a straturilor
lemnos ºi ierbos, cu un grad înalt de afectare a stejarului de fãinare (gen. Microsphaera), îndeosebi în rezervaþia naturalã silvicã Climãuþi. Specii rare ºi ocrotite persistã
în special în ecosistemele Cernoleuca, Lipnic, Naslavcea. Abundenþa speciilor de
licheni ecobioindicatori sensibili la poluarea aerianã (Usnea hirta, Anaptichia ciliaris,
Evernia prunastri, Cladonia pyxidata º.a.) denotã o calitate bunã a aerului din ecosistemele forestiere Lipnic, Ocniþa, Zabriceni, Clocuºna.
Lãrgirea suprafeþei ariilor naturale protejate pe baza ecosistemelor reprezentative, ca rezultat al implementãrii recomandãrilor ºtiinþifice, va contribui la menþinerea
echilibrului ecologic, la conservarea speciilor ocrotite precum ºi va permite atragerea turiºtilor locali ºi strãini, la dezvoltarea turismului ecologic, completarea reþelei
rutelor turistice cu noi repere naturale, domenii în care vor fi antrenate ºi resurse
umane prin apariþia locurilor de muncã.
Conform datelor IES, referitor la verificarea respectãrii regimului de protecþie
ºi stãrii a 267 obiecte luate sub protecþie, s-a stabilit cã în majoritatea cazurilor
regimul de protecþie al monumentelor nu se respectã. La o mare parte a acestora lipsesc bornele de hotar, panourile informaþionale ºi de avertisment. Organele
administraþiei publice locale nu oferã atenþia cuvenitã ariilor naturale protejate din
teritoriul subordonat, motivând prin starea financiarã dificilã a primãriilor.
De asemenea, trezeºte îngrijorare ºi faptul, cã pânã în prezent cele 4 rezervaþii
ºtiinþifice rãmân în gestiunea ASS „Moldsilva” ceea ce nu contribuie la respectarea
regimului lor de protecþie, prin desfãºurarea activitãþilor economice.
În legãturã cu faptul cã mulþi agenþi economici ºi-au schimbat statutul, sau au
fost desfiinþaþi în urma reformei funciare, multe din obiectele enumerate în Lege au
rãmas fãrã stãpân. Datoritã acestui fapt, ele sunt deteriorate, nu sunt marcate în
naturã cu borne de hotar, pe teritoriul lor se pãºuneazã, se coseºte iarba.
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6.4. Patrimoniul natural ªi socio-cultural
Patrimoniul natural. Elementele reprezentative ale potenþialului natural specifice pentru Republica Moldova sunt:
relieful ºi geologia, reprezentând o câmpie deluroasa înclinatã de la nord-vest
spre sud-est, cu altitudinea medie de 150 m. Republica Moldova dispune de forme
de relief ºi de peisaje variate si atractive pentru recreaþie ºi turism:
- aspectele peisagistice ºi relieful carstic ºi calcaros din Toltrele Prutului, dealurile Nistrului si ale Rãutului, cu stânci recifale, chei carstice ºi calcaroase, praguri
ºi cascade, peºteri si grote;
- defileul Nistrului ºi defileele afluenþilor Prutului cu peisajele sale atractive,
cascade, praguri, peºteri;
- peisajele colinare, cu pãduri si o bogatã vegetaþie, ale Dealurilor Moldovei
Centrale si Tigheciului;
- peisajele de stepã colinare din nordul ºi sudul Republicii Moldova;
- peisajele pitoreºti ºi de mare varietate din lunca Prutului;
clima temperat continentalã moderatã, cu regim termic reconfortant ºi favorabil
pentru agriculturã ºi practicarea diferitor forme de turism;
reþeaua hidrograficã destul de dezvoltatã: peste 3000 de râuri ºi râuleþe.
Existã patru lacuri naturale: Manta, Dracele, Bîc ºi Beleu, ºi un numãr considerabil
de obiecte acvatice artificiale – iazuri ºi lacuri de acumulare: Dubãsari (pe Nistru) ºi
Costesti (pe Prut). Apele minerale se intâlnesc pe tot teritoriul þãrii;
vegetaþia ºi fauna: vegetaþia este specificã de stepã ºi silvostepã în zona de câmpie ði în Podiºul Moldovei de Nord. Pãdurile ocupã spaþii mai mari în partea centralã
deluroasã a Republicii Moldova (Dealurile Codrilor Podiºului Central Moldovenesc
ºi Dealurile Tigheciului), precum ºi în Dealurile Prenistrene. Dintre speciile ierboase
de stepã ºi silvostepã o valoare deosebitã prezintã plantele rare endemice, localizate
atât în rezervaþii, cât ºi în peisajele din afara acestora.
ariile naturale protejate. Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat (1998), în Republica Moldova se delimiteazã 12 categorii de arii naturale
protejate, 178 de rezervaþii ºi 130 de monumente ale naturii.
- Rezervaþii ºtiinþifice - 5: “Codrii”, “Plaiul Fagului”, “Iagorlîc”, “Prutul de Jos” ºi
“Pãdurea Domneascã”;
- rezervaþii naturale - 63, dintre care rezervaþiile silvice: Sadova, Condriþa, Vadul lui Isac s.a.; rezervaþiile de plante medicinale: Rosoºeni, Cernoleuca, Logãneºti,
Sãrata Galbenã, Seliºte s.a.;
- rezervaþii peisagistice: Rudi – Arioneºti, Cãlãrãºeuca, Valea Adîncã, Saharna,
La Castel, Feteºti, Suta de Movile ºi Trebujeni;
- monumente ale naturii hidrologice. În total sunt declarate monumente ale naturii 31 de obiective hidrologice cu o suprafaþã de circa 100 ha, izvoarele de la Cotova, izvorul din satul Horodiºte, izvorul din satul Plop, izvorul din satul Bursuc,
izvoarele din Mîndîc;
- monumente ale naturii botanice. Sunt protejate 13 sectoare de pãdure – monumente ale naturii, cu o suprafaþã de 125,2 ha. Cele mai reprezentative sunt:
80
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pãdurile Lipnic, Hîrjauca - Sipoteni, Cuhureºti, Caracuºeni, Rudi s.a.
Patrimoniul cultural
Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu cultural, care poate fi cu
succes valorificat în turism. Pe teritoriul Republicii Moldova sînt identificate peste
15000 de monumente de istorie ºi culturã, din diverse epoci istorice, o jumãtate
din ele fiind reprezentate de monumente de arheologie. Dintre acestea, doar 5309
monumente sunt incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat ºi beneficiazã
oficial de statut de monument protejat, 4239 sunt de importanþã naþionalã ºi 1070
– de importanþã localã. Din categoria monumentelor mai relevante fac parte 891 de
edificii ecleziastice, 3 cetãþi medievale (Tighina, Soroca, Palanca), 17 conacuri cu
parc, circa 700 de monumente de arhitecturã urbanã ºi popularã, 2543 de monumente arheologice, 1284 de monumente comemorative. In total au fost identificate
140 de monumente ale patrimoniului cultural care pot fi incluse în circuitul turistic,
însa multe dintre ele necesitã renovare si restaurare.
Patrimoniul vitivinicol
Vinotecile, centrele expoziþionale, sãlile de degustare cu o arhitecturã excepþionalã
ºi un colorit naþional, oraºele subterane, diversitatea producþiei, magazinele specializate reprezintã un potenþial considerabil pentru promovarea turismului vitivinicol
în Republica Moldova.
Patrimoniul balneoclimateric
Izvoarele cu ape minerale curative constituie o sursã importantã pentru tratamentul balnear. Staþiunile balneoclimaterice au o importanþã majorã pentru restabilirea ºi menþinerea sãnãtãþii populaþiei. Ele ar putea deveni un substanþial produs
turistic balneoclimateric de nivel internaþional cu condiþia creãrii unei infrastructuri adecvate.
În Republica Moldova funcþioneazã 9 staþiuni balneoclimaterice ºi 139 case de
odihnã, care oferã prestãri în cadrul turismului de sãnãtate ºi frumuseþe.
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Deºeurile reprezintã o problemã de mediu prioritarã pentru majoritatea þãrilor.
Formarea deºeurilor este în mare mãsurã rezultatul folosirii ineficiente a materiei
prime ºi energiei în procesele de producþie ceea ce duce la pierderi economice,
dupã care sunt necesare cheltuieli suplimentare pentru colectarea, prelucrarea ºi
lichidarea deºeurilor. Pe de altã parte, cantitatea deºeurilor menajere depinde, de
asemenea, de tehnologiile utilizate în procesul de producere ºi de cultura ecologicã.
Deºeurile acumulate au un impact mare asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
populaþiei, determinat de emisiile substanþelor poluante din componenþa lor în atmosferã, ape ºi sol. Conform datelor statistice [2, 4] cantitatea de deºeuri formate
pe teritoriul Republicii Moldova în 2005 constituie 2995 mii tone iar volumul
���������������
lor la
sfârºit de an constituie 4319 mii tone (fig. 7.1, 7.2). De menþionat cã pe parcursul
anilor 2001-2005 se înregistreazã o scãdere lentã a deºeurilor stocate, fapt datorat
nimicirii ºi utilizãrii unor cantitãþi considerabile a lor.

Fig. 7.1. Dinamica stocului de deşeuri în Republica Moldova, mii tone
Conform Clasificatorului statistic al deºeurilor, acestea se împart în deºeuri
de producþie ºi deºeuri municipale/urbane. Deºeurile municipale/urbane includ
deºeurile de orice naturã ºi provenienþã (menajere, comerciale, etc.), care se produc
ºi se gestioneazã în intravilanul unei localitãþi. Deºeurile urbane includ deºeurile
menajere solide (materii textile, hârtie, carton, materii organice, mase plastice,
sticlã), deºeurile alimentare, nãmolul ºi sedimentele formate la epurarea apelor reziduale, etc.

Fig. 7.2. Bilanţul deşeurilor în Republica Moldova în anii 2001-2005, mii tone
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7.1. Deªeurile menajere
Deºeurile menajere provin din activitãþi casnice ºi de consum. Conform datelor
Agenþiei Europene de protecþie a mediului, deºeurile menajere constituie circa 14%
din cantitatea totalã de deºeuri în Europa de Vest, ºi 5% în þãrile Europei Centrale
ºi de Est. Metoda principalã de neutralizare a deºeurilor în Republica Moldova o
reprezintã înhumarea. La momentul actual pe teritoriul þãrii sunt depozitate circa
29 mil. m3 deºeuri, stocate pe platformele/rampele de depozitare autorizate ºi neautorizate.
Acutizarea problemei deºeurilor este generatã de modul defectuos în care acestea
sunt gestionate în prezent. Rampele de deºeuri nu sunt construite ºi amenajate în
mod corespunzãtor, nu dispun de sisteme de izolare ºi de protecþie, iar lucrãrile de
înhumare nu se executã la timp ºi conform tehnologiei existente în lume. O parte din
deºeuri se depoziteazã în afara perimetrelor admise. Administrarea necorespunzãtoare a rampelor genereazã contaminarea solului ºi a pânzei freatice, precum ºi emisii
de metan, CO2, gaze toxice, cu efecte directe asupra sãnãtãþii populaþiei ºi mediului.
Impactul deºeurilor se manifestã deosebit de pregnant în zonele rurale. Populaþia deseori nu cunoaºte pericolele care este supusã prin gestionarea proastã a deºeurilor
(amestecarea diferitor tipuri de deºeuri – bãlegar, cutii de vopsele ºi produse chimice,
metal etc. ºi aruncarea lor pe malurile râpelor ºi în apropierea fântânilor). O astfel
de gestionare a deºeurilor a condus la poluarea puternicã a apelor freatice care sunt
principala sursã de apã potabilã în localitãþile rurale.
Ca ºi în anii precedenþi o atenþie deosebitã din partea organelor administraþiei publice locale ºi organelor de mediu a fost acordatã mãsurilor de lichidare a
gunoiºtilor neautorizate, de amenajare ºi construire a unor rampe noi. Suprafaþa
totalã a rampelor de depozitare a deºeurilor menajere la momentul actual constituie 1307 ha. Ea a crescut considerabil în perioada anilor 2000-2005 (fig. 7.3). Din
suprafaþa totalã, circa 852 ha le revin rampelor autorizate ºi 455 ha - celor neautorizate (numãrul rampelor neautorizate constituie 788 sau aproximativ 50% din
numãrul total de rampe existente). Rampele autorizate existente sunt supraîncãrcate. Pe parcursul ultimilor 4-5 ani, cantitatea de deºeuri menajere transportatã
anual din zonele urbane la locurile de depozitare a variat în limitele 1,1-1,2 mil. m3.
Volumul total de deºeuri menajere solide acumulate, dupã cum s-a mai menþionat,
la moment constituie 28,95
����� mil. m3 (fig. 7.4).

Fig. 7.3. Dinamica suprafeţelor rampelor de depozitare, ha

Fig. 7.4. Volumul deşeurilor menajere depozitate, mii m3
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Cantitatea deºeurilor menajere în continuã creºtere impune cãutarea
posibilitãþilor de diminuare a stocului de deºeuri menajere depozitate. O metodã
folositã activ în alte þãri este recuperarea materialelor utile / reciclarea deºeurilor.
La moment, în Republica Moldova unica metodã de gestionare a deºeurilor menajere solide rãmâne înhumarea/depozitarea lor. Aceastã metodã nu mai corespunde
situaþiei la zi, deoarece duce, pe de o parte, la scoaterea din circuit a unor noi ºi noi
terenuri iar pe de altã parte, la pierderea unor cantitãþi mari de materiale reciclabile
- hârtie, carton, mase plastice, sticlã, etc. Nu mai vorbind despre faptul cã ºi transportarea acestor deºeuri la rampa de depozitare necesitã cheltuieli inutile. Acest
mod de depozitare nu este potrivit nici din punct de vedere ecologic, deoarece componentele degradabile (resturile organice, hârtia, textilele) în rezultatul fermentãrii
anaerobe produc o cantitate mare de gaze cu efect de serã. Apele din precipitaþii,
infiltrate în stratul de deºeuri, solubilizeazã o parte din compuºi ºi îi antreneazã în
apele freatice, poluând resursele de apã potabilã. Este cunoscut cã din 1000 t de
deºeuri menajere se formeazã pana la 8 t de diverºi compuºi solubili care se scurg
de la rampele de depozitare.

7.2. Deªeurile de producþie

Fig. 7.5. Dinamica deşeurilor de producţie nepericuloase,
mii tone

Deºeurile de producþie/industriale includ deºeurile care
se formeazã în procesul industrial ºi tehnologic de producere în diverse sectoare industriale (industria alimentarã,
forestierã,
chimicã,
de
extracþie a materialelor de
construcþie, etc.). Nomenclatorul deºeurilor de producþie
cuprinde circa 800 denumiri.
Deºeurile de producþie se împart în deºeuri nocive ºi nepericuloase.

Deºeurile de producþie nepericuloase. Deºeurile de producþie nepericuloase
includ deºeurile de la întreprinderile de extracþie, de la creºterea animalelor, din
industria alimentarã ºi a bãuturilor etc. Dinamica deºeurilor de producþie nepericuloase este prezentatã în fig. 7.5. Tendinþa generalã pe parcursul anilor 2001-2005
este descrescãtoare, cantitatea deºeurilor de producþie nepericuloase ajungând în
anul 2005 la 4311 mii tone.
Cantitatea deºeurilor de producþie nepericuloase generate de diverse ramuri ale
industriei în perioada 2001-2005 este prezentatã în fig. 7.6. Pânã la 25-45% din
materialele dobândite de întreprinderile de extragere a materiei prime o reprezintã
deºeurile, de aceea cele mai mari cantitãþi de deºeuri de producþie nepericuloase
sunt generate de întreprinderile de extracþie – 3382 mii tone, dupã care urmeazã
cele de la creºterea animalelor – 370 mii tone. Deºeurile animaliere sunt o sursã
importantã de poluare, deoarece în urma spãlãrii acestora are loc poluarea chimicã
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ºi bacteriologicã a apelor de suprafaþã, subterane ºi a solului. La întreprinderile industriei alimentare ºi a bãuturilor se adunã mari cantitãþi de deºeuri (seminþe de
fructe ºi struguri, sâmburi de fructe etc.), cantitatea deºeurilor fiind de 278 mii tone.

Fig. 7.6. Deşeuri de producţie nepericuloase generate de diferite industrii, mii tone
La deºeurile de producþie ºi consum nepericuloase se mai referã deºeurile din
gospodãria locativ-comunalã, menajerã, deºeurile din fitotehnie, ºi cele aferente industriei forestiere, deºeurile de sticlã, porþelan, faianþã, de la utilizarea hârtiei, materia primã a metalurgiei feroaselor ºi neferoaselor. Indicii cantitativi ai acestora
pentru anii 2001-2005 sunt prezentaþi în tabelul 7.1.
Tabelul 7.1
Cantitatea deºeurilor de producþie nepericuloase generate de diferite sectoare ale
economiei, mii tone
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
Sursa generatoare
Deºeurile gospodãriei locativ comunale
50,9
347,1
96,3
180,2
178,8
Deºeuri menajere
47,0
44,6
44,5
42,9
40,9
Deºeuri aferente chimiei anorganice
15,7
11,1
11,4
11,3
11,4
Deºeuri din fitotehnie
10,5
7,3
3,6
6,5
4,7
Materia secundarã a metalurgiei feroaselor
8,4
11,1
0,9
49,7
34,5
Deºeuri aferente industriei forestiere
2,3
2,6
2,1
3,3
2,9
Materia secundarã a metalurgiei neferoaselor
1,4
0,3
0,3
0,36
0,41
Deºeuri de sticlã, porþelan, faianþã
1,8
0,7
1,9
2,8
5,3
Deºeuri de la utilizarea hârtiei
6,1
5,0
9,7
12,2
6,5

Variaþia cantitãþii deºeurilor din gospodãria locativ-comunalã pe parcursul anilor
2001-2005 poate fi explicatã prin funcþionarea neregulatã a staþiilor de epurare.
Deºeurile nocive. Deºeurile de producþie nocive sunt deºeurile care posedã
una sau mai multe din cele 15 criterii de periculozitate, adicã au proprietãþi inflamabile, explozie, infecþioase, corosive, ecotoxice º.a. Deºeurile toxice alcãtuiesc,
de obicei, mai puþin de 1% din toatã cantitatea de deºeuri acumulate. În cazul
gestionãrii incorecte ele prezintã un pericol serios pentru mediul înconjurãtor
ºi sãnãtatea populaþiei. Dinamica cantitãþii deºeurilor nocive acumulate este
prezentatã în fig. 7.7. Cantitatea totalã a deºeurilor nocive formate în anul 2005
constituie 835 tone (fig. 7.8).
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În perioada anilor 2001-2005 se
observã o scãdere lentã a cantitãþii
de deºeuri toxice. Scade cantitatea de
deºeuri utilizate, neutralizate ºi creºte
cantitatea de deºeuri expediate la rampele de depozitare ºi transmise altor întreprinderi. Acest fapt se poate explica
Fig. 7.7. Dinamica deşeurilor de producţie periprin stoparea procesului de valorificare
culoase, mii tone
a deºeurilor în diferite sectoare industriale. În Republica Moldova în anul 2005 au fost neutralizate ºi utilizate 335 tone
de deºeuri, o cantitate mult mai micã decât în anii precedenþi. Deºeurile neutilizate
(2288 tone) au fost transmise la alte întreprinderi sau expediate la rampele de depozitare, astfel încât cantitatea deºeurilor periculoase existentã la sfârºitul anului
2005 constituie 7897 tone.

Fig. 7.8. Bilanţul deşeurilor de producţie periculoase, tone (2001-2005)
Deºeurile periculoase se clasificã în 4 clase de nocivitate:
Clasa I: deºeurile cu conþinut de metale grele (Cu, Cd, Pb, Hg, Cr º.a), cianurile,
o parte din pesticidele inutilizabile ºi interzise, aldehidã formicã, lãmpile luminiscente, DDT etc.
Clasa II: deºeurile petroliere, cu conþinut de vanadiu, solvenþii utilizaþi, sedimentul de la epurarea biochimicã, emulsiile de tratare-rãcire, acizii anorganici,
deºeurile de la producerea coloranþilor, lacurilor, vopselelor, unele pesticide inutilizabile ºi interzise.
Clasa III: reagenþii utilizaþi la producerea fotografiilor, Ni, Pb, Cu, Sb, Ta ºi
compuºii lor, clorsilanii, unele chimicale ºi pesticide inutilizabile, acizii neorganici
ºi organici utilizaþi, etc.
Clasa IV: deºeurile cu conþinut de fosfor, detergenþii, materialele uzate, amestecurile de turnãtorie etc.
Cantitatea deºeurilor pe clase de nocivitate, pe parcursul anilor 2001-2005, este
prezentatã în figurile 7.9-7.12. Masa deºeurilor din clasa I de nocivitate a scãzut
treptat în anii 2001-2005 pânã la 4254 tone. Aceastã scãdere se datoreazã, în special, valorificãrii deºeurilor cianurice. Deºeurile din clasa II de nocivitate de asemenea
sunt pe un trend descendent. Cantitatea deºeurilor periculoase de clasa III a scãzut
lent în perioada 2001-2004 dar a crescut brusc în anul 2005 pânã la 802 tone (în
principal, pe baza creºterii cantitãþii de deºeuri de chimicale ºi pesticide inutilizabile, cu 272 tone faþã de anul trecut).
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Fig. 7.9. Dinamica deşeutilor periculoase
de clasa I de nocivitate, tote

Fig. 7.11. Dinamica deşeutilor periculoase de clasa III de nocivitate, tote

Fig. 7.10. Dinamica deşeutilor periculoase de clasa II de nocivitate, tote

Fig. 7.12. Dinamica deşeutilor periculoase de clasa IV de nocivitate, tote

Republica Moldova este un mare producãtor de vinuri. Procesul de producere a
vinurilor de calitate presupune tratarea vinului brut cu hexacianoferat (II) de potasiu astfel rezultând cantitãþi importante de deºeuri cu conþinut de cianuri. Cantitatea deºeurilor de cianuri a scãzut pe parcursul ultimilor 5 ani cu 42% (fig. 7.13).
Aceastã scãdere se explicã prin implementarea tehnologiei de neutralizare a acestor
deºeuri la combinatul de vinuri „Vismos”. Deºeurile petroliere sunt generate de toate întreprinderile care utilizeazã în activitatea lor produse petroliere ºi uleiuri. În
urma activitãþii lor, se formeazã deºeuri care sunt depozitate pe terenurile acestor
întreprinderi, cauzând pierderi economice ºi poluarea mediului. În ultimii ani cantitatea lor rãmâne relativ stabilã. La sfârºitul a. 2004, în Republica Moldova erau
acumulate 359 tone de deºeuri petroliere.

Fig. 7.13. Dinamica deşeurilor periculoase în anii
2001-2005 (tone)
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Poluanþii organici persistenþi
Poluanþii organici persistenþi (POP) reprezintã o categorie de substanþe foarte
stabile din punct de vedere chimic, cu proprietãþi toxice ºi bioacumulative. Fiind
transportate la mari distanþe ele pot cauza efecte adverse pentru sãnãtatea oamenilor ºi mediul înconjurãtor. POP includ un ºir de pesticide organoclorurate, bifenilii
policloruraþi (BPC) ºi unii poluanþi industriali, inclusiv dioxinele ºi furanii.
Pesticidele organoclorurate. Convenþia de la Stockholm privind poluanþii organici persistenþi nominalizeazã 9 preparate utilizate ca pesticide: aldrin, dieldrin,
endrin, clordan, heptaclor, DDT, mirex, hexaclorbenzen ºi toxafen. In anii 19701980 utilizarea unora din aceste preparate a fost interzisã în majoritatea þãrilor. Nici
unul dintre pesticidele din categoria POP nu este inclus în Registrul substanþelor
permise spre utilizare în agriculturã, gospodãria silvicã ºi în sectorul privat în Republica Moldova. Toate mijloacele chimice de protecþie a plantelor utilizate în þarã
sunt importate. Importul se efectueazã în bazã de licenþe, fiind reglementate printr-o
serie de acte elaborate cu participarea MERN, Ministerului Agriculturii ºi Ministerului Sãnãtãþii. Prevederile legale sunt aplicate de cãtre Serviciul Vamal. Pe parcursul
ultimului deceniu nu au fost atestate importuri ºi/sau exporturi de pesticide POP.
Cantitatea totalã de pesticide utilizate în Moldova pe parcursul anilor 1950-1990
a fost de 560 mii tone, inclusiv 22 mii tone de compuºi organocloruraþi persistenþi.
Utilizarea pesticidelor a atins valori maxime în anii 1975-1985, reducându-se drastic 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, transportãrii, stocãrii ºi utilizãrii pesticidelor a condus, de-a lungul anilor,
la acumularea unor cantitãþi mari de pesticide cu termenul de utilizare expirat sau
interzise, care au devenit un pericol major pentru mediul înconjurãtor ºi sãnãtatea
populaþiei. La începutul anilor 1990 în gospodãriile agricole colective existau peste o
mie de depozite pentru pãstrarea pesticidelor. Pe parcursul ultimilor 15 ani majoritatea lor au fost dezasamblate sau deteriorate, iar din cele ramase doar 20% sunt
în stare satisfãcãtoare. Ca urmare, cantitãþi importante de pesticide inutilizabile ºi
interzise au rãmas sub cerul liber, în ambalaj deteriorat, ceea ce sporeºte riscul impactului negativ asupra sãnãtãþii populaþiei ºi mediului, mai ales cã unele depozite
sunt situate în apropierea unor zone locuite sau arii naturale vulnerabile.
În Republica Moldova nu s-a întreprins niciodatã o evaluare complexã a riscurilor asociate cu stocurile de pesticide, zonele contaminate de acestea ºi deºeurile
de pesticide. În multe cazuri nu a fost determinatã nici mãcar localizarea exactã ºi
starea zonelor contaminate. Pãstrarea pesticidelor în condiþii inadecvate a condus
la contaminarea zonelor adiacente. Investigaþia fãcutã de Inspectoratul Ecologic de
Stat în 2005 a demonstrat gradul înalt de contaminare a solului cu pesticide organoclorurate, inclusiv DDT si HCH, în apropierea majoritãþii depozitelor controlate.
Concentraþiile pesticidelor organoclorurate în sol depãºeau cu regularitate ºi în mod
semnificativ valorile CMA, chiar si la 200 m de depozite. În unele cazuri a fost depistatã contaminarea apei unor iazuri din apropiere.
Începând cu 1997, au fost adoptate un ºir de hotãrâri ale Guvernului care se
refereau la necesitatea colectãrii ºi stocãrii centralizate a pesticidelor inutilizabile ºi
interzise, în paralel cu cãutarea soluþiilor pentru eliminarea lor definitiva. În noiembrie 2003, Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Departamentul Situaþii Excepþionale au
început procesul de reambalare ºi transportare a pesticidelor inutilizabile ºi interzise
în depozite centrale raionale. În
�������������������������������������������������������
rezultatul acestei operaþiuni, întreaga cantitate a
pesticidelor inutilizabile ºi interzise, stocatã în câteva sute de depozite neamenajate
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sau dezafectate, fãrã masuri de pazã ºi control adecvate, urmeazã sã fie transferate
în 37 de depozite raionale, unde vor fi stocate centralizat pânã la gãsirea unei soluþii
acceptabile de eliminare definitivã a lor.
Pe parcursul anilor 2003 - 2005 pentru efectuarea lucrãrilor menþionate au fost
alocaþi 4983,5 mii lei, din care 2413,5 mii lei din bugetul de stat ºi 2570,0 mii lei
din Fondul Ecologic Naþional. Cantitatea totalã a pesticidelor reambalate ºi depozitate centralizat la finele anului 2005 este de 1972 tone, inclusiv 1844 tone solide
ºi 128 tone lichide. Serviciile ecologice raionale au supravegheat permanent mersul lucrãrilor de reambalare ºi depozitare a pesticidelor inutilizabile ºi interzise ºi
condiþiile de pãstrare a acestora. Lucrãrile de depozitare centralizatã a pesticidelor
inutilizabile ºi interzise vor continua, ºi apoi vor urma lucrãrile de dezactivare a terenurilor unde au fost amplasate depozitele demolate ºi alte obiective din sectorul
chimizãrii în agriculturã.
O parte considerabilã a stocurilor de pesticide inutilizabile ºi interzise vor fi
evacuate ºi distruse în afara þãrii, în cadrul Proiectului „Managementul ºi distrugerea stocurilor de poluanþi organici persistenþi”, finanþat de Fondul Global de Mediu
(GEF) prin intermediul Bãncii Mondiale ºi implementat de Ministerul Ecologiei ºi
Resurselor Naturale. Pe parcursul anilor 2006-2008 vor fi evacuate ºi distruse peste hotare circa 1150 tone de pesticide stocate în 12 depozite unde prezintã un risc
maxim pentru mediu ºi sãnãtatea populaþiei.
Bifenilii policloruraþi. Bifenilii policloruraþi (BPC) au fost mult timp folosiþi ca
fluid dielectric în echipamentele de putere (condensatoare, transformatoare, întreruptoare, reglatoare de tensiune, etc.). În anii 70-80, când au fost stabilite toxicitatea ºi persistenþa acestor substanþe, ele au început sã fie scoase din uz, fiind
înlocuite cu alte tipuri de materiale dielectrice. Convenþia de la Stockholm, ratificatã
de Republica Moldova, cere eliminarea completã a acestor substanþe pânã în anul
2028. Planul Naþional de Implementare a Convenþiei de la Stockholm, adoptat de
Guvern la sfârºitul anului 2004, identificã sectorul energetic ca domeniu prioritar
pentru eliminarea BPC.
Cantitatea totalã de BPC în condensatoare pe teritoriul Republicii Moldova este
estimatã la 234 tone, din care 213 tone de ulei BPC se aflã în proprietatea întreprinderilor energetice (circa 20 mii de condensatoare). Toate aceste condensatoare
electrice ce conþin BPC vor fi dezasamblate, evacuate ºi distruse în cadrul proiectului GEF menþionat mai sus. Lucrãrile vor începe în 2006 ºi vor fi finalizate cãtre
luna iunie 2007. Astfel vor fi evacuate din Republica Moldova circa 1060 tone de
deºeuri BPC.
Transformatoarele sunt o altã categorie de echipament de putere ce poate conþine
ulei BPC. Transformatoarele mari de regulã sunt umplute cu ulei dielectric. În unele
cazuri, în acest scop se aplicã uleiuri BPC. Problema este cã în prezent nu existã
o evidenþã a tipului de ulei utilizat în transformatoare, de aceea sarcina prioritarã
este de a-l identifica, iar apoi de a întreprinde mãsurile necesare. Numãrul total
de transformatoare depãºeºte 26 mii, iar conþinutul de ulei potenþial contaminat
cu BPC este de peste 23 mii tone. Specialiºtii din energeticã estimeazã cã doar o
micã parte a transformatoarelor din Republica Moldova conþine ulei BPC sau este
contaminatã cu BPC. Proiectul GEF „Managementul ºi distrugerea stocurilor POP”
va contribui la testarea uleiurilor din transformatoare, întreruptoare ºi alte echipamente electrice de putere, în vederea identificãrii celor contaminate.
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7.3. Managementul deªeurilor
Programul naþional de valorificare a deºeurilor de producþie ºi menajere obligã
instituþiile de stat ºi agenþii economici sã întreprindã acþiuni pentru a reduce volumul de deºeuri ºi a asigura reciclarea lor maximã.
În ultimii ani în rezultatul implementãrii Programului naþional de valorificare
a deºeurilor se observã o îmbunãtãþire a situaþiei. În anii 2000-2003 a avut loc o
micºorare a cantitãþii de deºeuri toxice, în rezultatul neutralizãrii unor cantitãþi de
deºeuri cu conþinut de cianuri si valorificãrii unei pãrþi a deºeurilor galvanice ºi de
mase plastice, a utilizãrii în calitate de fertilizanþi a nãmolurilor formate la purificarea apelor reziduale de la staþiile de epurare. Are loc valorificarea unor cantitãþi tot
mai mari de maculaturã, a deºeurilor industriei extractive (la construirea drumurilor), a deºeurilor de petrol (în calitate de combustibil la fabricile de asfalt), etc.
A crescut numãrul agenþilor economici care se ocupã cu colectarea, transportarea ºi utilizarea deºeurilor industriale (sticlã, maculaturã, metal uzat, masã
plasticã) ºi toxice (baterii ºi sedimente galvanice, becuri luminiscente uzate, deºeuri
petroliere). Organizaþia teritorialã Chiºinãu a Miºcãrii Ecologiste din Moldova, cu
susþinerea Fondului Ecologic Naþional, a continuat acþiunile de colectare ºi depozitare centralizatã a becurilor luminiscente uzate. La data de 01.01.06 au fost colectate ºi depozitate circa 160 mii bucãþi, care urmeazã sã fie neutralizate. Concomitent
aceastã organizaþie a început ºi colectarea anvelopelor uzate ( circa 2479 bucãþi).
Întreprinderea “Uniplast” SRL a colectat ºi prelucrat 165 tone peliculã ºi 3,0
tone mase plastice. SA “Metalferos” a colectat deºeuri de metale feroase în cantitate
de 83,5 mii tone, precum ºi 6,8 mii tone neferoase, pe care le-a expediat la uzina
metalurgicã din Rîbniþa. Firma a colectat ºi 622 tone de baterii de acumulatoare pe
care le-a expediat la prelucrare. SA “Fabrica de sticlã” ºi SA “Glass Conteiner Company” continuã sã colecteze deºeuri de sticlã.
Pentru soluþionarea problemei deºeurilor menajere solide este necesarã organizarea colectãrii separate a acestora. În scopul realizãrii prevederilor Programului naþional de valorificare a deºeurilor de producþie ºi menajere ºi îmbunãtãþirii
situaþiei ecologice, ar fi binevenitã:
• conlucrarea strânsã a Inspectoratului Ecologic cu autoritãþile administraþiei
publice ºi agenþii economici pentru implementarea Programelor ramurale ºi locale
de valorificare a deºeurilor;
• implementarea “Schemei tehnologice tipice a depozitelor de deºeuri menajere
solide: 3-5 mii, 10-15 mii, 20-30 mii locuitori” în localitãþile unde vor fi selectate
terenuri pentru construirea noilor rampe de depozitare a deºeurilor;
• monitorizarea procesului de reambalare, transportare ºi depozitare a pesticidelor inutilizabile ºi interzise;
• înãsprirea cerinþelor faþã de agenþii economici, administraþia publicã localã în
vederea respectãrii ºi îndeplinirii legislaþiei ecologice;
• perfecþionarea mecanismului de percepere a plãþii pentru poluare, etc.
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8.1. Riscul climatic
Tendinþele actuale de modificare a factorilor naturali de risc, frecvenþa
acestora ne permite sã presupunem cã riscul de manifestare a hazardurilor
hidrometeorologice va creºte în continuare. Începând cu anii 1950, numãrul
fenomenelor cu caracter distructiv provocate de starea vremii a crescut pe glob
de 5,5 ori, în timp ce numãrul altor fenomene naturale extreme au crescut doar
de 2,4 ori (fig. 8.1).
Numărul de cazuri

hidrometeorologice

geologice

biologice

Fig. 8.1. Dinamica hazardurilor catastrofale provocate de starea vremii
sau de alţi factori naturali
Cele mai dese hazarduri naturale de provenienþã hidrometeorologicã pe teritoriul Republicii Moldova, conform datelor statistice ale Centrului de Cercetãri
Epidemiologice ale Hazardurilor Naturale (Belgia, Universitatea Luviana), sunt
inundaþiile, 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
inundaþiile (50%), în timpul cãrora s-au consemnat 92% din totalul victimelor
umane, vânturile puternice (25,5%) ºi secetele (12,5%).
Evaluãrile comparative cu alte teritorii din vecinãtate, utilizând datele acestui
Centru ne permit sã constatãm, cã riscul manifestãrii inundaþiilor catastrofale constituie 1-2 ori în 10 ani, ceea ce este mai puþin decât în unele regiuni ale României,
unde acestea au frecvenþa de 2-3 ori în 10 ani (fig. 8.2).
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Fig. 8.2. Repartiţia indicelui riscului manifestării inundaţiilor (nr./an) (a)
şi numărului sinistraţilor (nr./an) ( b

Totodatã, conform acestor evaluãri, pe teritoriul þãrii sunt des înregistrate secetele de diferitã intensitate. În Moldova secetele intense au o frecvenþã de manifestare
de la 2 la 4 în 10 ani (fig. 8.3).

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

Conform evaluãrilor Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, în medie
de la o secetã catastrofalã în Republica Moldova suferã 280 mii oameni. Pentru
comparaþie, cifrele medii pentru inundaþii ºi cutremurele de pãmânt constituie 193
mii ºi, respectiv, 19 mii locuitori.
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8.2. Calamitãþile naturale
În ultimii ani pe teritoriul Moldovei calamitãþile naturale au devenit mai frecvente: secetele îndelungate, perioadele excesiv de umede, reci sau cãlduroase, ploile
torenþiale puternice, deseori cu grindinã, inundaþiile, uraganele, iernile extrem de
geroase sau calde, îngheþurile tardive de primãvarã ori timpurii de toamnã, seismele, alunecãrile de teren ºi alte fenomene ºi procese distructive. Conform datelor Departamentului Situaþii Excepþionale (DSE) ºi Serviciului Hidrometeorologic de Stat,
ºi anul 2005 pe teritoriul Republicii Moldova a înregistrat o diversitate de calamitãþi
naturale de amploare. Majoritatea calamitãþilor naturale au avut caracter hidrometeorologic.
Ploile torenþiale. Pe 7 august 2005, pe o mare parte a teritoriului au cãzut ploi
puternice cu descãrcãri electrice, izolat foarte puternice (SM Camenca – 83 mm/12
ore, SM Chiºinãu – 57 mm/12 ore). Izolat s-au semnalat vânturi pânã la 15-19 m/s.
În Chiºinãu au fost inundate gara feroviarã ºi unele din strãzile oraºului. În urma
ploilor puternice pe teritoriul þãrii au fost deconectate de la energia electricã 31 de
localitãþi, iar în 9 localitãþi au fost afectate liniile telefonice.
În perioada 18-19 august, în raioanele de nord ºi centrale s-au înregistrat ploi
torenþiale (58-92 mm/12 ore). Izolat s-a semnalat vijelie cu intensificãri ale vântului pânã la 16-22 m/s, iar în raionul Edineþ – peste 30 m/s timp de 30 de minute.
În unele raioane aversele au fost însoþite de grindinã cu diametrul 9-27 mm. Ploile
torenþiale însoþite de grindinã ºi vijelie au cauzat mari prejudicii gospodãriilor agricole. Au pierit câteva sute de vite ºi pãsãri domestice, au fost distruse drumuri,
inundate clãdiri, deteriorate liniile de telecomunicaþii ºi de energie electricã. Majoritatea oamenilor din localitãþile inundate au fost evacuaþi. În râul Prut a avut loc
ridicarea nivelul apei cu 5-6 metri.
Fenomenele hidrologice de risc. În râul Prut, în amonte de lacul de acumulare Costeºti-Stînca, la mijlocul lunii iunie s-au produs viituri pluviale, cu
creºterea nivelului apei cu circa 3 m, izolat cu revãrsarea ei în denivelãrile din
luncã. Un alt caz, a fost înregistrat în a doua decadã a lunii august când viitura
pluvialã a condiþionat creºterea nivelului apei pe sectorul din amonte de lacul
de acumulare Costeºti-Stînca cu 6,0 m, cu revãrsarea ei în luncã în raionul Briceni ºi inundarea satului Criva. Pe sectorul Costeºti (gura de vãrsare din lac),
deversarea pânã la 560 m3/s a condiþionat creºterea nivelului apei cu 2,5-5,5
m, izolat cu revãrsarea ei în luncã ºi inundarea parþialã a unor sate din raionul
Ungheni.
În râurile mici din partea centralã ºi de nord a þãrii, la sfârºitul decadei a doua –
începutul decadei a treia a lunii august, s-au înregistrat viituri pluviale cu creºterea
nivelului apei cu circa 1,0-2,0 m, revãrsarea ei în luncã ºi inundarea parþialã a terenurilor agricole, a unor case din s. Bãlãsineºti ºi a ºoselei pe sectorul or. Briceni
– s. Larga.
Conform datelor Departamentului Situaþii Excepþionale, în anul 2005 au
fost înregistrate 46 situaþii excepþionale cu caracter natural în urma cãrora
au decedat 12 persoane iar pagubele materiale au constituit circa 95,6 mil. lei
(tab. 8.1).
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Tabelul 8.1

Situaþii excepþionale cu caracter natural în anul 2005
Tip
Îngheþuri
Viscole puternice
Ploi de lungã duratã
Ploi torenþiale
Ploi torenþiale însoþite de vânt puternic
Ploi torenþiale însoþite de grindinã
Grindinã
Vârtejuri
Furtuni
Inundaþii

Numãr
1
1
1
8
5
6
10
1
2
1

Paguba materialã, mii lei
944,8
2000
13260,3
37640,1
22347,1
18353,6
19,0
18,5
623,6

8.3. Situaþia radiologicã
In Republica Moldova situaþia radiologicã este monitorizatã de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) ºi de Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
(CNªPMP). SHS efectueazã monitoringul poluãrii radioactive a aerului atmosferic (prin
mãsurarea debitului dozei de expoziþie a radiaþiei gama, prin determinarea activitãþii
sumare beta ºi gama, precum ºi a conþinutului 137Cs ºi 90Sr în depunerile atmosferice) ºi în apele de suprafaþa. CNªPMP efectueazã monitoringul igienico-radiologic
care include investigarea mostrelor de produse alimentare ºi materie primã privind
conþinutul radionuclizilor, precum ºi mãsurãri ale fondului natural gama.
Pe parcursul anului 2005 starea radiologicã pe teritoriul Republicii Moldova a
fost stabilã. Valorile medii ale fondului natural gama nu au înregistrat modificãri
esenþiale în comparaþie cu anii 2000-2004, încadrându-se în limitele specifice acestui teritoriu - între 9 ºi 16 μ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
R/h, valori considerabil inferioare celor maxim admise
conform normelor de radioprotecþie în vigoare (tab. 8.2). Valoarea punctualã maximã
înregistratã – 23 μ��������������������������������������������
���������������������������������������������
R/h – nu a depãºit limita de avertizare (25 μ�����
������
R/h).
Tabelul 8.2
Nivelul mediu al dozei expoziþionale gama de pe teritoriul Republicii Moldova
în anii 2000 – 2005, μR/h
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
94

Punctul de observare
Briceni
Soroca
Camenca
Bãlþi
Râbniþa
Fãleºti
Corneºti
Bravicea
Dubãsari
Chiºinãu
Bãlþata
Tiraspol
Bender
ªtefan Vodã
Leova
Comrat
Cahul

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13
13
15
11
14
11
14
13
12
14
13
15
11
12
12

12
12
14
10
15
12
14
14
12
13
13
13
14
11
12
12

13
12
14
12
13
10
15
16
14
12
13
13
14
13
11
11
11

13
12
14
14
14
10
15
15
14
11
13
13
14
13
11
11
12

13
12
16
13
9
12
15
13
12
12
13
15
14
13
12
11
11

12
12
13
16
13
9
12
16
14
12
14
12
14
12
11
11
11
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Depunerile atmosferice. Începând cu anul 2003, SHS preleveazã probe de depuneri atmosferice la 3 staþii (Chiºinãu, Bãlþi, Cahul), cãrora în 2004 i s-a adãugat
staþia Bravicea, iar în 2005, staþia Leova, pentru analiza activitãþii sumare beta ºi
gama, precum ºi a conþinutului radionuclizilor artificiali 137Cs ºi 90Sr - indici semnificativi din punct de vedere biologic ai poluãrii radioactive.
În tabelul 8.3 sunt prezentate estimãri ale nivelului radioactivitãþii în depunerile
atmosferice de la staþia Chiºinãu. Valorile medii anuale ale activitãþii sumare gama/
beta au constituit, respectiv, 44,58 Bq/m2 / 70,54 Bq/m2. Conþinutul anual al 90Sr
a constituit 5,2 Bq/m2 iar 137Cs - nu s-a depistat.
Tabelul 8.3
Activitatea sumarã beta - gama în depunerile atmosferice în anul 2005,
Bq/m2 (staþia Chiºinãu)
Lunile anului
Activitatea
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
XII
anuală

∑

γ

2,65

2,41

2,41 2,41 4,82 3,37 3,86

3,13

4,1

5,78

4,82

44,58

β

3,13

5,54

7,71 7,23 9,64 6,03 3,86

7,23 12,77 1,21

3,37

2,89

70,54

4,82

Conform investigaþiilor în perioada 2003-2005 (fig. 8.4, 8.5), valorile medii ale
radioactivitãþii mediului s-au situat în limitele specifice teritoriului þãrii:
- activitatea sumarã beta = 0,41 Bq/m2 ÷ 15,1Bq/m2
- activitatea sumarã gama = 1,21 Bq/m2 ÷14,9 Bq/m2
- conþinutul 137Cs = 1,53 Bq/m2 ÷ 3,7 Bq/m2 = 0,21Ci/km2 x10-4 ÷ 1,0 Ci/km2
x10 4
- conþinutul 90Sr = 0,68 Bq/m2 ÷ 5,39 Bq/m2 = 0,18 Ci/km2 x10-4 ÷ 1,46 Ci/km2
x10-4
Rezultatele obþinute în aceastã perioada s-au situat sub nivelul de atenþionare,
încadrându-se în limitele de variaþie caracteristice þãrii.
16
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Fig. 8.4. Valorile activităţii sumare beta în 2003-2005,
st. Chişinău
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Fig. 8.5. Valorile activităţii sumare gama în 2003-2005, st. Chişinău

Cercetãrile efectuate de Institutul Naþional de Ecologie au evidenþiat procese de
acumulare sporitã a radionuclizilori Cs-137 ºi Sr-90 de cãtre unele specii de vegetaþie
spontanã (îndeosebi în muºchi) în dependenþã de zona geograficã si conþinutul lor
în sol (fig. 8.6, fig. 8.7).

Fig. 8.6. Activitatea specifică a Cs137 în
probele de sol şi vegetaţie spontană (muşchi)
din nord vestul Republicii Moldova.

Fig. 8.7. Activitatea specifică a Sr90 în probele de
sol şi vegetaţie spontană (muşchi) din nord vestul
Republicii Moldova.

La fel a fost remarcat faptul menþinerii în stratul superior al solului (0-3 cm)
din ecosistemele naturale silvice a concentraþiilor sporite de Cs-137 (fig. 8.8). Acesta este un factor potenþial de degradare a biodiversitãþii.
96
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Fig. 8.8. 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)

Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã nu a semnalat incidente ºi accidente radiologice ºi cazuri de contaminare radioactivã a produselor
alimentare, apei potabile, apei bazinelor de suprafaþã, materialelor de construcþie ºi
a altor elemente ale mediului ambiant.
Principalele surse de iradiere artificialã a populaþiei sunt radiodiagnosticul medical,
medicina nuclearã, radioterapia ºi iradierea profesionalã. Valorile expunerii datorate
acestor surse sunt mai mici decât cele datorate fondului natural. Aportul cel mai mare
în aceastã categorie o are expunerea medicalã în scop diagnostic sau terapeutic. Ponderea iradierii de la sursele artificiale��������������������������������������������������������
constituie circa 27%, de la cele naturale – circa 73%.
Echivalentul dozei efectiv (EDE) mediu anual pentru populaþia Republicii Moldova оn
perioada a. 2003-2005 pentru radiodiagnostic a constituit 0,36 mSv/an.
Pe parcursul anului 2005 valorile conþinutului radionuclizilor de diferitã naturã
în obiectele mediului ambiant, culturi agricole ºi principalele produse alimentare au
rãmas stabile. Acestea sunt indicate în tabelul 8.4.
Tabelul 8.4
Conþinutul mediu al substanþelor radioactive în obiectele mediului ambiant ºi
produsele alimentare de bazã
Nr. d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea obiectului
investigaþiei
Aer atmosferic
Apã potabilã
Apã mineralã
Sol
Lapte
Carne de vitã
Carne de porc
Peºte
Ouã de pasãre
Legume
Fructe
Verdeþuri

Activitatea
globalã beta, Bq/
kg, Bq/l
3,2·10-8
0,55
1,00
600,3
0,60
17,6
11,87
5,35
5,30
21,0
3,50
14,0

Stronþiu-90
Bq/kg, Bq/l

Cesiu-137,
Bq/kg, Bq/l

1,38·10-8
0,051
0,01
5,1
0,18
0,25
0,27
0,7
0,1
0,19
0,03
0,8

1,28·10-8
<1,0
<1,0
13,6
1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1,2

În perioada anului 2005 nu au avut loc cazuri de suprairadieri ale personalului care activeazã în sfera radiaþiilor ionizante ºi ale populaþiei.
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9. POLITICI DE MEDIU ªI MANAGEMENTUL ECOLOGIC
9.1. Cadrul politicii de mediu
Bazele politicii ecologice a þãrii sunt stabilite în Concepþia politicii de mediu a
Republicii Moldova (2001) care a înlocuit planurile de acþiuni ºi concepþiile care
erau în vigoare de la mijlocul anilor 1990. Aceastã Concepþie prevede ajustarea
obiectivelor majore ale politicii ecologice, þinând cont de schimbãrile sociale ºi economice din þarã ºi având în vedere tendinþele regionale ºi globale recente, în ceea ce
priveºte prevenirea degradãrii de mai departe a mediului. Documentul conþine argumentarea necesitãþii implementãrii unei politici unice de protecþie a mediului, care
ar integra cerinþele de mediu în reforma economiei naþionale, îmbinatã cu voinþa
politicã de a adera la UE. Obiectivele principale ale politicii de mediu sunt:
- Prevenirea ºi reducerea impactului negativ al activitãþii economice asupra
mediului, resurselor naturale ºi sãnãtãþii populaþiei în contextul dezvoltãrii durabile
a þãrii;
- Asigurarea securitãþii ecologice a þãrii.
Conform Concepþiei, prioritãþile politicii de mediu a Republicii Moldova la etapa
actualã cuprind întãrirea capacitãþilor ºi colaborarea intersectorialã, inclusiv aplicarea principiilor “economie prin ecologie” ºi “cost-beneficiu”, reglementarea impactului antropic, prevenirea poluãrii ºi asanarea mediului. Concepþia trateazã ºi aspecte ce þin de finanþarea activitãþilor de mediu ºi participarea publicului la luarea
deciziilor în domeniul dat. Se accentueazã necesitatea extinderii activitãþilor Centrului Informaþional de Mediu ºi creãrii centrelor informaþionale de mediu la nivel
local. Activitãþile de colaborare internaþionalã în domeniul mediului se bazeazã pe
orientarea politicã spre integrare europeanã, cu accentul pe armonizarea legislaþiei,
strategii ºi programe în domeniu.
În februarie 2005 a fost semnat Planul de Acþiuni Uniunea Europeanã – Republica Moldova, în cadrul Politicii Europene de Vecinãtate. Conform acestui Plan
de Acþiuni, þara urmeazã sã-ºi consolideze relaþiile cu UE în domeniile politic, de
securitate, economic ºi cultural. Planul de Acþiuni se referã la aspecte privind dezvoltarea durabilã ºi prevede mãsurile care trebuie luate în consideraþie pentru a integra mai bine aspectele de mediu în politicile altor sectoare, în special în industrie,
energeticã, transport, dezvoltarea regionalã ºi agriculturã. Totodatã Planul prevede
mãsuri pentru consolidarea structurilor administrative în domeniul mediului ºi stabilirea procedurilor privind accesul la informaþia de mediu ºi participarea publicã.
Documentul include aspecte ce þin de implementarea Convenþiei de la Aarhus�����
�����������
privind accesul la informaþie, participarea publicului la procesul decizional ºi accesul
la justiþie în problemele ce þin de mediu, evaluarea impactului asupra mediului ºi
instruirea ecologicã. Este de asemenea subliniatã necesitatea adoptãrii unor acte
juridice suplimentare în domeniile principale de mediu.
În capitolul cu privire la protecþia mediului ºi utilizarea durabilã a resurselor
naturale din Strategia de Creºtere Economicã ºi Reducere a Sãrãciei (2004-2006)
se evidenþiazã necesitatea integrãrii principiilor dezvoltãrii durabile în toate sfere98
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le activitãþii social-economice. În acest scop au fost elaborate planuri concrete de
acþiuni pentru atingerea unor scopuri în perioada cea mai apropiatã. Au fost specificate obiectivele ºi acþiunile necesare atingerii lor, de rând cu estimarea costurilor
respective ºi identificarea surselor financiare.
Aceste douã documente sunt deosebit de importante, pe de o parte, în contextul
alinierii Republicii Moldova la principiile ºi normele UE în domeniul mediului, iar pe
de altã parte, în vederea sporirii securitãþii ecologice a þãrii.
Obligaþia de a asigura securitatea ecologicã reiese direct din dispoziþiile articolului 37 al Constituþiei Republicii Moldova, care garanteazã dreptul fiecãrui om la
un mediu înconjurãtor neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaþã ºi
sãnãtate.
Principalele procese care pericliteazã securitatea ecologicã sunt:
- Procesele geologice ºi hidrologice periculoase;
- Procesele de degradare a solului;
- Exploatarea intensã a zãcãmintelor minerale;
- Accidentele industriale;
- Degradarea mediului ca rezultat al poluãrii intensive;
- Impactul antropic asupra mediului natural;
- Reducerea diversitãþii biologice;
- Poluarea radioactivã;
- Impactul transfrontalier (accidentele industriale, poluarea aerului ºi a apelor
de suprafaþã);
- Procesul de deºertificare.
Sarcinile primordiale ale autoritãþilor publice în asigurarea securitãþii ecologice
sunt:
• Controlul si monitorizarea permanentã a respectãrii prevederilor legislaþiei, îndeplinirii obligaþiunilor ce-i revin Republicii Moldova ca parte la diferite acorduri internaþionale, precum ºi realizarea consecventã a strategiilor naþionale ºi
a planurilor de acþiuni care asigurã, direct sau indirect, securitatea ecologicã a
statului.
• Elaborarea planurilor de acþiuni departamentale ºi locale privind asigurarea
securitãþii ecologice de cãtre toate sectoarele economiei naþionale.
• Informarea ºi conºtientizarea publicului privind problemele de securitate
ecologicã.
• Dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere la toate nivelurile in scopul asigurãrii
monitorizãrii calitãþii componentelor de mediu ºi prevenirii sau diminuãrii impactului accidentelor de naturã tehnogenã ºi cataclismelor naturale, etc.

9.2. Cadrul legislativ ªi normativ
Pe parcursul anului 2005, acþiunile întreprinse de Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale au fost axate pe asigurarea promovãrii politicii de protecþie a mediului ºi de utilizare durabilã a resurselor naturale, integrarea principiilor politicii
de mediu în politicile sectoriale, elaborarea ºi perfecþionarea cadrului legislativ ºi
normativ, precum ºi pe ajustarea lui la prevederile directivelor Uniunii Europene.
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Întru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul protecþiei mediului în 2005 au fost
adoptate câteva legi importante. Republica Moldova ºi-a confirmat adeziunea la
acordurile internaþionale de mediu prin adoptarea de cãtre Parlament a Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanþele ce distrug stratul de ozon. Au fost fãcute completãri la Codul cu
privire la contravenþiile administrative ºi întreprinse mãsuri legislative în vederea
protejãrii mai eficiente a mediului, prin adoptarea Legii cu privire la Cartea Roºie
ºi a completãrilor la Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat. In ultimul caz, Parlamentul a adoptat legi pentru crearea unor noi arii protejate de stat
– monumentul naturii „Peºtera surprizelor” (raionul Criuleni) ºi monumentul de
arhitecturã peisajerã „Valea Morilor” (mun. Chiºinãu). Au fost prezentate propuneri
pentru atribuirea statutului de arie protejatã unui sector de ecosistem acvatic din
zona lacului de acumulare Dubãsari (Holercani).
În curs de examinare în Parlament se aflã 4 proiecte de legi, între care Legea
cu privire la reþeaua ecologicã, ce þine de realizarea prevederilor rezoluþiei privind
biodiversitatea a Conferinþei miniºtrilor mediului de la Kiev (2003). Proiectul Legii
pentru acceptarea amendamentelor la Convenþia privind protecþia ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontiere ºi a lacurilor internaþionale, adoptate la 28 noiembrie
2003 la Madrid este aprobat ºi prezentat Preºedintelui Republicii Moldova pentru
promulgare.
Proiectul Legii privind grãdinile zoologice a fost deja prezentat Guvernului pentru examinare. În curs de definitivare se aflã proiectul Legii regnului vegetal. Sunt
în proces de elaborare Strategia privind utilizarea ºi protecþia apelor subterane conform cerinþelor Directivelor UE, Strategia privind evaluarea strategicã de mediu, etc.
A fost iniþiat lucrul asupra elaborãrii noii redacþii a Codului subsolului.
MERN a elaborat ºi a obþinut aprobarea a 14 Hotãrâri de Guvern, cele mai notabile fiind hotãrârea cu privire la aprobarea Planului de acþiuni în vederea conservãrii
ºi utilizãrii eficiente a rezervaþiilor Saharna ºi Þîpova; Hotãrârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1041-XIV din 15.06.2000
pentru ameliorarea prin împãdurire a terenurilor degradate; Hotãrârea cu privire la
modificarea HG nr. 952 din 15.10.99 cu privire la protecþia localitãþilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase.
În domeniul ajustãrii legislaþiei naþionale la prevederile Directivelor Uniunii
Europene au fost elaborate planuri sectoriale de aproximare a legislaþiei naþionale
în conformitate cu aquis-ul comunitar, capitolul 22 – Mediul. În baza planurilor
sectoriale a fost elaborat Planul general de acþiuni privind aproximarea legislaþiei
naþionale, care a fost transmis Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile
Planului de acþiuni Uniunea Europeanã - Republica Moldova.
S-a lucrat activ cu experþii Comisiei Economice pentru Europa (CEE), în vederea
pregãtirii celui de al II-a Studiu de Performanþe în domeniul mediului în Republica
Moldova. Documentul respectiv a fost aprobat în cadrul ºedinþei Comitetului pentru
Politica de Mediu al CEE a ONU (Geneva, 2005), la care au participat delegaþii din
53 de state. Studiul menþionat conþine recomandãri concrete cu privire la ameliorarea situaþiei ecologice, ºi transpunerea prevederilor Directivelor UE în legislaþia
naþionalã.
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9.3. Managementul ecologic
Scopul activitãþilor de management ecologic rãmâne a fi realizarea obiectivelor
prioritare ale procesului de dezvoltare durabilã, prin implementarea la nivel naþional
a urmãtoarelor documente decizionale:
• Convenþiile internaþionale de mediu;
• Legislaþia naþionalã în vigoare;
• Strategiile ºi programele de stat;
• Planurile de activitate ale Guvernului ºi MERN, precum ºi a altor documente
strategice sectoriale ºi ramurale;
• Standardele ºi normativele naþionale ºi internaþionale din seria ISO 14 000.
Autoritatea Centralã de Mediu – Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale ºi
subdiviziunile sale (Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de
Stat, Agenþia de Stat pentru Geologie ºi Institutul Naþional de Ecologie) au continuat
activitãþile de management ecologic, la nivel sectorial ºi naþional.
Activitãþile efectuate în cadrul MERN pot fi grupate dupã cum urmeazã:
1. Elaborarea compartimentelor de mediu ale Programului Naþional “Satul Moldovenesc”; Planului de Acþiuni “Uniunea Europeanã – Republica Moldova”; Planului
de acþiuni pentru realizarea Programului Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea þãrii – bunãstarea poporului”; proiectului Planului Individual de Acþiuni al
Parteneriatului Republica Moldova – NATO.
2. Implementarea Strategiei Naþionale cu privire la reducerea ºi eliminarea
poluanþilor organici persistenþi ºi a Planului Naþional de implementare a Convenþiei
de la Stockholm privind poluanþii organici persistenþi.
3. Elaborarea ºi avizarea unui set de proiecte de legi ºi hotãrâri de Guvern, inclusiv: Legea pentru modificarea ºi completarea Legii regnului animal; Legea privind
folosirea animalelor în scopuri ºtiinþifice ºi alte scopuri experimentale; Legea privind
grãdinile zoologice; Legea cu privire la peisaje; Legea regnului vegetal; Legea cu privire la reþeaua ecologicã naþionalã.
4. Operarea modificãrilor ºi completãrilor în unele acte legislative ºi normative
în domeniul gospodãriei cinegetice - Legea regnului animal, setul de acte legislativnormative necesar pentru implementarea Concepþiei de dezvoltare a gospodãriei
cinegetice.
5. Crearea Oficiului Finanþãrii de Carbon, obiectivul principal al cãruia constã
în dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi instruirea potenþialilor beneficiari din
þarã privind elaborarea, promovarea ºi implementarea proiectelor Mecanismului
Dezvoltãrii Nepoluante.
6. Crearea Comisiei Interministeriale responsabile de activitãþi de preluare a
preºedinþiei în cadrul Comisiei Internaþionale pentru Protecþia Fluviului Dunãrea
(ICPDR).
7. Iniþierea colaborãrii bilaterale între Republica Moldova ºi Republica Cehã,
Letonia, Lituania ºi Estonia, în vederea obþinerii asistenþei logistice, tehnice, financiare privind implementarea Planului de Acþiuni UE – Republica Moldova, precum ºi
cãile ºi practicile de armonizare a legislaþiei ecologice la Directivele UE.
8. Continuarea lucrãrilor în cadrul celor 18 Convenþii în domeniul protecþiei mediului, la care Republica Moldova este parte.
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9. Reexaminarea Acordului de colaborare între Guvernele Ucrainei ºi Moldovei
în cadrul proiectului “Colaborarea transfrontalierã ºi utilizarea durabilã a r. Nistru”,
proiect desfãºurat de Ucraina ºi Moldova cu suportul OSCE ºi UNECE.
10. Efectuarea controlului ecologic la 13400 întreprinderi ºi organizaþii. În
consecinþã s-au depistat 7600 persoane contraveniente, cãrora li s-au aplicat
sancþiuni administrative sub formã de amenzi ºi recuperãri ale prejudiciilor cauzate
factorilor de mediu în sumã de 2,1 mil. lei.
11. Eliberarea autorizaþiilor de gospodãrire a apelor ºi pentru degajãri de poluanþi
în aerul atmosferic - 508 beneficiari, examinarea a 458 de materiale privind atribuirea terenurilor ºi altele.
12. Desfãºurarea concursului naþional “Cea mai amenajatã sursã de apã potabilã
din localitate”.
Activitãþile de protecþie a mediului efectuate ºi/sau coordonate de MERN în comun cu alte organizaþii interesate au fost urmãtoarele:
- pregãtirea ºi prezentarea materialelor pentru cel de-al doilea Studiu de
Performanþe în domeniul Protecþiei Mediului cu includerea recomandãrilor concrete
privind soluþionarea problemelor cu caracter ecologic;
- implementarea programelor, strategiilor ºi planurilor de stat - Strategia naþionalã
ºi Planul de acþiuni în domeniul conservãrii diversitãþii biologice (anii 2002-2012),
Strategia dezvoltãrii durabile a sectorului forestier naþional, Programul de stat de
regenerare ºi împãdurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, Planul Naþional de acþiuni în igiena mediului (anii 2000-2010), Programul Naþional
de acþiuni pentru combaterea deºertificãrii, Programul Naþional de valorificare a
deºeurilor de producþie ºi menajere, Strategia de dezvoltare durabilã a turismului în
Republica Moldova (anii 2003-2015) ºi altele;
- efectuarea mãsurilor concrete în cadrul acþiunii “Un arbore pentru dãinuirea
noastrã” (au fost plantate 1410 ha, dintre care 599 ha pe terenurile gestionate de
primãrii);
- efectuarea lucrãrilor de reconstrucþie ºi amenajare a obiectelor protejate “Parcul din s. Þaul” ºi “Parcul din s. Mîndîc”;
- elaborarea ºi implementarea Planului de Acþiuni al MERN privind efectuarea
mãsurilor operative de lichidare a gunoiºtilor spontane ºi amenajare a celor autorizate în perioada 10 noiembrie – 10 decembrie 2005. Realizarea acestui Plan de
Acþiuni a permis lichidarea a peste 1200 gunoiºti formate ilicit;
- efectuarea ºi/sau coordonarea activitãþilor de protecþie a solului: protecþia
antierozionalã, ameliorarea solurilor degradate, valorificarea terenurilor degradate,
instruirea ºi informarea populaþiei din zonele rurale în problemele date ºi altele;
- coordonarea ºi susþinerea financiarã a activitãþilor de amenajare ºi salubrizare
a izvoarelor (au fost alocate din mijloacele financiare ale FEN circa 1,2 mil. lei);
- organizarea operaþiunii “Aer Curat”, precum ºi acþiunii “În oraº fãrã automobilul meu” cu scopul diminuãrii emisiilor surselor mobile;
- inventarierea carierelor ºi minelor din Republica Moldova: s-a constatat
existenþa în þarã a 195 cariere ºi 61 mine, dintre care autorizate 60 ºi 30 respectiv;
- continuarea lucrãrilor de reambalare ºi depozitare centralizatã a stocurilor de
pesticide inutilizabile ºi interzise, inclusiv a poluanþilor organici persistenþi (au fost
finalizate lucrãrile în 19 raioane, 2 municipii - Chiºinãu ºi Bãlþi.
O parte importantã a activitãþilor de management o reprezintã informarea,
educaþia ºi instruirea publicului ºi propagarea cunoºtinþelor ecologice. În afarã de
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raportul anual despre starea mediului, a fost editat Cadastrul de Stat al Apelor, au
fost organizate un ºir de seminare, conferinþe, mese rotunde, ore ecologice, concursuri pentru tineret, apariþii în emisiuni radio ºi TV. Au fost publicate un set de
materiale cu caracter informativ. În scopul antrenãrii publicului în activitãþi practice de protecþie a mediului, anual sunt organizate concursurile “Cea mai verde,
mai salubrã ºi amenajatã localitate”, “Cele mai bune publicaþii de mediu”, “Cea mai
amenajatã fântânã/izvor”.
Finanþarea activitãþilor de management ecologic. Cheltuielile curente pentru protecþia mediului în 2005 au constituit 130521,3 mii lei, din care cea mai mare
parte au fost cheltuieli pentru protecþia ºi folosirea raþionalã a resurselor de apã
– 110564,1 mii lei; pentru protecþia solului contra poluãrii cu deºeuri menajere ºi
industriale au fost utilizaþi 8503,6 mii lei; pentru recultivarea terenurilor 4104,0 mii
lei; pentru protecþia aerului atmosferic 7349,6 mii lei.
Unul din instrumentele de direcþionare a resurselor financiare în domeniile prioritare de protecþie a mediului este Fondul Ecologic Naþional. Resursele FEN se
acumuleazã din mijloacele transferate de cãtre fondurile ecologice locale, plãþile
pentru emisiile de poluanþi de la sursele mobile, plata pentru mãrfurile care în procesul utilizãrii polueazã mediul, donaþii, precum ºi alte surse.
În rezultatul eficientizãrii mecanismului de percepere a plãþilor pentru poluarea
mediului ºi, odatã cu introducerea plãþii percepute la importul mãrfurilor care în
procesul utilizãrii cauzeazã poluarea mediului înconjurãtor (pãcurã, anvelope, vopsele, acumulatoare, tuburi luminiscente, mase plastice º.a.), acumulãrile în Fondul
Ecologic Naþional au crescut considerabil în ultimii ani. Pe parcursul anului 2005
FEN a înregistrat venituri în sumã de 42184,7 mii lei.
În cadrul celor 14 ºedinþe ale Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic
Naþional, organizate pe parcursul anului 2005, au fost aprobate 352 proiecte în
sumã totalã de peste 23,8 mil. lei. Acestea au vizat:
- finanþarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor ºi planurilor naþionale de protecþie a mediului (inclusiv stocarea ºi neutralizarea pesticidelor
inutilizabile ºi interzise), standardelor ºi normativelor, a construirii obiectivelor de
protecþie a mediului – 16,8 mil. lei.
- extinderea fondului forestier ºi a ariilor naturale protejate de stat – 2,6 mil. lei.
- investigaþii ºtiinþifice în domeniul protecþiei mediului efectuate la comanda MERN;
participarea la lucrãrile de cercetare-dezvoltare; elaborarea proiectelor zonelor protejate
ale patrimoniului naþional ºi a celor de importanþã internaþionalã – 1,3 mil. lei.
- organizarea ºi gestionarea sistemului de informaþie ºi reclamã ecologicã, propagarea cunoºtinþelor ecologice – 0,7 mil. lei.
- lichidarea consecinþelor calamitãþilor naturale, accidentelor de producþie, a
altor situaþii ce pot aduce prejudicii mediului – 0,7 mil. lei.
- colaborarea internaþionala – 1,2 mil. lei.
- acordarea sprijinului financiar organizaþiilor neguvernamentale de mediu – 0,3
mil. lei.
- alte activitãþi – 0,8 mil. lei.
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9.4. Colaborarea internaþionalã în domeniul protecþiei mediului
Republica Moldova este Parte la 18 convenþii ºi acorduri în domeniul protecþiei
mediului, conform cãrora a continuat lucrul de implementare a prevederilor acestora. Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale este implicat activ în realizarea
proceselor „Un mediu pentru Europa”; „Mediul ºi sãnãtatea”; implementarea prevederilor Strategiei ecologice a þãrilor Europei de Est, Caucazului ºi Asiei Centrale.
In vederea preluãrii de cãtre Republica Moldova în 2006 a preºedinþiei în
cadrul Comisiei Internaþionale pentru Protecþia Fluviului Dunãrea (ICPDR),
sub egida ministerului a fost creatã Comisia Interministerialã responsabilã de
activitãþi ce rezultã din preluarea preºedinþiei în cadrul ICPDR. Un eveniment
important a fost organizarea ºi desfãºurarea conferinþei naþionale consacratã
Zilei Internaþionale a Dunãrii.
MERN a iniþiat colaborarea bilateralã între Republica Moldova ºi Republica Cehã
în domeniul mediului, realizându-se un schimb de informaþii privind legislaþia în
domeniul asigurãrii cu apã potabilã, tratarea apelor uzate ºi sãnãtatea populaþiei;
elaborarea unor propuneri de proiect privind managementul deºeurilor cu posibilitatea finanþãrii lor de cãtre Guvernul Republicii Cehe, care a selectat Moldova ca
þarã partener pentru dezvoltarea proiectelor de mediu. A fost iniþiatã ºi colaborarea
cu România privind preluarea experienþei ºi practicii în aspectul integrãrii europene, în domeniul geologiei ºi altor activitãþi regionale de interes comun, îndeosebi în
ceea ce priveºte planul de management ºi monitoringul râului Prut ºi crearea bãncii
de date referitor la procesele geologice periculoase, crearea ariilor naturale protejate
transfrontaliere, etc.
A fost iniþiatã colaborarea cu þãrile baltice (Letonia, Lituania ºi Estonia), în scopul preluãrii experienþei de armonizare a legislaþiei de mediu la Directivele UE ºi a
fost adoptatã HG nr. 188 din 17 februarie 2006 „pentru iniþierea negocierilor asupra
proiectului Acordului între Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale al Republicii
Moldova ºi Ministerul Mediului al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul
protecþiei mediului”.
Întru executarea Legii nr. 29-XV din 13.02.2003 privind aderarea Republicii
Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenþia – Cadru a Naþiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, cu suportul Guvernului Japoniei ºi Bãncii Mondiale a fost
creat Oficiul Finanþãrii de Carbon ºi lansat proiectul „Întãrirea capacitãþilor pentru
dezvoltarea ºi implementarea proiectelor finanþãrii de carbon”, obiectivul principal
al cãruia constã în dezvoltarea capacitãþii instituþionale ºi instruirea potenþialelor
beneficiari din þarã privind elaborarea, promovarea ºi implementarea proiectelor în
cadrul Mecanismului Dezvoltãrii Nepoluante.
Actualmente în cadrul proiectului „Colaborarea transfrontalierã ºi utilizarea
durabilã a r. Nistru”, desfãºurat de Ucraina ºi Moldova cu suportul OSCE ºi UNECE
pentru implementarea prevederilor Convenþiei privind protecþia ºi utilizarea apelor râurilor transfrontaliere ºi a lacurilor internaþionale a fost iniþiatã examinarea
Acordului de colaborare între Guvernele Ucrainei ºi Moldovei de cãtre un expert
internaþional. Este elaborat avizul referitor la examinarea Acordului existent.
Reprezentanþii Comisiei Economice pentru Europa a Organizaþiei Naþiunilor
Unite au evaluat starea mediului în Republica Moldova, problemele prioritare existente ºi de perspectivã. În octombrie 2005, la Geneva, în cadrul Comitetului Poli104
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ticii de Mediu a fost prezentat cel de-al doilea Studiu de Performanþe, care include
recomandãri concrete în domeniul mediului întru soluþionarea problemelor existente, fapt ce va contribui la atragerea asistenþei tehnice ºi a investiþiilor pentru
realizarea acþiunilor de protecþie a mediului. Printre principalele recomandãri pot fi
menþionate urmãtoarele:
• Toate resursele naturale, precum ºi controlul asupra lor, necesitã a fi gestionate de un singur organ – MERN;
• Implicarea obligatorie a tuturor ministerelor, conform responsabilitãþilor, în
soluþionarea problemelor de mediu;
• Crearea unui organ special în cadrul MERN care se va ocupa nemijlocit cu
examinarea Directivelor ºi documentelor regulatorii ale Uniunii Europene ºi cu
transpunerea lor în legislaþia naþionalã.

9.5. Sistemul de monitoring ecologic integrat
Monitoringul ecologic este un element de bazã în sistemul de gestionare a mediului. Supravegherea mediului în Republica Moldova se efectueazã izolat de cãtre
diverse organizaþii. Cele mai importante sunt:
- Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale (MERN);
- Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale (MSPS);
- Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare (MAIA);
- Biroul Naþional de Statisticã;
- Academia de ªtiinþe a Moldovei;
- Departamentul Situaþii Excepþionale al MAI ºi altele.
În anul 2005 au fost continuate lucrãrile privind dezvoltarea sistemului de monitoring ecologic integrat (SMEI) ceea ce reprezintã una din sarcinile specifice ale
MERN. Realizãrile principale sunt prezentate în cele ce urmeazã.
Reþeaua de supraveghere a mediului. În 2005 au fost continuate lucrãrile de
prelevare ºi analizã a probelor în reþeaua ecologicã de supraveghere, în conformitate
cu programele de activitate ale organizaþiilor respective. In unele organizaþii au fost
efectuate lucrãri de extindere ºi/sau optimizare a reþelei de supraveghere.
Organizaþiile Ministerului Ecologiei ºi Resurselor Naturale.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) dispune de cea mai vastã reþea
de supraveghere a mediului (fig. 9.1), reprezentatã prin 17 staþii de monitorizare a
calitãþii aerului, 49 puncte de observaþie a apelor terestre, 52 de loturi de monitorizare a calitãþii solului în 10 raioane ale Republicii Moldova.
În anii 2004-2005 activitãþile SHS s-au concentrat asupra optimizãrii funcþionãrii
reþelei de supraveghere a mediului. A fost reactivatã staþia de la Leova de monitorizare transfrontalierã a aerului; au fost instalate 4 staþii automatizate de monitorizare pe râul Prut (2) ºi Nistru (2), 4 posturi pe patru râuri diferite ºi 5 posturi pe
bazinele acvatice; au fost instituite 6 posturi pentru determinarea POP în apropierea
depozitelor de pesticide abandonate din diferite regiuni ale þãrii, 10 terenuri pentru
analiza BPC din apropierea unor staþii electrice ºi altele.
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) efectueazã activitãþi în cadrul reþelei
de supraveghere speciale ºi fluctuante: preleveazã probe de apã, aer, sol, inclusiv, ape reziduale, emisii de noxe, produse de petrol, pesticide, altele de pe ºi din
apropierea platformelor industriale ºi surselor de poluare staþionare ºi mobile, în
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conformitate cu programul de control al poluãrii mediului ºi cu necesitãþile controlului operativ. Reþeaua de supraveghere în 2005 a cuprins circa 170 de surse
de poluare din mun. Chiºinãu ºi 470 de obiecte economice ºi sociale din alte oraºe
ºi raioane ale þãrii.
Agenþia de Stat pentru Geologie “AGeoM”: Reþeaua de monitorizare a apelor subterane în perioada de dupã 1998 s-a redus cu 36 de sonde. Numãrul total
al sondelor de observaþie constituie 186, localizate pe 33 de câmpuri. În prezent
existã necesitatea extinderii acestora pentru monitorizarea straturilor acvifere de
sub câmpurile de filtrare ale fabricilor de zahãr ºi la acviferele afectate de scurgerile
de la 35 de ferme mari de bovine.
Institutul Naþional de Ecologie (INECO) are o reþea de supraveghere a mediului (aer, apã, sol, florã, faunã, deºeuri) staþionarã ºi fluctuantã, iar activitãþile de
monitorizare se efectueazã în conformitate cu planurile de cercetare ºi la solicitarea
MERN, precum ºi a altor instituþii de stat ºi agenþi economici.
Instituþiile Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale: Centrul Naþional ªtiinþificoPractic de Medicinã Preventivã (CNªPMP) cu Centrele teritoriale de medicinã
preventivã ale MSPS dispune de reþele speciale pentru monitorizarea permanentã a
aerului în zonele urbane în 12 locaþii, în special, în zonele de locuit ºi în încãperi; ele
monitorizeazã ºi calitatea apei potabile din 3550 fântâni din zonele rurale ºi 11 bazine acvatice de suprafaþã, iar calitatea solului - în zonele de agrement, în localitãþi
ºi în regiunile din jurul prizelor de apã potabilã.
Instituþiile Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare (MAIA) de asemenea dispun de o reþea de monitorizare a calitãþii solului, produselor agricole, etc. Activitãþile
în reþea se efectueazã de cãtre Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie
„N. Dimo”, Centrul Republican de Pedologie Aplicatã, Concernul Republican pentru
Gospodãrirea Apelor “Apele Moldovei”, Institutul Naþional al Viei si Vinului ºi altele,
în conformitate cu planurile de cercetare ºi activitãþi operative la solicitarea MAIA,
MERN, altor instituþii de stat ºi agenþi economici.
Agenþia pentru Silviculturã “Moldsilva” administreazã reþeaua naþionalã de monitorizare a pãdurilor, care cuprinde 700 terenuri de control selectate din toatã
suprafaþa împãduritã a þãrii. Densitatea reþelei este de 2x2 km sau un 1 teren de
control la 400 hectare. În afarã de aceasta, existã ºi o reþea ce include 12 parcele de
control, cu o densitate de 16x16 km sau 1 parcelã la 25 600 hectare. Obþinerea datelor din cea de a doua reþea se efectueazã conform Ghidului Programului Internaþional
de Cooperare Silvicã din cadrul Convenþiei privind poluarea transfrontalierã a aerului la distanþe mari.
Institutele Academiei de ªtiinþe a Moldovei ((Institutul de Zoologie, Grãdina
Botanicã (Institut), Institutul de Geografie, Institutul de Microbiologie, Institutul
de Geneticã, Institutul de Fiziologie a Plantelor, Institutul de Chimie, Institutul de
Geofizicã ºi Geologie ºi altele) au reþele de supraveghere a mediului (la majoritatea
componentelor de mediu) staþionare ºi fluctuante, iar activitãþile de cercetare ºi monitorizare se efectueazã în conformitate cu planurile de cercetare ºi activitãþi operative la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, altor instituþii de stat ºi agenþilor
economici.
12 laboratoare de producþie ai principalilor agenþi importanþi monitorizeazã calitatea apei potabile la staþiile de purificare a ei.
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Fig. 9.1. Reţelele de monitorizare a calităţii mediului din
Republica Moldova
Sursa: Direcþia Monitoring al Calitãþii Mediului,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 2004.
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Neajunsurile principale în dezvoltarea monitoringului ecologic în Republica Moldova sunt urmãtoarele:
• o mare parte din staþiile de observaþii din Republica Moldova (cu excepþia a
patru staþii automatizate ale MSPS) nu corespund standardelor naþionale pentru
efectuarea lucrãrilor de prelevare ºi analizã a indicilor de mediu;
• nu sunt deocamdatã supuse monitorizãrii sursele punctiforme importante de
poluare a apelor subterane, poluarea difuzã a apelor de suprafaþã ºi nu existã staþii
de monitorizare a condiþiilor de fond a apelor;
• slab sunt monitorizate ecosistemele stepice, palustre, petrofile, umede etc.,
precum ºi unele componente importante ale diversitãþii biologice;
• nu existã un program special de coordonare ºi executare a monitoringului
ecologic la nivel naþional;
Toate acestea ne permit sã concluzionãm cã sistemul actual de monitoring ecologic integrat nu este suficient pentru a rãspunde cerinþelor legislaþiei naþionale ºi
obligaþiilor internaþionale asumate de Republica Moldova. Dezvoltarea SMEI în conformitate cu cerinþele naþionale ºi internaþionale necesitã eforturi sporite, mãsuri
ºi cheltuieli suplimentare. Acþiunile de bazã trebuie sã fie orientate la elaborarea
metodologiei ºi tehnologiilor lucrãrilor de control, analizã ºi interpretare, asigurãrii
cadrului instituþional ºi managerial. Eficientizarea activitãþii SMEI necesitã:
• Revizuirea documentelor legislativ-normative ºi elaborarea proiectului Programului naþional cu privire la desfãºurarea monitoringului ecologic în corespundere cu cerinþele naþionale ºi internaþionale;
• Eficientizarea lucrãrilor de standardizare ºi normare în domeniul controlului
calitãþii mediului;
• Crearea unui Centru de monitoring ecologic integrat ºi a unitãþilor de monitoring în rezervaþiile ºtiinþifice ºi naturale ºi în bazinele hidrografice mari (Dunãrea
ºi Nistru);
• Crearea instituþiilor (laboratoarelor) naþionale de referinþã pentru asigurarea
funcþionãrii optim a SMEI;
• Armonizarea activitãþilor de program cu programele de dezvoltare a teritoriului ºi de colaborare internaþionalã;
• Dezvoltarea capacitãþilor de evaluare, analizã ºi raportare primarã a laboratoarelor, care furnizeazã informaþia de mediu prin dotarea acestora cu aparataj
modern ºi specialiºti de înaltã calificare;
• Elaborarea unui program naþional de pregãtire, perfecþionare ºi reciclare a
specialiºtilor din SMEI privind metodologiile ºi tehnologiile efectuãrii analizelor de
laborator ºi creãrii bazelor de date (sistemului informaþional);
• Dezvoltarea monitoringului ecologic la nivel local.
Sistemul de laboratoare. În anul 2005 au continuat activitãþile de optimizare a
laboratoarelor, care au cuprins modificarea unor metode de analize cu ajustarea lor
la cerinþele internaþionale, introducerea noilor indici de analize. Activitãþile au avut
loc în conformitate cu programele de activitate ale organizaþiilor de stat respective ºi
datoritã susþinerii financiare din bugetul de stat, fondul ecologic, proiecte ecologice
cu finanþare strãinã etc. Creºterea capacitãþilor a contribuit la sporirea randamentului de activitate a unor laboratoare, în special a celor certificate.
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Subdiviziunile MERN. SHS dispune de propria reþea de laboratoare analitice
certificate, amplasate în oraºele principale: Bãlti, Cahul, Chiºinãu, Dubãsari ºi
Tiraspol. Începând cu 1998, numãrul de angajaþi în laboratoare a scãzut de la 59
la 33, iar numãrul de probe de aer, apã ºi sol prelevate a sporit de la 7764 pânã
la 8491 ºi de analize efectuate, de la 22 012 pânã la 25 265, corespunzãtor.
Alte instituþii.
MSPS dispune de 35 de laboratoare analitice teritoriale ºi de un laborator
central în Chiºinãu, la CNªPMP, ºi lucrãrile de optimizare a acestora rãmân a fi
actuale. MAIA dispune de un ºir de laboratoare (Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie, Agrochimie ºi Hidrologie „N. Dimo” ºi Centrul Republican de Pedologie
Aplicatã), însã îmbunãtãþirea capacitãþilor acestora necesitã eforturi suplimentare pentru înzestrarea lor cu aparate moderne.
În Republica Moldova nu existã un program naþional de exerciþii comune
de intercalibrare sau instruire ºi majoritatea specialiºtilor din laboratoare nu
participã în studii analitice comparative naþionale ºi internaþionale. Asigurarea
calitãþii ºi controlul calitãþii rezultatelor rãmâne a fi o problemã.
Sistemul informaþional. În anul 2005 au fost întreprinse anumite activitãþi
în direcþia perfecþionãrii sistemului informaþional ecologic prin consolidarea
reþelelor informaþionale guvernamentale, departamentale ºi private. Se atestã
îmbunãtãþirea continuã a accesului la informaþia de mediu la MERN ºi în subdiviziunile sale (SHS, IES, INECO ºi AGeoM), dezvoltarea sistemului informaþional
geografic, a reþelelor electronice computerizate, a sistemului de indicatori de mediu etc.
A continuat perfecþionarea sistemelor informaþionale sectoriale în cadrul Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare, Departamentului Statisticã ºi Sociologie, etc.
Meritã atenþie cooperarea reuºitã la nivel interdepartamental în domeniul
schimbului de date. Cu sprijinul Franþei, MERN, în cooperare cu MSPS, “AGeoM”
ºi “Apele Moldovei”, a creat recent un centru de date privind resursele acvatice ale republicii. Majoritatea beneficiarilor de informaþie ecologicã nu respectã
cerinþele legislaþiei în vigoare referitor la informaþia deþinutã. Cu toate acestea,
rãmâne a fi dificilã problema organizãrii fluxului informaþional în cadrul SMEI
patronat de Direcþia Monitoring al Calitãþii Mediului (DMCM) din cadrul SHS.
În prezent colectarea datelor statistice acoperã 17 domenii ce þin de mediul
înconjurãtor. Însã, bazele de date importante, cum ar fi: emisiile ºi deversãrile
poluante, consumul de apã, calitatea apelor subterane, starea pãdurilor ºi mediului în general, fiind administrate prin softuri speciale învechite nu pot fi accesate deseori de factorii de decizie ºi de publicul larg. Este evidentã necesitatea
creãrii unui Centru, care ar asigura integrarea fluxului informaþional ecologic ºi
ar contribui la îmbunãtãþirea cooperãrii interdepartamentale în ceea ce priveºte
colectarea ºi gestionarea datelor de mediu.
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9.6. Cercetãrile ºtiinþifice în domeniul mediului
Cercetãrile ºtiinþifice în domeniul ecologiei ºi protecþiei mediului includ evaluarea
stãrii ºi dinamicii componentelor ecosistemelor naturale ºi antropizate (solul, apa,
aerul, biota etc.) sub influenþa factorilor naturali ºi antropici, în scopul diminuãrii
impactului negativ al activitãþilor umane. Finanþarea proiectelor de cercetare-dezvoltare se efectueazã în bazã de concurs în cadrul programelor de stat. Parlamentul
Republicii Moldova a aprobat direcþiile strategice ale activitãþii din sfera ºtiinþei ºi
inovãrii pentru anii 2006-2010 care cuprinde 6 direcþii. Între acestea este ºi Direcþia
de cercetare 2 „Valorificarea resurselor umane, naturale ºi informaþionale pentru
dezvoltarea durabilã”.
Printre rezultatele de bazã obþinute în urma cercetãrilor sunt:
Institutul de Geografie al A.ª.M.
A fost evidenþiatã densitatea proceselor cu caracter distructiv ºi elaboratã clasificarea landºafturilor republicii dupã gradul de modificare a lor de cãtre aceste
procese; au fost stabilite particularitãþile regionale ale utilizãrii înveliºului de sol ºi
argumentatã strategia folosirii raþionale a solurilor pe principalele unitãþi pedogeografice.
A fost elaboratã structura ºi conþinutul bazei de date „Eroziunea liniarã” a Sistemului Informaþional Geografic, introdusã informaþia despre circa 26 mii de ravene descrise dupã 28 parametri, au fost calculaþi indicii statistici ºi evidenþiate
particularitãþile extinderii ravenelor în cadrul regiunilor landºaftice; a fost elaboratã
structura ºi conþinutul bazei de date „Landºafturile Republicii Moldova”, care include modele cartografice din secolele XIX ºi XX, indici cantitativi ai componentelor
landºaftelor.
Grãdina Botanicã (Institut) a AªM
A fost elaboratã concepþia de optimizare a ariilor naturale protejate. A fost elucidat mecanismul iniþierii ºi transformãrii în condiþii controlate „in vitro” a proceselor
calusogene din diferite tipuri de explanþi, inducerea proceselor organogene din calusul obþinut; elaborate sortimente de arbori, arbuºti ºi liane pentru crearea spaþiilor
verzi, împãdurirea terenurilor degradate (alunecãri, erozii etc.), crearea fâºiilor de
protecþie etc.
Institutul de Zoologie al AªM
A fost relevat algoritmul ecosistemelor naturale în modificãrile comunitãþilor
de vertebrate terestre ºi corelaþia dintre condiþiile modificate ale mediului ºi
valenþa ecologicã a speciilor ºi comunitãþilor; a fost determinatã pentru prima datã
componenþa faunei Pliocenului din Republica Moldova, în numãr de 121 specii de
vertebrate (mamifere, reptile, pãsãri), 10 specii fiind noi pentru ºtiinþã, au fost descoperite trei amplasamente fosilifere de o deosebitã importanþã ºtiinþificã ºi cognitivã,
care urmeazã a fi atestate ca monumente ale naturii din Republica Moldova ºi propuse pentru a fi luate sub protecþia statului.
s-a stabilit cã chefalul pelingas, având o plasticitate ecologicã mare, este o specie
de perspectivã pentru piscicultura Moldovei. Creºterea pelingasului în policulturã
cu fitofagi ºi crap ºi în monoculturã poate aduce minimum 280-400 kg/ha de
producþie piscicolã dieteticã ºi ecologic purã, fãrã utilizarea furajelor suplimentare.
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Institutul de Chimie
A fost elaboratã tehnologia de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat
ºi o metodã selectivã de determinare a cadmiului în apele de suprafaþã. A fost elaborat conceptul reacþiilor paralel-consecutive în procesul mineralizãrii azotului ºi
fosforului ºi demonstratã utilitatea lui pentru realizarea unor probleme a mediului
ambiant ºi prognoze ale situaþiilor de crize ecologice în bazinele fluviului Nistru ºi
râului Prut.
Institutul Naþional de Ecologie
Au continuat studiile privind evaluarea structurii, funcþionalitãþii ºi dinamicii
ecosistemelor naturale terestre, acvatice ºi palustre, stabilindu-se cã echilibrul ecologic al acestora este în directã dependenþã de regimul ariilor protejate. S-a stabilit
cã, conþinutul substanþelor biogene (N ºi P) poate servi ca bazã pentru identificarea
zonelor de referinþã în scopul implementãrii prevederilor Directivei Apelor a Uniunii
Europene în Republica Moldova.
au fost obþinute date noi privind rolul plantelor inferioare (licheni, muºchi º.a.)
ca bioindicatori ai poluãrii mediului înconjurãtor; au fost elaborate criteriile de bazã
pentru determinarea intensitãþii procesului de deºertificare a solului ºi propuse
mãsuri de minimizare ºi prevenire a acestui proces.
Au fost elaborate ºi aprobate de MERN Metodele de evaluare a prejudiciilor cauzate mediului acvatic, aerian, edafic (sol) ºi subsolului.
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AªM
A fost relevat rolul microelementelor ºi substanþelor biologic active în declanºarea
ºi intensificarea reacþiilor metabolice, sporirea productivitãþii ºi rezistenþei plantelor
de soia, viþa de vie ºi sfecla de zahãr în condiþii nefavorabile de mediu.
A fost elaborat procedeul de aplicare a sulfaþilor în sporirea fitoextragerii metalelor grele; metoda de determinare expeditivã a rezistenþei ecologice a diferitor soiuri
ºi hibrizi de plante agricole.
Institutul de Microbiologie al AªM
A fost demonstratã posibilitatea dobândirii toleranþei specifice faþã de plumb a
fracþiei cu creºtere lentã (k-strategii) a microorganismelor solului ºi faþã de cupru
a fracþiei cu creºtere rapidã (r-strategii) a microorganismelor solului; s-au propus
criterii ºi indicatori microbiologici specifici noi pentru evidenþierea, estimarea ºi monitoringul proceselor de poluare a solului cu aceste metalele grele.
Universitatea de Stat din Moldova
A fost evidenþiatã structura taxonomicã a algelor aerofile care se dezvoltã pe
substraturi solide ºi provoacã corodarea sau chiar distrugerea monumentelor istorice ºi a operelor de artã; au fost elaborate metode de combatere a unor microorganisme deterioratoare.
Au fost stabilite ierarhia proceselor elementare ºi mecanismele de evoluþie a solurilor amenajãrilor agricole încadrate în circuitul agricol dupã defriºarea plantaþiilor
multianuale, identificate riscurile ºi restricþiile în cadrul acestora.
Au fost adoptate metode cinetice pentru estimarea nivelului de autopurificare
a mediului acvatic ºi determinate valorile stãrii redox ºi parametrii cinetici ai apelor naturale; au fost elaborate noi metode de tratare a apelor uzate, tehnologii noi
pentru micºorarea noxelor în atmosferã; a fost propusã instalaþia pentru lichidarea
scurgerilor de produse petroliere de pe suprafaþa apelor.
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Au fost elaborate noi metode de asamblare dirijatã a compuºilor coordinativi cu
potenþial de aplicare în agriculturã, medicinã ºi alte ramuri ale economiei naþionale;
sintetizaþi compuºi organici ºi coordinativi funcþionalizaþi cu grupe tioamidice,
studiatã structura acestora, proprietãþile lor analitice ºi biologice; efectuate analize
ale calitãþii apelor naturale ºi reziduale, produselor alimentare ºi a tutunului.

9.7. Sistemul de informare, instruire ªi educaþie ecologicã
Informarea populaþiei privind calitatea ºi starea factorilor de mediu a fost realizatã
prin intermediul presei scrise ºi mijloacelor audiovizualului. MERN este fondatorul
revistei „Mediul Ambiant” ºi al Buletinului Ecologic. Institutul Naþional de Ecologie
a elaborat raportul naþional privind starea mediului în 2005. Din sursele Fondului
Ecologic Naþional au fost alocate granturi pentru editarea broºurilor, posterelor cu
ocazia zilelor cu semnificaþie ecologicã. Au vãzut lumina tiparului în a. 2005: Cartea Roºie a Republicii Moldova, douã volume „Lumea Animalã a Moldovei” ºi douã
volume „Vegetaþia Moldovei”. Au fost editate circa 30 titluri de carte finanþate de
FEN, REC, prin intermediul proiectelor de asistenþã tehnicã acordatã Moldovei. Întru încurajarea lucrãtorilor presei s-a organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului
concursul pentru cele mai bune publicaþii de mediu.
În MERN funcþioneazã Centrul Informaþional de Mediu, cu un fond de carte
ecologicã, care deserveºte anual circa 2000 solicitanþi. S-a iniþiat crearea centrelor similare de informare ºi consultanþã ecologicã în centre regionale (Cahul, Bãlþi,
ªtefan Vodã).
În scopul implicãrii mai active a publicului la procesul decizional de mediu
MERN ºi organizaþiile neguvernamentale de mediu au încheiat un memorandum de
colaborare în scopul unirii eforturilor întru soluþionarea problemelor de mediu la
nivel regional ºi local.
Trimestrial în toate instituþiile de învãþãmânt s-au organizat ore ecologice la
care au participat specialiºtii MERN ºi ai subdiviziunilor lui. Aceste activitãþi se
organizeazã de comun cu Ministerul Educaþiei, Tineretului ºi Sportului. Tradiþional
în instituþiile de învãþãmânt de treapta întâi ºi a doua se organizeazã concursuri
ecologice cu cea mai diversã tematicã. Un loc aparte în atragerea publicului la
activitãþile practice de redresare a stãrii mediului îi revine concursului republican
„Cea mai verde, mai salubrã ºi amenajatã localitate” aflat deja la a ºasea ediþie.
Educaþia ecologicã în instituþiile de învãþãmânt din Republica Moldova
În prezent, educaþia ecologicã în instituþiile de învãþãmânt din Republica Moldova se realizeazã în trei direcþii: în cadrul orelor obligatorii, a orelor opþionale ºi în cadrul lucrului extraºcolar. Educaþia ecologica se deruleazã la toate etapele procesului
de instruire: preºcolarã, primarã, gimnazialã, licealã, profesionalã, universitarã ºi
postuniversitarã.
I. Instruirea obligatorie
Educaþia ºi instruirea ecologicã a copiilor de vârsta 5 – 7 ani
Educaþia preºcolarilor se bazeazã pe aºa activitãþi ca “Familiarizarea copiilor cu
natura”, “Educaþia prin muncã”. În cadrul acestor discipline copiii capãtã noþiuni
generale despre rolul diversitãþii plantelor ºi animalelor ºi despre cerinþele lor faþã
de condiþiile ecologice. De asemenea educatorii au ca obiectiv încurajarea la copii
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a ideii de ocrotire ºi protejare a mediului. În cadrul disciplinei “Educaþia despre
sãnãtate” preºcolarii îºi lãrgesc cunoºtinþele cu privire la modul sãnãtos de viaþã
(regimul zilei, regimul alimentar, igiena respiraþiei, etc.) ºi dependenþa lui de starea
ecologicã a mediului.
Învãþãmântul primar
In ºcoala primarã, rolul principal în responsabilizarea ecologicã a copiilor în
vârstã de 7–11 ani îi revine curriculumului “ºtiinþe”, predat în clasele II-IV, câte
2 ore sãptãmânal. Obiectivele generale ale disciplinei “ºtiinþe” sunt: familiarizarea
cu noþiunile elementare despre naturã ºi cu diversitatea ei; protecþia naturii prin
folosirea raþionalã a resurselor naturale ºi conservarea biodivesrsitãþii; educaþia
conºtiinþei ecologice; studiul relaþiilor elementare dintre componentele lumea vie
- lumea fãrã de viaþã - societatea umanã. Disciplina sus-numitã este asiguratã cu
curriculum, manuale pentru elevi, ghid pentru profesori.
Învãþãmântul gimnazial
Obiectivele generale ale ciclului gimnazial sunt:
• Formarea unei concepþii ºtiinþifice despre complexitatea naturii, interdependenþa
componentelor ei;
• Cunoaºterea ºi înþelegerea relaþiilor despre structurã-funcþie, organism-mediu;
• Formarea unui comportament corect faþã de naturã ºi mediu, faþã de sãnãtatea
personalã ºi a societãþii.
Studiul despre naturã, ca mediu al existenþei ºi activitãþii omului, continuã în
clasa a V prin aceeaºi disciplinã “ºtiinþe”. Probleme ecologice sunt abordate mai cu
seamã în modulul “Natura – Omul - Ecologia”.
Învãþãmântul liceal
La etapa licealã elevii îºi formeazã noþiuni despre rolul naturii în asigurarea
funcþionãrii societãþii umane, iar protecþia naturii este consideratã parte componentã
a culturii umane. La aceastã vârstã la elevi se formeazã concepþia ºtiinþificã despre naturã bazatã pe informaþiile integrate despre mediu. Instruirea ecologicã este
integratã în disciplinele de culturã generalã.
II. Instruirea opþionalã
În planul de învãþãmânt pentru învãþãmântul primar, gimnazial, mediu general
ºi liceal sunt propuse mai multe discipline opþionale:
- În învãþãmântul primar ºi gimnazial - educaþia ecologicã; ecologia umanã;
omul ºi mediul
- În învãþãmântul liceal - protecþia mediului înconjurãtor
În perspectivã, Ministerul Educaþiei preconizeazã elaborarea ºi editarea curriculumului ºi a suportului didactic pentru disciplinele opþionale. În prezent a fost
editat un manual (cu suport financiar UNESCO) “Ecologia ºi protecþia mediului”.
Manualul menþionat este utilizat în desfãºurarea orelor opþionale.
III. Activitatea extraºcolarã
Ministerului Educaþiei, în colaborare cu MERN, organizeazã la fiecare început
de an ore ecologice. În perioada martie–aprilie, toate instituþiile de învãþãmânt din
Moldova participã la lucrãrile consacrate înverzirii plaiului natal „Un arbore pentru dãinuirea noastrã“. Ministerul Educaþiei, în colaborare cu diverse organizaþii
obºteºti organizeazã concursuri cu tematicã ecologicã. Anual, Ministerul Educaþiei,
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în colaborare cu liceul moldo–turc, organizeazã olimpiada republicanã la ecologie. În
anul 2005 s–a desfãºurat a noua ediþie a acestei olimpiade. Au participat elevi din
toate raioanele þãrii ºi au fost prezentate peste 40 proiecte.
Învãþãmântul profesional. În Republica Moldova existã o serie de ºcoli profesionale ºi ºcoli de meserii, în care se instruiesc ºi se pregãtesc muncitori calificaþi
în domeniul agriculturii, silviculturii ºi floriculturii. În cadrul deprinderii acestor
profesii se studiazã multe aspecte ecologice.
În cadrul învãþãmântului mediu de specialitate, specializarea în domeniul
ecologiei poate fi obþinutã la Colegiul de Ecologie, specialitatea ecologia ºi protecþia
mediului, ºi la Colegiul Industrial ºi de Construcþii, specialitatea gospodãrirea ºi
protecþia apelor.
Învãþãmântul superior. La etapa actualã, la instituþiile superioare de învãþãmânt
au fost deschise facultãþi sau specialitãþi ce au tangenþã cu ecologia:
• Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea ecologia ºi protecþia mediului ambiant, drept ecologic (disciplina ecologia de asemenea este studiatã ºi la
specializãrile silviculturã, geologie, meteorologie)
• Universitatea Tehnicã a Moldovei, specializarea gospodãrirea ºi protecþia
apelor, inginerie ºi management în protecþia mediului
• Universitatea de Stat din Tiraspol, specializarea biologie ºi ecologie
• Universitatea Agrarã de Stat din Moldova, specializarea protecþia plantelor
• Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova, specializarea ecologia ºi
protecþia mediului ambiant.
Instruirea postuniversitarã este organizatã la USM, la catedra interuniversitarã
de ecologie ºi protecþia mediului. Doctorantura ºi postdoctorantura funcþioneazã la
Institutul Naþional de Ecologie, unde existã ºi consiliul ºtiinþific specializat la specialitatea ecologia. În domeniul protecþiei mediului ºi folosirii raþionale a resurselor
naturale, pregãtirea cadrelor ºtiinþifice se efectueazã la USM, UTM, UASM, Institutul de Geografie al AªM, în cadrul cãrora funcþioneazã ºi consiliile specializate
respective pentru susþinerea tezelor de doctorat.
Problemele actuale în domeniul instruirii ºi educaþiei ecologice þin de lipsa unui
modul ecologic în curriculumurile disciplinare, precum ºi de lipsa unui cadru legislativ care ar reglementa domeniul instruirii ºi educaþiei ecologice. Ar fi binevenitã ºi
elaborarea unei strategii naþionale privind educaþia ecologicã, întocmirea ºi editarea
unor materiale didactice, precum ºi a programelor ºi manualelor în domeniu pentru
utilizarea lor în procesul de instruire ecologicã.

9.8. Aportul societãþii civile
Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate circa 400 de ONG-uri,
care organizeazã ºi desfãºoarã manifestãri cu caracter ecologic, elaboreazã ºi
implementeazã diferite proiecte de mediu, îºi aduc aportul la desfãºurarea diferitor
activitãþi de redresare ºi monitorizare a stãrii mediului. De rând cu ministerul ºi subdiviziunile lui, ONG-urile sunt antrenate în informarea populaþiei privind calitatea
mediului. MERN menþine o colaborare strânsã cu organizaþiile societãþii civile. Sunt
organizate periodic întâlniri cu organizaþiile neguvernamentale, care au drept scop
examinarea rezultatelor colaborãrii bilaterale ºi perspectivele aprofundãrii acesteia.
De regulã, asemenea întruniri, se organizeazã în ajunul sau cu ocazia pregãtirii diverselor manifestãri cu semnificaþie de mediu, dar ºi la solicitarea ONG-urilor.
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Reprezentanþii ONG-urilor participã activ la diverse seminare, mese rotunde,
conferinþe, ºedinþe ale grupurilor de lucru ºi la alte manifestãri organizate de cãtre
Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale. Ei activeazã ºi în Consiliile de administrare ale Fondului Ecologic Naþional ºi ale fondurilor ecologice locale, în grupurile
de lucru pentru implementarea convenþiilor de mediu la care este parte Republica
Moldova. O colaborare multilateralã o are MERN cu Centrul Regional de Mediu din
Moldova, mai ales în ceea ce priveºte organizarea diverselor seminare, treninguri,
altor manifestãri pentru reprezentanþii ONG-urilor.
Ministerul întreprinde mãsuri de asigurare a accesului liber a reprezentanþilor
societãþii civile la elaborarea documentelor de politica ºi strategie ecologica despre
care se informeazã permanent populaþia prin intermediul mass-media. În acest scop
se organizeazã conferinþe de presã, se difuzeazã comunicate, se editeazã revista ministerului „Mediul Ambiant”, Buletinul Ecologic, precum ºi publicaþii pentru copii
ºi tineret. Concomitent sunt puse la dispoziþie ºi bazele de date din domeniu, publicându-se culegeri specializate inclusiv: Raportul anual INECO „Starea mediului
înconjurãtor în Republica Moldova”, Cadastrul de Stat al Apelor. Pentru a consulta
opinia societãþii civile referitor la proiectele de acte normative elaborate de Minister
se organizeazã mese rotunde, audieri publice, conferinþe.
ONG-urile reprezintã veriga intermediarã între organul central de stat pentru
mediu ºi populaþie în atragerea acesteia din urmã la procesul de menþinere a echilibrului ecologic. ONG-urile realizeazã un spectru larg de activitãþi practice ºi de informare. O bunã parte din organizaþii au beneficiat de granturi din sursele Fondului
Ecologic Naþional ºi a fondurilor ecologice locale, pentru realizarea diferitor proiecte
privind informarea ºi educaþia ecologicã a populaþiei, editarea materialelor didactice,
organizarea concursurilor, olimpiadelor ºi altor manifestãri pentru copii ºi tineret,
etc. Organizaþiile neguvernamentale susþinute de Fondul Ecologic Naþional ºi-au
adus aportul la activitãþile de restabilire a fondului forestier, recultivãrii terenurilor,
lichidãrii gunoiºtilor, curãþãrii ºi amenajãrii bazinelor acvatice, a izvoarelor, etc.
Este îmbucurãtor faptul apariþiei organizaþiilor ºi asociaþiilor neguvernamentale de mediu în teritoriu. Apariþia formaþiunilor neguvernamentale la nivel local
înseamnã de fapt crearea posibilitãþilor reale de realizare a controlului asupra stãrii
ºi calitãþii factorilor de mediu, fapt ce insuflã încredere pe viitor cã starea lucrurilor
va deveni mai îmbucurãtoare.
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