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PREFAŢĂ
Continuitatea vieþii pe Pãmânt depinde de resursele naturale. Natura este
leagãnul umanitãþii ºi a fost întotdeauna consideratã drept o sursã inepuizabilã
de valori materiale ºi spirituale. Pe parcursul a mii de ani, oamenii au pãrut un
element prea puþin semnificativ pentru a putea afecta ordinea naturalã a lucrurilor
pe Terra. La sfârºitul mileniului II, civilizaþia umanã s-a confruntat cu o situaþie în
care nu a mai fost pânã atunci. Resursele s-au dovedit finite iar echilibrul global,
vulnerabil la impactul antropic.
Conceptul dezvoltãrii durabile a fost rãspunsul la noile provocãri globale. Ca
ºi multe alte þãri, Republica Moldova a pus principiul dezvoltãrii durabile la baza
politicii sale de mediu. In martie 2005, Guvernul a aprobat primul Raport Naþional
“Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului pentru Republica Moldova”. Unul din
obiective este asigurarea durabilitãþii mediului natural.
Republica Moldova se confruntã cu un ºir de probleme de mediu, de origine
localã sau transfrontalierã. Gãsirea unor soluþii presupune înainte de toate definirea
problemelor ºi identificarea rãdãcinilor lor. O informaþie completã ºi corectã privind
starea mediului este o precondiþie fundamentalã pentru aceasta.
Lucrarea continuã ºirul de rapoarte privind starea mediului pregãtite anual
de Institutul Naþional de Ecologie. Raportul a fost elaborat de cãtre specialiºti în
domeniul protecþiei mediului ºi în domenii conexe. Pentru a prezenta un tablou
clar al stãrii de mediu a þãrii a fost colectatã ºi prelucratã o informaþie cuprinzãtoare
privind problemele ecologice. Aceastã informaþie reprezintã baza pentru deciziile
care vor fi luate de cãtre autoritãþi pentru a asigura utilizarea durabilã a resurselor,
conservarea mediului natural ºi o calitate mai bunã a vieþii pentru cetãþenii
Republicii Moldova.
Aº vrea sã folosesc aceastã ocazie pentru a mulþumi tuturor celor care au
contribuit la acest Raport, reprezentanþi ai diferitor autoritãþi guvernamentale,
instituþii de cercetare, universitãþi, ONG-uri, etc. Îmi exprim încrederea cã aceastã
lucrare va fi utilã în procesul de luare a deciziilor în domeniul protecþiei mediului
ºi poate servi drept referinþã pentru toþi cei interesaþi de problemele ecologice.
Constantin Mihailescu, dr. hab.,
Ministru al Ecologiei ºi Resurselor
Naturale
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Introducere
Pe parcursul anului 2004 Republica Moldova a întreprins mãsuri energice în
vederea diminuãrii impactului asupra mediului ºi asigurãrii securitãþii ecologice a
statului. Eforturile þãrii s-au manifestat prin continuitatea politicii privind asigurarea
unui mediu mai bun de viaþã ºi prin acþiuni de implementare a convenþiilor
internaþionale în domeniul mediului la care este parte. Moldova a continuat sã înainteze
pe calea armonizãrii legislaþiei naþionale la acquis-ul comunitar al UE ºi a ajustãrii
standardelor ºi normativelor de mediu la cerinþele spaþiului european, totodatã þinânduse cont de realitãþile economice ºi posibilitãþile þãrii. Au fost elaborate ºi adoptate un
ºir de documente normative, modificãri legislative, concepþii, strategii ºi materiale de
publicitate ºi educaþie ecologicã, care vin sã contribuie la îmbunãtãþirea stãrii ecologice
din Republica Moldova. Reprezentanþii þãrii au participat activ la un ºir de întruniri
internaþionale pe probleme de mediu, astfel contribuind la crearea unei imagini externe
favorabile þãrii ºi la atragerea investiþiilor strãine în domeniul protecþiei mediului.
Un impact pozitiv asupra dezvoltãrii economice durabile a Republicii Moldova îl
au programele de stat adoptate, susþinute ºi de structurile financiare internaþionale,
cu o menþiune deosebitã pentru Strategia de Creºtere Economicã ºi Reducere a
Sãrãciei (SCERS) ºi Planul de Acþiuni Republica Moldova – Uniunea Europeanã. Un
rol central îl au programele de cooperare cu statele vecine România ºi Ucraina. Un
alt eveniment important al anului 2004 care va avea un efect pozitiv de duratã asupra
economiei þãrii, a fost adoptarea Codului cu privire la ºtiinþã ºi inovare, ceea ce va da
un suflu nou activitãþii Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Sporirea continuã a consumului, în special în þãrile în curs de dezvoltare, face
sã creascã ºi presiunea asupra mediului înconjurãtor, prin exploatarea excesivã a
resurselor naturale ºi intensificarea poluãrii mediului. Aceste procese sunt specifice
ºi Republicii Moldova unde activitãþile economice, îndeosebi cele din industria
alimentarã ºi uºoarã, minerit, transport, agriculturã, sunt la originea unor grave
probleme de poluare a aerului ºi apelor. La acestea se adaugã restrângerea arealelor
speciilor vulnerabile ºi rare ºi creºterea cotei speciilor invazive, situaþia deplorabilã
în care se aflã ariile naturale protejate de stat, gradul de împãdurire insuficient
pentru asigurarea echilibrului ecologic. Eforturile de extindere a suprafeþelor
împãdurite nu au adus încã rezultatele scontate, îndeosebi datoritã distribuirii
neuniforme a sectoarelor împãdurite ºi lipsei coridoarelor de conexiune între ele.
O problemã acutã care nu ºi-a gãsit încã o rezolvare corespunzãtoare o reprezintã
deºeurile. Managementul adecvat al deºeurilor presupune îmbinarea unor mãsuri
coercitive, aplicate neabãtut, cu instrumente economice ºi de conºtientizare la nivelul
întregii societãþi. In industrie, aceasta implicã gestionarea corectã a fluxului de
materiale, inclusiv aplicarea tehnologiilor performante de prelucrare a materiei prime.
In privinþa deºeurilor menajere, în prim plan apar influenþarea tendinþelor de consum
ale populaþiei, organizarea colectãrii selective a deºeurilor, amplasarea corectã a
rampelor/poligoanelor de stocare, etc. Introducerea tehnologiilor mai pure în industrie
este însã lentã, în primul rând din cauza investiþiilor reduse. Un risc sporit pentru
sãnãtatea omului ºi pentru mediu în ansamblu îl reprezintã deºeurile toxice.
Devin tot mai pronunþate problemele impactului antropic asupra solurilor ºi
landºafturilor þãrii. Prioritãþile actuale ale politicii de mediu se concentreazã pe lupta
contra încãlcãrilor legislaþiei ecologice ºi pe combaterea poluãrii apei ºi aerului,
degradarea solurilor rãmânând pe planul doi. E necesar de a întreprinde mãsuri
active pentru protecþia ºi restabilirea ecosistemelor ca elemente de bazã ale
landºaftului. Rezolvarea problemelor ecologice, îndeosebi cele ce þin de degradarea
solurilor, scãderea diversitãþii biologice, poluarea apelor poate fi realizatã prin
asigurarea unei conlucrãri mai eficiente dintre deþinãtorii de terenuri, instituþiile de
planificare ºi dezvoltare a teritoriului ºi cele de reglementãri funciare.
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1. MEDIUL NATURAL ªI ASPECTE SOCIALE

1. MEDIUL NATURAL ªI ASPECTE SOCIALE
1.1. Aspecte geografice
Poziþia geograficã. Republica Moldova este situatã în sud-estul Europei, la
contactul Europei Centrale cu Europa Orientalã ºi cu Europa de Sud. Teritoriul ei
este strãbãtut, aproximativ 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 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 sudvest 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 33483.4 km2.
Relieful. Cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova este ocupatã de
Podiºul 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, de rând cu alte elemente geoecologice, biotice ºi socio-umane a contribuit
la formarea ºi evoluþia peisajelor geografice ºi a ecosistemelor. Formarea complexului
geoecologic, constituit din aºa elemente cum sunt relieful, structura geologicã, condiþiile
climatice ºi cele hidrice, a avut loc la sfârºitul Pleistocenului Superior ºi în prima
jumãtate a Holocenului. În aceastã perioada s-a definitivat în mare parte formarea
majoritãþii elementelor geomorfologice ºi geologice, inclusiv luncile râurilor. Complexul
biotic (vegetaþia, lumea animalã) ºi solurile se formeazã în ansamblu 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 aºezatã
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 alcãtuiesc 9.3 C
în Nord (Briceni), 9.5 C în Centru (Chiºinãu) ºi 10.10C în Sud (Cahul). Precipitaþiile
medii anuale variazã între 617 mm în Nord ºi 546 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.
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 a râurilor sunt zãpezile ºi ploile, rolul apelor freatice fiind redus. Acest
mod de alimentare cauzeazã nivelul maxim al râurilor primãvara. ªi în anotimpul de
varã, odatã cu cãderea ploilor torenþiale, nivelul râurilor, îndeosebi al celor mici, poate
creºte considerabil, provocând uneori inundaþii catastrofale.
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Lacurile. Pe teritoriul þãrii noastre 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 (CosteºtiStânca), 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 populaþiei 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 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
Suprafaþa totalã a fondului funciar al Republicii Moldova la 01.01.2004 constituia
3384.6 mii ha, inclusiv 2 528.3 mii ha terenuri agricole (74.7%), dintre care 1 845.4
mii ha terenuri arabile (73.0%), 297.9 mii ha plantaþii multianuale (11.8%), 376.9 mii
ha fâneþe ºi pãºuni (14.9%), 8.0 mii ha pârloagã (0.3%). La aceeaºi datã suprafaþa
terenurilor ameliorate era de 299.7 mii ha, inclusiv 230.0 mii ha irigate ºi 69.7 mii ha
desecate. Repartizarea fondului funciar al republicii pe categorii de terenuri este
prezentat în tab. 1.1.
Tabelul 1.1
Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri

Republica Moldova dispune de un fond funciar unical, care se deosebeºte prin:
a) predominarea în înveliºul de sol a cernoziomurilor, cu potenþial înalt de
productivitate;
b) gradul foarte înalt de valorificare (>75%);
c) relieful accidentat: 80% din terenurile agricole sunt amplasate pe pante.
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1.2.2. Resursele acvatice
Apele de suprafaþã. In Republica Moldova rezervele de apã constituie circa 1,32
miliarde m3 de apã pe an. Reþeaua hidrograficã este formatã din 4 bazine de scurgere
(fl. Nistru - 67% din suprafaþã; r. Prut - 24% din suprafaþã; celelalte douã bazine
hidrografice (9%) sunt ale afluenþilor ce se varsã în fluviul Dunãrea sau direct în
Marea Neagrã), care includ 3621 cursuri de apã cu o lungime totalã de circa 16 000
km ºi o densitate medie de 0.48 km/km2 (de la 0.84 km/km2 în nordul þãrii pânã la
0.12 km/km2 în partea stânga a Nistrului). Resursele acvatice mai includ peste 3500
lacuri naturale ºi rezervoare de apã.
Apele subterane. Conform datelor AGeoM pe teritoriul republicii existã circa 7
mii sonde exploatabile din diferite orizonturi acvatice. Rezervele de apã ale Republicii
Moldova la 01.01.2005 au constituit 3454 mii m3/zi, dintre care aprobate sunt 2187
mii m3/zi. În scopuri potabile ºi menajere pot fi utilizate 2020 mii m3/zi. Pentru activitatea
tehnico-industrialã, inclusiv apele minerale, sunt aprobate 167,5 mii m3/zi.
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 rezervele 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 70100 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 o activitate rentabilã.

1.2.3. Resursele biologice ºi silvice
Vegetaþia. Aºezarea 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 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 cu diverse ierburi, sa 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, un arbore tipic pentru Europa
de Vest ºi Europa Centralã. 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
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include specii ca cãprioara, 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, 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 362,7 mii ha sau 10,7% din teritoriu.
Þara 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 din þarã îi revin
doar 0.086 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 (97,9%),
inclusiv cvercineele – 143,8 mii ha (39,6%), frãsinetele – 16,6 mii ha (4,6%), cãrpinetele
– 9,4 mii ha (2,6%), salcâmetele – 131,0 mii ha (36,1%), plopiºurile – 5,7 mii ha (1,6%)
etc. 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 zãcãmintele neindustriale. Zãcãmântul
de la Vãleni cu rezerve extractibile de circa 0,5 mln. tone, localizat în calcarele neogene,
conþine tiþei naftenoaromatic, cu un conþinut înalt de uleiuri ºi densitatea 0,94-0,96.
Zãcãmintele gazifere, cu resurse între 20 ºi 370 mln. m3, de asemenea se aflã în
depunerile 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 (S.U.A.) în baza acordului
de concesiune pe termen de 20 de ani.
Cãrbune brun. La sudul Moldovei au fost explorate 4 zãcãminte de cãrbune
brun, cu rezerve totale de 38 mln. t. Straturile de cãrbune, cu grosimea de 0,1-2,6 m,
se aºtern în depunerile 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 pentru
exploatarea cãrbunilor prin cariere sau mine, ºi ca rezultat, în prezent zãcãmintele
nu se valorificã.
Minereurile de fier. În Republica Moldova a fost evaluat 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 piroxenmagnetit-cuarþ cu grosimi între 1-2 m ºi 15-20 m (în mediu 7 m), localizate la adâncimea
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 mln. tone. Datoritã condiþiilor miniere ºi geologice complicate
manifestãrile de minereu au fost apreciate ca fãrã perspectivã pentru valorificarea
industrialã.
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Substanþele minerale utile nemetalifere. Conform stãrii de la 01.01.2004
rezervele de materie primã nemetaliferã sunt evaluate dupã 411 zãcãminte explorate
ºi dupã 17 genuri de materie primã mineralã utilã (tabelul 1.2).
Tabelul 1.2
Rezervele de materie primã nemetaliferã
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În urma lucrãrilor de prospecþiune geologicã din ultimii ani s–a constatat
posibilitatea lãrgirii bazei materiei prime minerale a Republicii Moldova din contul
unor astfel de tipuri de materie primã mineralã ca tripoli, diatomit, argile de bentonit,
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, iar prin experimentele tehnologice a fost demonstratã
posibilitatea folosirii lor în calitate de adsorbenþi, adausuri hidraulice la ciment, pentru
obþinerea prafurilor filtratoare, materialelor de construcþii ºi de izolare termicã, ca materie
primã pentru producerea cristalului etc. O utilizare asemãnãtoare pot avea ºi diatomitele,
care au o rãspândire largã pe teritoriul þãrii. Argilele bentonitice, rezervele explorate ale
cãrora ating 3,4 mln. t. în prezent aproape cã nu se valorificã. Prin experimente
tehnologice, s–a dovedit cã ele pot fi folosite în calitate de adsorbenþi, materie primã
pentru cheramzit, în industria metalurgicã, în agriculturã etc.
Heliu. Prin lucrãrile de prospecþiuni geologice a fost începutã studierea terenurilor
cu conþinut anomal de heliu în ape sub formã de gaz spontan ºi dizolvat, concentraþia
maximã a cãruia pe unele sectoare atinge 2,5–3,0 ml/l. O studiere mai amãnunþitã a
zãcãmintelor de heliu necesitã o finanþare corespunzãtoare, de care þara nu dispune.

1.3. Caracterizarea meteorologicã ºi hidrologicã
Anul 2004 s–a caracterizat printr–un regim termic ridicat (Tabelul 1.3).
Temperatura medie anualã a aerului a depãºit (la diferite staþii) valorile medii
multianuale cu 0.5–1.20C. Astfel de regim termic de regulã se remarcã o datã la 5 ani.
Valorile minime absolute ale temperaturii aerului la diferite staþii au variat între –
120C ºi –180C (ianuarie), maximele absolute – între +320C ºi +350C (iulie, august).
Distribuþia precipitaþiilor pe teritoriul þãrii a fost neuniformã iar cantitatea
precipitaþiilor cãzute la diferite staþii a variat în limite destul de mari. Cea mai mare
cantitate de precipitaþii în anul 2004 s–a înregistrat la staþia meteorologicã Soroca
(700 mm sau 132% raportat la valoarea medie multianualã), cea mai micã (465 mm
sau 93% din media multianualã), la staþia meteorologicã Bãlþi. Atât în raioanele de
nord cât ºi în cele de sud s–a atestat un deficit de precipitaþii, cantitatea lor fiind
simþitor sub valoarea medie multianualã.
Tabelul l.3
Valorile temperaturilor ºi precipitaþiilor medii multianuale din a. 2004 în
diferite zone ale Republicii Moldova

Pe parcursul anului au fost atestate fenomene meteorologice extreme, cum au
fost aversele puternice de ploaie din 22–24 august 2004, când la staþia meteorologicã
Soroca în decursul a 24 de ore au cãzut 236 mm precipitaþii, ceea ce a avut loc
pentru prima datã în întreaga perioadã de observaþii la aceastã staþie. Se cuvine
menþionatã intensitatea extremã a precipitaþiilor atestatã în ziua de 23 august când
în decursul unei ore au cãzut 149 mm sau 3 norme lunare.
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Averse puternice s–au înregistrat, de asemenea, pe 28 august la staþia
meteorologicã Leova când în decursul a 7 ore au cãzut 166 mm de precipitaþii sau 3
norme lunare, ceea ce se semnaleazã la sudul Republicii Moldova pentru prima datã
în întreaga perioadã de observaþii.
Iarna a început cu 10–25 zile mai târziu ca de obicei ºi a fost relativ caldã
(depãºind valoarea termicã normalã cu 0.50C) ºi scurtã (60–75 zile). Cantitatea sezonierã
a precipitaþiilor a constituit 85–165 mm sau 100–200%, comparativ cu media
multianualã. Pe parcursul întregii ierni s–a menþinut înveliºul de zãpadã, grosimea
cãruia a constituit 15–40 mm.
Primãvara în raioanele de nord a început în termeni obiºnuiþi, în restul teritoriului
cu 5–10 zile mai devreme. Temperatura medie a sezonului de primãvarã a depãºit
valorile normei cu 1.0–1.50C. În raioanele de nord s–a atestat un deficit considerabil
de precipitaþii (40–80% din normã), în restul teritoriului cantitatea de precipitaþii a
fost în limitele sau peste media multianualã (100–150%).
Vara a început cu 10–20 zile mai târziu faþã de termenii obiºnuiþi. Temperatura
medie a sezonului de varã în nordul republicii a depãºit valoarea medie multianualã
cu 0.70C, în restul teritoriului a fost normalã. Suma precipitaþiilor pe parcursul
perioadei de varã, în general, a constituit 105–140%, în raport cu media multianualã,
pe alocuri în raioanele de nord – 80–85%, la Leova ºi Soroca – a depãºit valorile
normale de 1.7–2 ori.
Toamna s–a dovedit a fi mai caldã cu 0.5–1.00C, cantitatea precipitaþiilor a
constituit, în diferite zone, 80–150% din normã. Începutul sezonului de toamnã
(scãderea stabilã a temperaturii medii zilnice sub 150C) a oscilat în teritoriu în limite
mari – începând cu 5 septembrie pânã la 1 octombrie. Trecerea stabilã a temperaturii
medii zilnice sub 00C (sfârºitul toamnei) nu s–a semnalat, ceea ce în mediu se întâmplã
o datã la 5 ani.
Fenomenele hidrologice. Debitele medii anuale ale principalelor râuri s–au situat
sub valorile normale (tab. 1.4), mai ales cele ale râurilor interne. Niveluri deosebit de
scãzute au fost înregistrate în perioada rece a anului. Debitul fluviului Nistru în
perioada noiembrie – martie a oscilat în limitele 70–85% din valorile medii multianuale
iar debitul Prutului în perioada noiembrie – ianuarie a fost între 35–100% din valoarea
medie; pe de altã parte, în februarie ºi martie Prutul a depãºit valorile normale (110–
220%).
Tabelul 1.4
Caracterizarea hidrologicã a râurilor principale ale Republicii Moldova

La sfârºitul lunii iulie ºi începutul lunii august în cursul superior al fl. Nistru ºi
al r. Prut au avut loc ploi torenþiale care au dus la viituri pluviale pe teritoriul Republicii
Moldova, în prima decadã a lunii august. Creºterea nivelului apei în Nistru a fost de
2,0–4,0 m, în Prut – 2,0–3,0 m, pe alocuri cu inundarea albiei majore a râurilor (fig.
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1.1 ºi 1.2). Viiturile au fost precedate de etiajul ce a avut loc pe aceste cursuri de apã
în lunile iunie ºi iulie (35–45% din valoarea medie multianualã).

Fig. 1.1. Dinamica nivelului apei fl. Nistru (s. Hruºca)

Fig. 1.2. Dinamica nivelului apei r. Prut (s. ªirãuþi)
În a treia decadã a lunii august în cursul superior al Nistrului au cãzut ploi
torenþiale, care au contribuit la creºterea nivelului apei râului cu pânã la 1,5 m. Pe r.
Prut viitura cu ridicarea nivelului apei pânã la 1,5 m a avut loc în a treia decadã a
lunii septembrie. În ambele cazuri apa nu a depãºit nivelul albiei.
La sfârºitul lunii august datoritã ploilor torenþiale pe râul Salcia Mare a avut loc o
viiturã cu ridicarea nivelului apei pânã la 2,5 m ºi, în consecinþã, inundarea luncii râului.

1.4. Procesele demografice ºi starea sãnãtãþii populaþiei
Situaþia demograficã. Conform datelor preliminare [6, 13] ale recensãmântului
populaþiei din octombrie 2004, populaþia Republicii Moldova constituie 3388* mii
*
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persoane, din care 1309 mii (39%) – populaþie urbanã ºi 2079 mii persoane (61%) –
populaþie ruralã.
In anul 2004 rata natalitãþii a constituit 11.3 nãscuþi–vii la 1000 locuitori,
majorându–se uºor comparativ cu anul precedent, iar rata mortalitãþii s–a micºorat,
constituind 12.3 decedaþi la 1000 locuitori. Sporul natural al populaþiei a avut din
nou (pentru al 6–lea an consecutiv) valoare negativã, constituind de data aceasta –1.0
persoane la 1000 locuitori.
Analiza structurii mortalitãþii relevã cã cele mai multe decese (56.5%) au drept
cauzã bolile aparatului cardiovascular. In 2004 a sporit numãrul deceselor în urma
bolilor infecþioase, parazitare ºi ale aparatului digestiv. Totodatã, s–a diminuat numãrul
deceselor urmare a bolilor aparatului respirator ºi circulator, a tumorilor maligne, a
accidentelor, intoxicaþiilor ºi traumelor.
Migraþia populaþiei. Conform Departamentului Migraþiune, pe parcursul anului
2004 în Republica Moldova s–au stabilit 1706 imigranþi. In acelaºi timp s–au repatriat
1816 persoane.
Starea socialã. Populaþia economic activã a Republicii Moldova a constituit 1433
mii persoane, înregistrând o scãdere de circa 3% faþã de anul precedent. În totalul
populaþiei active o pondere mai mare (55%) a avut populaþia ruralã. Fiecare a noua
persoanã sau circa 11% din populaþia activã a fost în vârstã de 15–24 ani.
Numãrul pensionarilor aflaþi la evidenþa organelor de protecþie socialã la 1 ianuarie
2005 a constituit 621.1 mii persoane sau cu 7.4 mii (1.2%) mai puþin comparativ cu
anul precedent.
Numãrul ºomerilor a fost de peste 116 mii, în scãdere uºoarã faþã de anul 2003.
ªomajul afecteazã într–o proporþie mai mare bãrbaþii – 60.2% ºi persoanele cu domiciliul
în mediul urban – 66.2%. La momentul cercetãrii urmau o formã de instruire doar
1.4% din totalul ºomerilor. Durata medie a ºomajului a fost de 22 luni. ªomerii pe
termen lung (aflaþi în ºomaj mai mult de un an) deþineau o pondere de circa 45% în
numãrul total al ºomerilor.
Rata ºomajului la nivel de þarã a fost de 8.1%, fiind în uºoarã creºtere faþã de
2003 – 7.9%. S–au înregistrat disparitãþi semnificative între rata ºomajului la bãrbaþi
– 10.0% ºi la femei – 6.3%; în mediul urban (11.9%) ºi în mediul rural (5.0%). Rata
ºomajului în rândul tineretului (15–24 ani) s–a micºorat de la 22.3% în 1999 pânã la
19.7% în 2004. ªi la tineri ºomajul la bãrbaþi este mai ridicat decât la femei (21.5% ºi
17.6%). Ponderea ºomerilor tineri în numãrul total al ºomerilor a înregistrat valori
cuprinse între 31.8% în 1999 ºi 26.5% în 2004. Incidenþa ºomajului cu durata de
peste 6 luni în rândul tinerilor a constituit 48% în 2004.
Numãrul persoanelor declarate plecate în alte þãri la lucru sau în cãutare de
lucru a fost de peste 345 mii persoane, ceea ce constituie circa 24% din totalul populaþiei
active. În comparaþie cu anul precedent numãrul lor a crescut cu 18.7%. Peste douã
treimi (67%) din totalul persoanelor plecate au fost bãrbaþi, 69% au fost persoane din
localitãþi sãteºti.
Conform datelor Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, la 1 ianuarie
2005 în cãutarea unui loc de muncã se aflau peste 21 mii ºomeri înregistraþi. Din numãrul
total de ºomeri, 44% constituie femeile. Doar 4% din ºomerii înregistraþi beneficiazã de
ajutor de ºomaj, mãrimea medie a cãruia a fost în decembrie 2004 de 438 lei. La un loc
liber de muncã, anunþat de cãtre întreprinderi, reveneau în medie 4 ºomeri [6, 13].
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
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de sãnãtate ale populaþiei – în primul rand a celei rurale – determinate de factorii
mediului înconjurãtor, are consecinþe grave nu numai pentru oamenii afectaþi, dar ºi
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% [4, 5].
Factorii de mediu care afecteazã sãnãtatea populaþiei pot fi de naturã chimicã,
fizicã, biologicã, psihicã, geneticã, culturalã, comportamentalã. În condiþiile Republicii
Moldova principalii factori de risc pentru sãnãtatea populaþiei în relaþie cu mediu
sunt:
Poluarea apei
1. Poluarea microbianã a apei cauzeazã 35–40% din bolile infecþioase intestinale.
Apa folositã în scopuri potabile este un factor care determinã pânã la 20–25% din
cazurile de boli diareice acute ºi hepatitã viralã A (preponderent în zonele rurale) ºi
15–20% din bolile somatice; în cazul unor maladii aceastã pondere este ºi mai mare
(100 % în cazul fluorozei).
2. Consumul apei cu conþinut ridicat de nitraþi poate duce la apariþia
methemoglobinemiei, în special la copiii pânã la 1 an, mai ales cei alimentaþi artificial.
Numãrul populaþiei expuse la concentraþii de nitraþi ce depãºesc CMA prin consumul
de apã din fântâni constituie 1.57 mln. sau circa 37% din populaþia totalã a þãrii.
3. Conþinutul ridicat de fluor poartã un caracter endemic ºi duce la apariþia fluorozei
dentare iar la concentraþii mai mari de 5 mg/l poate apãrea ºi osteofluoroza. Peste
12% din populaþia republicii are fluorozã dentarã.
4. Carenþa de fluor afecteazã mai mulþi oameni, decât excesul acestui element.
La acest factor de risc este expusã în primul rând populaþia din orãºele mari,
aprovizionatã cu apã din fl. Nistru ºi r. Prut, însumând circa 1.25 milioane persoane.
Apa consumatã are un conþinut mediu de fluor de 0.2–0.3 mg/l.
5. Carenþa de iod – circa 2/3 din teritoriul þãrii poate fi consideratã zonã endemicã,
unde conþinutul de iod este mai mic de 0.005–0.010 mg/l.
6. Mineralizarea excesivã a apelor este cauzatã de conþinutul ridicat de anioni
(sulfaþi, cloruri ºi hidrocarbonaþi, în ultimii ani ºi nitraþii) ºi cationi (Ca, Na ºi Mg).
Consumul îndelungat al apei puternic mineralizate duce la creºterea morbiditãþii
populaþiei prin litiazã urinarã, afecþiuni cardiovasculare ºi digestive. Numãrul populaþiei
expuse la acest factor de risc este destul de mare – peste 1 milion.
Poluarea aerului
Calitatea aerului este afectatã de factori interni ºi externi de poluare, iar
concentraþiile de fond sunt determinate în principal de transferul transfrontalier al
noxelor. Poluarea spaþiului aerian de la sursele interne este mai înaltã în oraºe ºi în
centrele rurale, cauzele fiind activitatea întreprinderilor industriale, termoenergetice
ºi traficul intens al transportului auto. Poluarea aerului este un factor de risc extrem
de serios pentru sãnãtate. Oxizii de azot, sulf, particulele solide ºi alþi poluanþi ai
aerului intensificã bolile cardiace, respiratorii, dermatologice, ale organelor auditive
etc.
Poluarea solului
In Moldova resursele funciare sunt supuse unui impact antropic puternic care
se manifestã prin sporirea eroziunii, poluarea ºi degradarea solului. Toate acestea
sporesc riscul de îmbolnãvire a populaþiei prin infectarea ºi intoxicarea produselor
alimentare, apei potabile, mediului de recreaþie ºi habitatului, etc.
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Degradarea resurselor biologice
Din cauza valorificãrii excesive a teritoriului resursele biologice autohtone au
fost puternic reduse în decursul ultimelor douã secole, ceea ce s–a reflectat foarte
negativ asupra echilibrului ecologic ºi asupra sãnãtãþii populaþiei.
Deºeurile – factor major de poluare
În Moldova deºeurile (menajere, agricole, animaliere, industriale ºi altele) se
acumuleazã în mare parte necontrolat, iar gestionarea, neutralizarea, nimicirea ºi/
sau reutilizarea lor nu este la nivelul corespunzãtor. Deºeurile sunt depozitate în
mod haotic, în majoritatea cazurilor la suprafaþa solului, reprezentând o sursã
importantã de poluare a solului ºi apelor naturale. În majoritatea localitãþilor
gunoiºtile nu sunt amenajate, nu dispun de sisteme de drenaj pentru evacuarea
scurgerilor nocive ºi nu au semne de avertizare. Un pericol deosebit îl comportã
deºeurile toxice, neutralizarea ºi lichidarea cãrora este o problemã prioritarã. În
prezent se întreprind mãsuri speciale privind unele categorii de deºeuri toxice
(reambalarea ºi neutralizarea poluanþilor organici persistenþi).
Ocrotirea sãnãtãþii. Conform informaþiei preliminare a Ministerului Sãnãtãþii,
în 2004 morbiditatea populaþiei din cauza infecþiilor intestinale acute a sporit faþã
de 2003, de la 381 pânã la 411 cazuri la 100 mii locuitori. Cu toate cã se observã o
micºorare generalã a morbiditãþii în hepatite virale, totuºi numãrul cazurilor de
hepatita C s–a mãrit cu 7%. În anul 2004 numãrul purtãtorilor virusului
imunodeficienþei umane (HIV) a constituit 360 persoane, cu 101 cazuri mai mult
comparativ cu anul precedent. Au fost înregistrate 53 cazuri de boala SIDA [6, 13].
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2. IMPACTUL ECONOMIEI ASUPRA MEDIULUI
ÎNCONJURÃTOR
Importanþa unei dezvoltãri durabile ºi legãtura sa cu creºterea economicã sunt
principii incontestabile în societãþile moderne. Resursele naturale ºi sociale reprezintã
fundamentul oricãrei activitãþi socio-economice. Protejarea eficientã a mediului
înconjurãtor este astfel o precondiþie pentru dezvoltarea durabilã.
Interacþiunile dintre om ºi mediul ce îl înconjoarã sunt complexe. Activitãþile
umane sunt cauza fundamentalã ºi forþa motrice a degradãrii mediului. 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.
Menirea acestei pãrþi a raportului este de a prezenta faptele de bazã ale dezvoltãrii
Republicii Moldova în 2004, în domeniile energeticii, industriei, transporturilor,
agriculturii, ramurii extractive ºi a turismului, relevante pentru o mai bunã înþelegere
a impactului acestor sectoare asupra mediului înconjurãtor.

2.1. Energetica
Starea actualã în sistemul energetic. Sectorul energetic în Republica Moldova
funcþioneazã aproape în totalitate (98%) în baza resurselor energetice importate. Se
importã atât electricitate, cât ºi combustibil pentru producerea energiei electrice ºi
termice. Consumul resurselor energetice s-a micºorat puternic în comparaþie cu a.
1990 (tab. 2.1), reflectând în bunã mãsurã prãbuºirea generalã a economiei þãrii,
urmare a transformãrilor radicale politice ºi sociale din anii 1990.
Tabelul 2.1
Indicii generali ai consumului de energie în Republica Moldova în perioada
anilor 1990-2004

Energia este “sângele economiei” ºi consumul de energie este, de regulã, bine
corelat cu starea economiei. Datele din tabel reflectã dinamica realã a dezvoltãrii
economice din ultimii 15 ani. Minimul absolut a fost atins în anii 1998-1999, dupã
care economia ºi, respectiv, consumul energiei electrice au intrat pe un trend ascendent.
În anii 2000-2004 are loc mãrirea treptatã a consumului de resurse energetice, atât
total cât ºi pe cap de locuitor. Problemele curente principale ale dezvoltãrii energeticii
în Republica Moldova le reprezintã :
• coeficientul înalt de uzurã a echipamentului tehnologic de producere a energiei
ºi al reþelelor electrice;
• gradul scãzut de utilizare a echipamentului tehnologic ºi al reþelelor de tensiune
înaltã;
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• coeficientul înalt al pierderilor de resurse energetice (la energie electricã, pânã la
50 %);
• lipsa unui sistem eficient de evidenþã a consumului de resurse energetice;
• datoriile mari ale populaþiei ºi agenþilor economici pentru energia consumatã.
Sursele principale de producere a energiei electrice. Principalele surse de
producere a energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova sunt: CET-1 ºi CET-2,
amplasate în mun. Chiºinãu, CET-Nord care funcþioneazã în or. Bãlþi, CETM din or.
Dnestrovsc (amplasatã în Transnistria) ºi hidrocentralele din Dubãsari ºi Costeºti.
De menþionat, cã principalul producãtor de energie electricã în þarã pânã în prezent
este centrala din Dnestrovsc. Cantitatea de energie electricã produsã de CETM rãmâne
a fi la nivelul anilor 2001-2003. Datele privind capacitãþile de producere a energiei
electrice ºi termice ºi eficienþa funcþionãrii centralelor termice sunt demonstrate în
tabelul 2.2.
Tabelul 2.2
Capacitãþile ºi eficienþa energeticã a centralelor energetice

Gazul natural este principalul tip de combustibil utilizat pentru producerea energiei.
In 2004 pãcura a fost utilizatã ocazional de CET-1. Cantitatea de energie produsã de
CET-1 ºi CET-2 pe parcursul ultimilor trei ani este în scãdere, ceea ce se explicã prin
starea financiarã dificilã a centralelor datoratã managementului inadecvat ºi datoriilor
mari ale populaþiei pentru energia consumatã (istorice ºi curente). Cantitatea energiei
produse de CET-Nord pe parcursul anilor 2002-2004 s-a mãrit cu circa 40%.
Consumul specific de combustibil la producerea energiei electrice la CET-1 ºi
CET-2 este în creºtere, ceea ce dovedeºte o scãderea de eficienþã ºi poate fi explicat
prin uzura fizicã a echipamentelor energetice. CET-Nord funcþioneazã cu un randament
mai înalt, ceea ce a permis micºorarea substanþialã a consumului specific de
combustibil pe parcursul ultimilor ani.
Analiza consumului specific de combustibil la producerea energiei termice
demonstreazã o îmbunãtãþire a eficienþei pentru toate cele trei centrale.
Capacitatea totalã de producere a energiei termice în Republica Moldova constituie
1300 Gcal. Oraºele Chiºinãu ºi Bãlþi dispun de sisteme centralizate de încãlzire. În
alte oraºe sunt folosite cazangeriile de cartier.
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Sistemul naþional de gazificare cuprinde circa 700 km linii de înaltã presiune,
peste 2000 km linii de presiune medie ºi joasã ºi 165 staþii de distribuþie. Sunt gazificate
doar 25% din numãrul total al localitãþilor þãrii.
Impactul centralelor electrotermice asupra mediului înconjurãtor. Sursele
energetice de rând cu transportul au ponderea cea mai mare în poluarea bazinului
aerian. Impactul centralelor electrotermice asupra mediului este determinat de natura
ºi cantitãþile de combustibil consumat pentru producerea energiei. Din punct de vedere
ecologic gazul natural este cel mai convenabil din combustibilii folosiþi, deoarece conþine
mai multe hidrocarburi uºoare ºi polueazã mai puþin bazinul aerian. Graþie faptului cã
la centralele CET-1, CET-2, CET-Nord pentru producerea energiei (electrice ºi termice)
este folosit preponderent gazul natural ºi o cantitate nu prea mare de pãcurã, poluarea
mediului înconjurãtor a rãmas în limite rezonabile pentru sectorul termoenergetic.
Republica Moldova efectueazã retehnologizarea/modernizarea surselor energetice,
ceea ce este în corespundere cu Protocolul ONU de la Kyoto privind micºorarea emisiilor
în mediul înconjurãtor.
Perspectivele dezvoltãrii energeticii în Republica Moldova. În perioada anilor
2002-2004 Ministerul Energeticii ºi-a concentrat activitatea asupra elaborãrii
Programului de stat privind utilizarea resurselor regenerabile ºi a Programului Naþional
privind conservarea energiei.
O direcþie prioritarã este atragerea investiþiilor în sectorul energetic al þãrii, în
special în vederea modernizãrii CET -urilor ºi construcþiei mini-CET -urilor în
conformitate cu Concepþia de renovare ºi descentralizare a sistemelor de alimentare
cu caldurã a localitãþilor Republicii Moldova ºi a Concepþiei de dezvoltare a centralelor
electrice din Republica Moldova pânã în anul 2010. Realizarea principiilor de bazã
ale acestor documente s-a axat pe urmãtoarele direcþii de activitate:
1. Îmbinarea sistemelor de asigurare cu cãldurã centralizat ºi descentralizat.
La moment în majoritatea oraºelor þãrii a fost înfãptuitã descentralizarea sistemelor
de alimentare cu cãldurã, ultimele în Strãºeni, Nisporeni, Cantemir, Donduºeni, Cupcini.
În aceste localitãþi au fost construite un numãr mare de centrale termice autonome ºi
fostul sistem centralizat de asigurare cu cãldurã nu mai existã. Începând cu anul 2003
au fost iniþiate lucrãrile de modernizare a surselor de cãldurã în oraºele Ungheni,
Basarabeasca ºi Cahul. Programul Naþional de renovare ºi descentralizare a sistemelor
de alimentare cu cãldurã a localitãþilor Republicii Moldova, adoptat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1059 din 29.08.2003, conþine propuneri concrete de modernizare a
sistemelor de asigurare cu cãldurã în 36 de oraºe ale þãrii. Sistemele propuse sunt în
general bazate pe producerea concomitentã a energiei electrice ºi termice.
2. Instalarea utilajului modern la sursele de energie termicã
Renovarea sistemelor de asigurare cu cãldurã se face în baza folosirii gazului
natural. Realizarea acestei activitãþi este îmbinatã cu Programul Naþional de gazificare
a Republicii Moldova.
3. Împlementarea Programului Naþional „Satul Moldovenesc” care presupune:
•
Urgentarea lucrãrilor de implementare a componentei termice a Proiectului
Energetic II ºi atragerea investiþiilor pentru modernizarea CET-urile ºi construcþia
mini-CET-urilor.
•
Construirea unor centrale electrice raionale/regionale care vor majora producþia
energiei electrice ºi gradul de utilizare a capacitãþilor medii anuale, care în anul
2007 va atinge 60%, în anul 2010 - 64,8%, în anul 2015 - 68,6%, micºorându-se
importul de energie electricã. Dupã finalizarea construcþiei centralelor de
termoficare producerea energiei termice se va majora în anul 2010 pânã la 2000
mii Gcal, iar în anul 2015 pânã la 2250 Gcal.
•
Construirea unor gazoducte magistrale, conducte – branºamente, gazoducte
interurbane, staþii de distribuþie a gazelor, staþii ºi puncte de mãsurare a gazelor.
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În sectorul termoenergetic activitãþile vor fi îndreptate spre: (i) realizarea
principiilor de bazã ale Concepþiei de renovare a sistemelor de alimentare cu cãldurã;
(ii) elaborarea Programului Naþional de Renovare ºi descentralizare a sistemelor de
alimentare cu cãldurã a localitãþilor din Republica Moldova ºi perfecþionarea bazei
legislative ºi normative pentru sporirea eficienþei sistemelor de alimentare cu energie
termicã; (iii) combinarea sistemelor centralizat ºi descentralizat de alimentare cu
cãldurã, instalarea utilajului modern la noile surse de cãldurã ºi la cele existente,
reutilarea sistemelor de alimentare cu cãldurã pentru folosirea gazului natural,
finalizarea lucrãrilor de contorizare a energiei termice ºi a apei calde utilizate.
Proiectele investiþionale prioritare în sectorul energetic al Republicii Moldova
stabilite în Strategia energeticã a Republicii Moldova pânã în 2010 sunt direcþionate
spre majorarea capacitãþii de generare a energiei în sistemul electroenergetic al þãrii
prin extinderea surselor existente ºi amplasarea unor surse noi de nivel regional ºi
raional. Toate sursele de generare vor funcþiona în baza gazului natural ca cel mai
eficient combustibil din punct de vedere ecologic

2.2. Industria
Principalele evenimente socio-economice. În anul 2004, în industria Republicii
Moldova nu au avut loc modificãri instituþionale ºi socio-economice semnificative .
Numãrul întreprinderilor din industria extractivã ºi prelucrãtoare în 2004 constituia
15,3 mii unitãþi, alcãtuind 12% din numãrul întreprinderilor înregistrate în Republica
Moldova.
Creºterea industrialã în Republica Moldova, ca ºi în majoritatea þãrilor Europei
de Est, Caucazului ºi Asiei Mijlocii (EECCA), pe perioada anilor 2001-2004 s-a menþinut
la nivelul 7-15 % anual. Volumul producþiei fabricate a atins cifra de 1.75 miliarde lei
(tabelul 2.3). Au fost însuºite în producþie circa 70 tehnologii noi ºi peste 700 articole
ºi tipuri de produse. A continuat procesul de privatizare ºi restructurare a
întreprinderilor; s-a implementat managementul corporativ; s-a dezvoltat cooperarea
de producþie a întreprinderilor industriale cu partenerii din alte þãri.
Tabelul 2.3
Producþia principalelor sectoare industriale
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Utilizarea apei pentru necesitãþi de producere pe perioala ultimilor 5 ani este la
nivelul 590 mln. m3 (de 2 ori mai puþin faþã de 1995).
Structura producþiei industriale s-a schimbat esenþial. Producþia cimentului ºi a
sticlei a scãzut foarte mult faþã de începutul anilor 1990, deºi tendinþa din ultimii ani
a fost crescãtoare. Fabricarea articolelor din beton, ciment, gips, producerea maºinilor
ºi echipamentului de prelucrarea metalelor, producþia de mobilier sunt ºi actualmente
în descreºtere.
Cu toate cã în general producþia industrialã nu a atins încã nivelul a. 1995,
industria prelucrãtoare are indici de restabilire mai înalþi în ultimii ani. In anul 2004
industria prelucrãtoare a atins nivelul anului 1996. Fabricarea uleiurilor, lactatelor,
vinului a crescut de circa 1,5 ori în 2002 faþã de 1995; în acelaºi timp fabricarea
produselor de morãrit în aceeaºi perioadã s-a micºorat de patru ori; industria de
panificaþie, a zahãrului, de prelucrare a produselor din carne s-a micºorat de 1,4-2,0
ori.
Unul din instrumentele principale al politicii industriale care asigurã reînnoirea
mijloacelor de producþie ºi determinã dezvoltarea de mai departe a industriei în
ansamblu sunt investiþiile. În anul 2004 investiþiile au constituit peste 204 milioane
lei, adicã de 2.2 ori mai mult decât în 2003 ºi de 6,7 ori mai mult decãt în anul
2000.
Ritmul anual de creºtere a consumului de energie în ultimii ani a fost de circa
5% ( în UE 1%). În acelaºi timp s-a îmbunãtãþit energoeficienþa in industrie. La cele
33 de întreprinderi mari gestionate de Ministerul Industriei reducerea consumului
energiei în 2004 a fost de 931 mii kWh (7.4%) ºi 983 Gcal. În total, în urma
implementãrii programului ramural de conservare a energiei s-au economisit 2470
mii kWh ºi 2456 Gcal.
Utilizarea energiei în industrie ºi construcþii a atins în 2004 nivelul anului 1995,
rãmânând de 1.5 ori mai mic decât în 1993. Consumul gazului natural în 2004 a fost
de 133 mln m3, ceea ce constituie de 1.3 ori mai mult faþã de 2001 (prepondent a
sporit consumul în industria alimentarã - de la 9 pînã la 19 mln m3 ºi în cea extractivã
ºi minerit – de la 87 la 113 mln m3). Consumul motorinei ºi pãcurii în ultimii 3 ani sa menþinut la nivelul de 7 kt anual.
În cadrul Acordului de Parteneriat ºi Cooperare între Uniunea Europeanã ºi
Republica Moldova, un ºir de agenþi economici din þarã au fondat întreprinderi
mixte ºi au încheiat contracte comerciale cu agenþi economici din statele UE. Aceste
legãturi au favorizat dezvoltarea întreprinderilor, îndeosebi a celor din industria
uºoarã.
Pe parcursul anului 2004 s-au derulat programe care, direct sau indirect, au
avut un impact benefic asupra mediului înconjurãtor: Programul ramural de conservare
a energiei, Programul de însuºire în producere a tehnicii ºi tehnologiilor noi, Programul
ramural de gestionare a deºeurilor. Conform Programului Guvernului “Renaºterea
economiei - renaºterea þãrii” s-a elaborat ºi se realizeazã un ºir de programe statale
ce þin de problemele industriei, în deplinã corelare cu tendinþele de ajustare a politicii
industriale la normele Uniunii Europene.
În contextul Planului de acþiuni întreprinse de Republica Moldova în vederea
integrãrii în Uniunea Europeanã, se efectueazã armonizarea legislaþiei naþionale în
domeniul protecþiei mediului. In vederea implementãrii prevederilor Directivelor
europene privind protecþia mediului specialiºtii din industrie sunt familiarizaþii cu
cerinþele respective. Este în derulare elaborarea reglementãrilor tehnice care au menirea
sã transpunã cerinþele directivelor în legislaþia ºi reglementãrile naþionale. Cu asistenþa
tehnicã a þãrilor Uniunii Europene ºi a altor state în industria Moldovei se
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implementeazã programe de producere mai purã. Pânã în prezent, asemenea programe
au fost implementate la 25 de întreprinderi.
Realizãri în domeniul protecþiei mediului. Sectorul industrial este responsabil
de emiterea unor numeroase substanþe poluante în aer ºi în bazinele acvatice, de
contaminarea solului ºi generarea deºeurilor. Unele activitãþi industriale conduc la
perturbãri ale landºaftului ºi genereazã zgomote ºi alte pericole. Date complete despre
poluarea industrialã la scara întregii þãri pentru diferite sectoare ale industriei practic
nu existã. In general, existã puþini indicatori integraþi ai impactului industriei asupra
mediului. Cel mai des sunt folosiþi indicii utilizãrii energiei ºi combustibilului: ei pot
servi pentru calculul emisiilor unor poluanþi ca CO2 ºi - într-o mãsurã mai micã - SO2,
NOX, metale grele, SOV ºi POP. În figura 2.1 sunt prezentate emisiile gazelor de serã
de la activitãþile industriale, calculate în echivalenþi de CO2, pentru perioada anilor
1990 – 2004.
Datele despre poluarea industrialã, consumul de apã ºi energie aratã o relativã
mãrire a ecoeficienþei. Reducerea emisiilor de poluanþi ºi a generãrii deºeurilor
industriale a fost mai mare decât reducerea volumului producþiei industriale.

Îmbunãtãþirea ecoeficienþei în Republica Moldova în industria prelucrãtoare poate
rezulta din schimbãri structurale (promovarea unor activitãþi mai puþin poluante) ºi
din schimbãri tehnologice (tehnologii mai pure, mãsuri de reducere a poluanþilor la
sfârºitul ciclului de producþie). Între anii 1993 ºi 2004 în majoritatea þãrilor emisiile
de SO2 de la industria prelucrãtoare s-au redus considerabil (în general, între 25% ºi
80%), în principal datoritã modificãrilor structurale. Cu toate cã au avut loc unele
modificãri structurale ºi în economia Republicii Moldova, efectul lor net asupra mediului
a fost mic.
Pe parcursul anului 2004, Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale a
întreprins eforturi majore în domeniul îmbunãtãþirii gesteonãrii resurselor naturale.
Cheltuielile pentru protecþia mediului în Republica Moldova au crescut în ultimii
ani: în 2003-2004 au fost alocaþi câte 30-32 mln. lei numai din fondurile ecologice,
deºi circa o treime din aceºti bani nu au fost valorificaþi. Cea mai mare parte a
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cheltuielilor a fost utilizatã pentru tratarea apelor uzate, managementul deºeurilor
solide ºi protecþia biodiversitãþii. În viitorul apropiat se aºteaptã creºterea de mai
departe a pieþei tehnologiilor pure, în special ca urmare a utilizãrii echipamentului
pentru producerea energiei termice comunale ºi rezidenþiale pentru conformare la
protocolul de la Kyoto.

2.3. Transportul
Structura transportului în Republica Moldova. Transportul este unul din
componentele de bazã ale economiei naþionale dar ºi unul din principalii poluatori ai
mediului înconjurãtor. În Republica Moldova trei tipuri de transport au cunoscut o
dezvoltare mai importantã: transportul auto, transportul feroviar ºi transportul aerian.
Transportul fluvial în ultimii ani practic a încetat sã activeze. Ponderea tipurilor de
transport este disproporþionatã: 88.5% din totalul transportãrilor efectuate în þarã îi
revin transportului auto, 10.5%, transportului feroviar iar 1%, celorlalte tipuri de
transport (în special, celui aerian).
Datele despre dezvoltarea infrastructurii transporturilor ºi a parcului unitãþilor
de transport în anii 1990-2004 sunt prezentate în tabelele 2.4 ºi 2.5.
Tabelul 2.4
Lungimea cãilor ferate ºi a reþelelor auto (km) în Republica Moldova în anii 1990-2004

Tabelul 2.5
Numãrul unitãþilor de transport feroviar ºi auto în Republica Moldova
în anii 1990-2004

In ultimii 15 ani reþeaua cãilor ferate nu a suferit schimbãri esenþiale. Numãrul
mijloacelor de transport auto în perioada anilor 1990-2004 a înregistrat creºteri
importante. In contrast cu creºterea rapidã a unitãþilor de transport, reþeaua de drumuri
a rãmas practic neschimbatã.
Impactul transportului asupra mediului. Transportul auto este sursa principalã
de poluare a atmosferei în Republica Moldova. Gradul de poluare produs depinde de
mai mulþi factori. Principalii factori care sporesc impactul transportului auto asupra
mediului, în afarã de creºterea numãrului mijloacelor auto, sunt calitatea proastã a
drumurilor ºi starea tehnicã precarã a parcului auto. Majoritatea automobilelor au
un termen exagerat de exploatare.
Creºterea bruscã a numãrului unitãþilor de transport participante la trafic a
afectat puternic calitatea reþelei de drumuri. În condiþiile declinului economic din
ultimii 15 ani practic nu s-au mai fãcut investiþii în dezvoltarea drumurilor. Din
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aceastã cauzã nu se efectueazã lucrãri serioase de reconstrucþie ºi reparaþie a
reþelei de drumuri. Starea deplorabilã a acesteia mãreºte semnificativ impactul
asupra mediului.
Un alt factor negativ este gradul înalt de uzurã a parcului auto. Importul masiv
al autovehiculelor cu termen de exploatare mare (preferate de cumpãrãtorii cu venituri
reduse) duce la creºterea impactului asupra mediului.
În tabelul 2.6 sunt prezentate datele despre dinamicã dezvoltãrii transportului
auto ºi cantitãþile de combustibil folosite pe parcursul anilor 1990-2004. Este necesar
de menþionat cã privatizarea ramurii transporturilor nu a dus la modernizarea generalã
a mijloacelor de transport. În dotarea parcului naþional de transportat pasageri se
aflã preponderent unitãþi de transport moºtenite de la URSS ºi maºini vechi importate
din Occident.
Tabelul 2.6
Cantitãþile de combustibil folosite de transportul auto ºi numãrul unitãþilor de
transport în anii 2000-2004, în raport cu anul de referinþã 1990

În perioada anilor 2002-2004 s-a importat numai benzinã cu conþinut redus de plumb.

2.4. Agricultura
Structura terenurilor agricole. Reformarea ºi eficientizarea protecþiei resurselor
funciare în condiþiile transformãrilor din agriculturã survenite în ultimii 15 ani este o
sarcinã dificilã. În prezent cota terenurilor folosite la arabil ºi pentru plantaþii
pomiviticole este inadmisibil de mare, fapt ce provoacã dificultãþi considerabile în
menþinerea unui echilibru ecologic durabil dintre ecosistemele naturale ºi cele antropice
ºi conduce inevitabil la degradarea mediului, a înveliºului de sol ºi a biodiversitãþii.
Reforma funciarã a schimbat radical structura ºi modul de utilizare a proprietãþii
funciare. Astfel, la începutul a. 2004 terenurile cu destinaþie agricolã din þarã erau
gestionate de cãtre: 11 cooperative de producþie cu suprafaþa totalã de 105.7 mii ha
(5.4% din suprafaþa terenurilor cu destinaþie agricolã); 95 societãþi pe acþiuni – 47.1
mii ha (2.4%); 4 colhozuri – 13.7 mii ha (0.7%); 1188 de societãþi cu rãspundere
limitatã – 639.0 mii ha (32.7%); 558 mii de gospodãrii þãrãneºti (de fermier) – 698.2
mii ha (35.8%); 44 asociaþii de gospodãrii þãrãneºti – 10.5 mii ha (0.5%). Fondul funciar
este privatizat ºi pulverizat în cote valorice.
Starea actualã a fondului funciar limiteazã folosirea eficientã ºi protejarea
înveliºului de sol. Dimensiunile mici ale cotelor valorice, amplasarea lor frecventã dea lungul pantei exclud implementarea agriculturii durabile, a metodelor performante
de creºtere a plantelor ºi mãsurilor eficiente de protecþie a solurilor. Gospodãriile
colective ºi masivele arendate nu sunt organizate în plan antierozional, lipsesc
asolamentele, amplasarea culturilor ºi metodele de lucrare nu includ masuri de
conservare a productivitãþii solurilor. Din aceste motive continuã dehumificarea
solurilor, pe pante se activizeazã procesele erozionale ºi alunecãrile de teren, are loc
degradarea generalizatã a înveliºului de sol.
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Actualmente se întreprind mãsuri de consolidare a terenurilor agricole. Este
foarte important ca unul din elementele de bazã ale acestei consolidãri sã fie principiul
pedoecologic care implicã necesitatea adaptãrii tuturor activitãþilor agricole la condiþiile
concrete de landºaft. In acest context, el presupune o specializare atât a practicilor
agricole cât si a culturilor, þinându-se cont de condiþiile bio- ºi pedoclimatice ale zonei,
raionului, microraionului ecologic. Aceasta abordare va permite aplicarea tehnologiilor
moderne, respectarea asolamentelor adecvate niºelor ecologice ºi ameliorarea calitãþii
solurilor prin implementarea sistemelor regionale de protejare ºi conservare a
productivitãþii solurilor.
Agricultura ecologicã. Agricultura ecologicã reprezintã o ramurã specificã a
agriculturii care se bazeazã pe respectarea principiilor ce asigurã crearea unor
agroecosisteme diversificate, echilibrate ºi durabile, fãrã folosirea substanþelor chimice
(sintetice) sub formã de îngrãºãminte minerale ºi pesticide, care sã asigure protejarea
resurselor naturale ºi a sãnãtãþii oamenilor. In Republica Moldova aceastã ramurã a
agriculturii este, deocamdatã, puþin practicatã, fiind însã consideratã o soluþie de
viitor viabilã, care - între altele - micºoreazã substanþial impactul activitãþilor agricole
asupra mediului.
În prezent, la scarã mondialã, suprafaþa ocupatã de diverse culturi unde se
aplicã tehnologii de obþinere a produselor ecologice depãºeºte 22 milioane hectare.
Comerþul cu produse ecologice a crescut de la 10 mlrd. dolari SUA în 1997 pânã la
27 mlrd. dolari în 2004, iar pentru 2005 se aºteaptã o creºtere pânã la 29-31 mlrd.
dolari.
Cercetãrile efectuate ºi numeroasele analize ale condiþiilor naturale ale Republicii
Moldova au confirmat raþionalitatea folosirii fondului funciar al Moldovei pentru
implementarea agriculturii ecologice ºi existenþa premizelor promovãrii agriculturii
ecologice.
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. Numãrul gospodãriilor/fermelor care aplicã
metode de producþie ecologicã este în creºtere.
Este necesar de conºtientizat cã agricultura ecologicã nu reprezintã un
substituent al agriculturii convenþionale, ci este o parte componentã a dezvoltãrii
durabile.
Legislaþia naþionalã elaboratã pentru acest sector, armonizatã parþial cu cerinþele
europene în domeniu, este menitã sã creeze un sistem de agriculturã ecologicã conform
sistemelor europene. Aceasta cuprinde:
1. Concepþia naþionalã a agriculturii ecologice, fabricãrii ºi comercializãrii
produselor alimentare ecologice ºi genetic nemodificate ºi Planul de acþiuni
pentru implementarea Concepþiei, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 863 din 21.08.2000;
2. 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 cu aplicare din
01.01.2002;
3. Ordinul Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare nr. 56 din 14.03.2002
privind „Reglementãrile tehnice pentru producerea ºi prelucrarea produselor
ecologice” care se referã la urmãtoarele produse ecologice:
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-

produse vegetale primare neprocesate, animale ºi produse animaliere
neprocesate;
- produse de origine vegetalã ºi animalã procesate, destinate consumului
uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetalã
ºi/sau de origine animalã;
- furaje, furaje compuse ºi alte materii prime.
4. Directiva Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare nr. 31, din 03.04.2003
„Cu privire la desemnarea Organismului de inspecþie ºi certificare”.
5. Legea cu privire la producþia agroalimentarã ecologicã nr. 115 – XVI din 9 iunie
2005.
Autoritatea responsabilã pentru sectorul de agriculturã ecologicã din Moldova
este Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare, cu urmãtoarele atribuþii
principale:
• elaborarea proiectelor de acte normative, reguli ºi norme de control, de certificare
ºi comercializare a produselor ecologice;
• notificarea operatorilor;
• autorizarea organismelor de inspecþie ºi certificare;
• controlul ºi supravegherea activitãþii organismelor de inspecþie ºi certificare;
• monitorizarea ºi supravegherea activitãþii sectoriale.
În baza cercetãrilor ºtiinþifice ale INECO (lab. Ecopedologie ºi Radioecologie)
privind evaluarea indicilor ecologici: echilibrul ecologic (raportul dintre suprafeþele
ecosistemelor naturale ºi antropizate), gradul de împãdurire ºi gradul de arãturã au
fost evidenþiate zonele ecologice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii ecologice.
Terenurile cu un echilibru ecologic optim, pretabile pentru agricultura ecologicã sunt
repartizate în regiunea agricolã Nord (28 comune); regiunea agricolã Centru – 7 comune
ºi regiunea agricolã Sud – 12 comune. În baza parametrilor ecologici (notele de bonitate)
ºi a indicilor recoltelor culturilor agricole au fost stabilite solurile pretabile pentru
cultivarea produselor agroalimentare ecologic curate: (cernoziomurile: luvice, care
ocupã 3.5% din teritoriu, cu notele de bonitare 83-94 puncte; – cambice (11.7%,
notele de bonitare 89-96%); – tipice (8.4%, nota de bonitare 100 puncte); – obiºnuite
ºi carbonatice (38%, notele de bonitare: obiºnuite – 69-91; carbonatice – 66-78 de
puncte). Criteriile pedologice pentru dezvoltarea durabilã a agriculturii ecologice prevãd
menþinerea echilibrului ecologic prin restabilirea circuitului biogeochimic,
implementarea tehnologiilor cu impact minim asupra mediului ºi selectarea
asolamentelor adecvate condiþiilor ecopedologice zonale. Se recomandã de exclus din
folosinþa pentru agricultura ecologicã sectoarele cu note de bonitare mai mici de 60
puncte.
În prezent nu existã date statistice oficiale cu privire la suprafeþele cultivate ºi
producþia obþinutã în sectorul agriculturii ecologice. Aceste date statistice vor putea fi
monitorizate în urma înregistrãrii operatorilor la Ministerul Agriculturii ºi Industriei
Alimentare conform legislaþiei în vigoare.
Republica Moldova nu are încã un sistem de inspecþie ºi certificare. Inspecþia
unitãþilor / fermelor ecologice ºi eliberarea certificatelor de control se face în prezent
de organisme de control acreditate în UE sau care au echivalenþã în UE.

2.5. Subsolul
Pânã la începutul anilor 1990 valorificarea zãcãmintelor de materie primã
nemetaliferã ºi a materialelor de construcþie naturale era efectuatã de cãtre
întreprinderile miniere de stat, asigurându-se în mare parte necesitãþile republicii în
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astfel de materii prime, iar gipsul, calcarele pentru industria zahãrului, praful de var
pentru ameliorarea solului erau livrate ºi în alte republici unionale.
Majoritatea zãcãmintelor erau exploatate prin metoda deschisã ºi doar zãcãmintele
de calcar tãiat se valorificau prin metoda de exploatare subteranã cu ajutorul puþurilor
de minã. Urmare a crizei economice din anii 1990, dobândirea materiei prime minerale
s-a redus considerabil, la unele tipuri de substanþe minerale utile - de peste 10 ori.
Declinul maxim al exploatãrii substanþelor minerale utile s-a înregistrat în anii 19951998, dupã care sectorul extractiv a început sã-ºi revinã, odatã cu înviorarea activitãþii
economice. În anul 2004 producerea materialelor de construcþii a sporit cu 20% în
raport cu anul precedent (tab. 2.7).
Tabelul 2.7
Volumul substanþelor minerale neferoase extrase în a. 2003-2004
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Actualmente toate întreprinderile extractive din Moldova sunt societãþi pe acþiuni, o
parte din care intrã în concernul INMACOM (cu capital integral privat), iar întreprinderile
mici pentru dobândirea materialelor de construcþie pentru necesitãþi locale (argilã, nisip,
piatrã de construcþie de but ºi piatrã spartã) sunt în proprietatea unor persoane fizice.
Extragerea ºi prelucrarea gipsului ºi materiei prime pentru ciment se efectueazã de cãtre
întreprinderi cu capital mixt, iar lucrãrile de prospecþiuni geologice la hidrocarburi ºi
exploatarea zãcãmintelor lor au fost concesionate companiei REDECO (S.U.A.).

2.6. Turismul
Republica Moldova dispune de un bogat potenþial turistic. Valorificarea grijulie
ºi eficientã a resurselor pentru dezvoltarea turismului reprezintã o ºansã de dezvoltare
în plus pentru Moldova. Turismul este unul din sectoarele economice cu dezvoltare
rapidã, fiind în acelaºi timp o sursã de impacte asupra mediului natural.
Statul sprijinã turismul, ca unul din domeniile prioritare ale economiei naþionale,
prin mecanisme economice, financiare ºi prin acþiuni de amenajare ºi protecþie a
patrimoniului turistic în conformitate cu prevederile Constituþiei, Legii turismului
(2000), Strategiei de dezvoltare durabilã a turismului în Republica Moldova în anii
2003-2015, altor acte normative adoptate în baza acestora, precum ºi a tratatelor
internaþionale la care þara este parte.
Dinamica dezvoltãrii sectorului
turistic în anii 2000–2004. Analiza
evoluþiei activitãþii turistice în ultimii
cinci ani atestã o creºtere vizibilã a
indicatorilor principali. Începând cu anul
2000, numãrul vizitatorilor încadraþi în
turismul organizat a crescut constant în
fiecare an (fig. 2.2), de la 78121 persoane
în a. 2000 pânã la 169851 persoane în
a. 2004, adicã de mai bine de 2 ori.
Aceastã tendinþã a cuprins atât
turismul intern cât ºi cel internaþional.
Astfel, numãrul de vizitatori în cadrul turismului intern organizat a sporit de la 26705
persoane în a. 2000 pânã la 75960 persoane în a. 2004 (o triplare a numãrului de
turiºti). Evoluþia numãrului de turiºti în cadrul turismului internaþional reflectã aceeaºi
tendinþã. Numãrul de plecãri a crescut de la 32452 persoane în a. 2000 pânã la
67846 persoane în a. 2004 (o dublare a numãrului), iar numãrul de sosiri de la 18964
persoane pânã la 26045 persoane (o creºtere cu 37.3%). Raportul plecãrilor ºi sosirilor
de vizitatori confirmã faptul cã Republica Moldova se manifestã constant ca þarã
emitentã în cadrul turismului internaþional.
Dinamica sosirilor ºi plecãrilor în funcþie de scopul vizitei este prezentatã în
figurile 2.3 ºi 2.4.
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Trebuie menþionat cã aportul turismului în economia Republicii Moldova este
deocamdatã nesemnificativ: veniturile de la turism nu depãºesc 1-1.5% din venitul
total al ramurilor economiei naþionale. Pentru comparaþie, în tãrile recunoscute ca
centre ale turismului internaþional turismul aduce pânã la 60% din veniturile bugetare
totale.
Impactul turismului asupra mediului. Influienþa asupra mediului sã manifestã
prin utilizarea masivã a unitãþilor de transport (terestru, acvatic ºi aerian), invadarea
spaþiilor naturale, utilizarea apei ºi energiei în infrastructura turisticã, generarea
deºeurilor ºi altele. În ariile turistice intensive sã evidenþiazã ºi alte aspecte de impact,
de exemplu, eroziunea ºi degradarea solului, diminuarea diversitãþii biologice.
Impactul turismului asupra mediului depinde mult de modul de organizare, dar
ºi de comportamentul turiºtilor care þine de gradul lor de informare, conºtiinþã ºi
aspectele culturale. Cel mai mare impact asupra mediului îl are turismul neorganizat,
care deocamdatã rãmâne masiv ºi în afara unui control adecvat din partea autoritãþilor.
Exemple elocvente sunt locurile de odihnã din preajma acumulãrilor mari de apã
(rezervoarele Ghidighici, Dubãsari, Costeºti), sectoarele pitoreºti din vãile râurilor Nistru
ºi Prut ºi a râurilor mici, ariile naturale protejate - „Codrii”, „Prutul de Jos” ºi altele.
Un aspect care accentueazã impactul negativ al turismului îl reprezintã
concentraþia înaltã a vizitatorilor într-un numãr limitat de locuri ºi caracterul sezonier
al acestuia, ceea ce afecteazã grav mediul înconjurãtor în zonele respective.
Preponderent sunt afectate obiectivele acvatice din apropierea aglomeraþiilor urbane,
precum ºi parcurile, rezervaþiile si alte arii verzi, prin reducerea diversitãþii biologice,
tasarea ºi distrugerea stratului de sol, acumularea haoticã a deºeurilor etc.
In general, dezvoltarea rapidã a turismului fãrã o organizare raþionalã este
primejdioasã mediului ºi resurselor naturale ºi poate eroda însãºi baza turismului,
cu implicaþii potenþiale dezastruose asupra economiei locale ºi regionale ºi asupra
condiþiilor sociale în zonele turistice.
Turismul ecologic. Printre diversele tipuri de turism deosebim turismul ecologic
– o formã a turismului orientatã spre cunoaºterea naturii ºi conservarea ei. Turismul
ecologic presupune dezvoltarea tuturor formelor de turism, management ºi marketing
turistic care sã respecte integritatea naturalã, socialã ºi economicã a mediului prin
explorarea resurselor naturale ºi culturale în interesul generaþiilor viitoare. Turismul
ecologic este, astfel, o formã a turismului durabil.
Dezvoltarea turisticã trebuie sã fie durabilã, pe termen lung, în aspect ecologic,
viabilã ºi rentabilã, în aspect economic ºi echitabilã, în aspect etic ºi social, pentru
populaþia localã. Pentru ca turismul sã poatã contribui la o dezvoltare durabilã, el
trebuie sã integreze mediul natural, cultural ºi uman: turismul trebuie sã respecte
echilibrul fragil, care este caracteristic multor destinaþii turistice. Dezvoltarea turisticã
poate fi durabilã numai în funcþie de respectarea principiilor dezvoltãrii durabile:
• durabilitatea ecologicã, care garanteazã o dezvoltare compatibilã în condiþii de
respectare a diversitãþii biologice ºi a resurselor biologice;
• durabilitatea socialã ºi culturalã ce contribuie la dezvoltarea ºi protejarea
identitãþii culturale;
• durabilitatea economicã ce garanteazã o dezvoltare a societãþii în condiþii de
gestiune adecvatã a resurselor cu obþinerea unor efecte economice atât pentru
prezent, cît ºi pentru viitor.
De remarcat cã dezvoltarea unui turism durabil poate satisface necesitãþile
economice, sociale ºi etice în condiþiile menþinerii integritãþii culturale ºi a echilibrului
ecologic.
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Turismul vitivinicol constituie una din prioritãþile dezvoltãrii turismului în
Republica Moldova. O adevãratã carte de vizitã a Republicii Moldova sînt vinurile care
au obþinut distincþii înalte la prestigioase concursuri internaþionale. Vinotecile, centrele
expoziþionale, cramele cu o arhitecturã deosebitã ºi un colorit naþional reprezintã un
potenþial considerabil pentru promovarea turismului vitivinicol în Republica Moldova.
Republica Moldova dispune de un potenþial variat pentru dezvoltarea turismului
de sãnãtate ºi frumuseþe. Izvoarele cu ape minerale curative constituie o resursã
importantã pentru tratamentul balnear. Staþiunile balneoclimaterice ar putea deveni
un substanþial produs turistic balneoclimateric de nivel internaþional cu condiþia creãrii
unei infrastructuri adecvate. În republicã funcþioneazã 9 staþiuni balneoclimaterice
ºi 139 staþiuni de odihnã, care oferã servicii în cadrul turismului de sãnãtate ºi
frumuseþe.
Perspectivele dezvoltãrii turismului în Moldova. Dezvoltarea turismului
contribuie la creºterea economicã, crearea de noi locuri de muncã în sectorul turistic
ºi în sectoarele auxiliare, dezvoltarea infrastructurii, promovarea ideei de importanþã
a resurselor naturale ºi culturale pentru bunãstarea economicã ºi socialã a comunitãþii
ºi la protejarea acestor resurse.
În scopul creãrii unei baze adecvate pentru dezvoltarea turismului internaþional
ºi intern în Republica Moldova într-un mod integrat, echilibrat ºi durabil, aºa încât el
sã aducã beneficii culturale ºi socio-economice þãrii ºi comunitãþilor locale, a fost
elaboratã Strategia de dezvoltare durabilã a turismului în Republica Moldova în anii
2003-2015 care va determina direcþiile de dezvoltare a sectorului pe termen mediu ºi
lung.
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3. STAREA ªI PROTECÞIA ATMOSFEREI
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. Conform programului
de activitate, în anul 2004 au fost prelevate ºi analizate 59806 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 acestor parametri este în
figura 3.1.

Depãºiri ale concentraþiilor medii anuale în localitãþile urbane în a. 2004 au fost
înregistrate: pentru suspensii solide în mun. Bãlþi; pentru formaldehidã în mun. Bãlþi,
Chiºinãu ºi Tiraspol; pentru dioxid de azot în mun. Chiºinãu. Cele mai înalte valori
ale concentraþiilor medii anuale au fost înregistrate pentru suspensii solide – 1.8
CMA; dioxid de sulf – 0.8 CMA – în mun. Bãlþi, monoxid de carbon – 0.5 CMA în mun.
Tiraspol ºi Bender, dioxid de azot – 1.25 CMA ºi fenol – 0.3 CMA în mun. Chiºinãu, ºi
formaldehidã 1.7 CMA în mun. Tiraspol. Comparativ cu anul precedent, anul 2004 sa caracterizat prin reducerea numãrului poluanþilor (de la 4 la 3) a cãror concentraþie
medie anualã a depãºit valoarea concentraþiei maxime admisibile.
Nivelul înalt de poluare cu suspensii solide, dioxid de azot ºi formaldehidã ce se
menþine pe parcursul mai multor ani, se datoreazã unui ºir de factori: activitatea
întreprinderilor industriale neutilate adecvat cu sisteme de captare ºi neutralizare a
noxelor emise, salubrizarea insuficientã a arterelor ºi pieþelor urbane, intensificarea
traficului rutier urban, etc. In localitãþile urbane, la depãrtarea de 5-20 m de strãzile
cu trafic auto intens (peste 1000 autovehicule pe orã), concentraþia oxizilor de azot
ajunge pânã la 20 CMA ºi mai mult.
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Nivelul de poluare a aerului se apreciazã dupã valoarea concentraþiilor medii,
iar calitatea aerului se caracterizeazã prin indicele complex al poluãrii atmosferei
(IPA). Tabloul calitãþii aerului atmosferic în diferite oraºe ale Republicii Moldova este
prezentat în tabelul 3.l. Investigaþiile efectuate în 2004 au arãtat cã indicele lunar al
poluãrii atmosferei calculat pe baza concentraþiilor suspensiilor solide, dioxidului de
sulf, monoxidului de carbon, dioxidului de azot, fenolilor ºi formaldehidei variazã
între 0.93 în municipiul Bender ºi 7.45 în municipiul Bãlþi. Indicele anual complex al
poluãrii atinge valorile cele mai mari în centrele urbane cele mai importante (Chiºinãu,
Bãlþi ºi Tiraspol), cu un maxim în municipiul Bãlþi.
Tendinþa generalã a gradului de poluare a aerului în localitãþile urbane pe
parcursul ultimilor 5 ani este descrescãtoare în municipiile Chiºinãu, Bãlþi ºi Tiraspol,
ºi este în creºtere la Bender (mai ales datoritã sporirii concentraþiilor de formaldehidã)
ºi Rîbniþa (mai ales pe contul dioxidului de azot).
Tabelul 3.l
Calitatea ºi gradul de poluare a aerului atmosferic în localitãþile urbane

Evaluarea calitãþii aerului atmosferic dupã un ºir de noxe din clasa metalelor
grele ºi a substanþelor organice persistente nu se efectueazã în Republica Moldova,
fie din lipsa datelor experimentale, fie din considerente tehnice ºi financiare. Pe de
altã parte, se cunoaºte cã substanþe ca mercurul, benzapirena etc. pot fi toxice în
cantitãþi foarte mici, greu detectabile. Pentru asemenea noxe, impactul este deseori
estimat dupã emisiile efective anuale.
Pe lângã monitorizarea calitãþii aerului atmosferic, în cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat se efectueazã investigaþii asupra componenþei chimice a
depunerilor atmosferice. Reþeaua naþionalã de observaþii asupra precipitaþiilor
atmosferice a fost creatã în baza a 7 staþii meteorologice amplasate în urmãtoarele
localitãþi: mun. Chiºinãu, mun. Tiraspol, or. Rîbniþa, or. Leova, or. Dubãsari, or.
Camenca ºi com. Corneºti.
În probele de precipitaþii au fost analizaþi 6 ioni principali: SO42-, Cl-, HCO3-,
2+
Ca , Mg2+, NH4+ ºi pH. Reprezentarea graficã a concentraþiei ionilor respectivi pentru
diferite localitãþi ale Republicii Moldova este expusã în fig. 3.2. Din aceste date reiese
cã concentraþiile maxime de sulfaþi ºi hidrocarbonaþi se înregistreazã în zonele
industrializate (Rîbniþa, Camenca, Tiraspol). Concentraþia ionilor de clor practic nu
diferã de la o localitate la alta, ceea ce indicã lipsa unor surse specifice de poluare în
zonele monitorizate. Concentraþia cationilor Ca2+ ºi Mg2+ este maximã în zona or. Rîbniþa,
ceea ce poate fi explicat 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.
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Datele prezentate demonstreazã elocvent faptul cã în regiunile industrializate
ale Republicii Moldova are loc un proces mai accentuat de poluare a aerului, fapt care
impune implementarea unor mãsuri de diminuare a emisiilor de poluanþi în atmosferã
ºi o monitorizare mai amplã a calitãþii precipitaþiilor.
Începând cu anul 2004 este iniþiatã investigarea metalelor grele ºi a poluanþilor organici
persistenþi în precipitaþii în baza a douã staþiuni meteorologice (mun. Chiºinãu ºi or. Leova),
utilizând metode spectrometrice cu absorbþie atomicã ºi cromatografia gaz-lichid.

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 în stare de funcþionare; 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
construcþii, 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.
Sursele fixe de poluare. La momentul actual în Republica Moldova sunt
înregistrate circa 4000 de întreprinderi industriale ºi obiecte în construcþie care
reprezintã surse fixe de poluare, inclusiv 3 centrale termoelectrice, 40 cazangerii
raionale, 28 cazangerii interraionale, 1998 cazangerii mici ºi medii din care funcþioneazã
1639, 530 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
circa 3900 întreprinderi au emisii pânã la 100 tone pe an fiecare.
Conform rapoartelor statistice, cantitatea totalã a poluanþilor emiºi de la sursele
fixe pe parcursul anului 2004 a constituit 17369 tone, inclusiv: particule solide –
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3345 tone; dioxid de sulf - 2005 tone; oxizi de azot – 3184 tone; oxid de carbon – 5389
tone; altele - 3446 tone. Datele prezentate nu sunt complete întrucât nu includ
întreprinderile din Transnistria care nu raporteazã cãtre autoritãþile centrale. Calculele
bazate pe cantitatea de combustibil consumat permit o estimare a volumului total de
emisii în aerul atmosferic de la sursele staþionare de poluare, inclusiv termocentrala
de la Cuciurgan. Acestea au constituit circa 36600 tone, inclusiv: particule solide –
5907 tone, oxid de carbon – 9372 tone, oxizi de azot – 7208 tone, dioxid de sulf – 7955
tone, hidrocarburi – 2701 tone ºi altele – 3446 tone. Dinamica emisiilor poluante în
atmosferã de la sursele fixe în ultimii 15 ani este prezentatã în fig. 3.3.

Fig. 3.3. Dinamica emisiilor de noxe de la sursele fixe de poluare (mii tone)
Termoenergetica. Dupã 1990, a avut loc o reducere drasticã a consumului ºi
producþiei de energie electricã ºi termicã ceea ce se regãseºte ºi în importul resurselor
energetice primare. In anul 2004, importul combustibilului a constituit 2549 mii tone
convenþionale ceea ce este de 2 ori mai puþin decât în 1995 (5109 mii tone) ºi cu 20%
mai puþin decât în 2000 (3092 mii tone). In ultimii ani, s-a schimbat esenþial ºi structura
resurselor energetice consumate (a crescut cota gazelor naturale ºi s-a redus consumul
combustibilului lichid ºi al celui solid) ºi, implicit, calitatea ºi cantitatea emisiilor
poluante.
Unul din cei mai mari consumatori de resurse energetice
din þarã sunt întreprinderile
Ministerului Energeticii (CET–
1, CET–2 ºi Termocom din
Chiºinãu ºi CET–Nord din
Bãlþi).
În a. 2004 întreprinderile
menþionate au consumat
454498 mii m3 gaze naturale,
Fig. 3.4. Emisiile de la întreprinderile sistemului
288 tone de pãcurã ºi 544 tone
energetic (tone)
de cãrbune (un spor substanþial
la gaze ºi un consum mai mic de cãrbune ºi, mai ales, de pãcurã). Emisiile sumare de
substanþe poluante în atmosferã de la aceste întreprinderi în 2004 au constituit 1719
tone, inclusiv substanþe solide – 6.94 tone, dioxid de sulf – 22.19 tone, oxid de carbon
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– 199.4 tone, oxizi de azot – 1453 tone, altele – 29.34 tone. Dinamica emisiilor în
atmosferã pe ultimii ani demonstreazã o diminuare considerabilã a lor (Fig.3.4).
Ca rezultat al renunþãrii la pãcurã ºi al utilizãrii exclusive a gazelor naturale
emisiile de la CET-2 s-au micºorat faþã de a. 2003 cu 177.6 tone, inclusiv la dioxidul
de sulf cu 68.29 tone, funingine – cu 0.96 tone, compuºii vanadiului – cu 0.46 tone.
Emisiile de la termocentrala Cuciurgan (sursa predominantã de emisii în aerul
atmospheric, cu un volum de emisii care depãºeºte emisiile sumare ale tuturor surselor
staþionare de poluare din Republica Moldova) au constituit 19220 tone, inclusiv:
particule solide – 2560 tone, oxid de carbon – 3980 tone, oxizi de azot – 4020 tone,
dioxid de sulf– 5950 tone.
O influenþã importantã asupra calitãtii aerului atmosferic o au ºi emisiile noxelor
specifice: substanþe organice volatile (SOV), poluanþi organici persistenþi (POP), metale
grele, care reprezintã o parte micã (circa 3.5%) din emisiile totale, dar care au un
impact potenþial mare asupra populaþiei datoritã gradului înalt de toxicitate.
Sursele mobile de poluare. Transportul auto a rãmas ºi pe parcursul anului
2004 sursa principalã de poluare a atmosferei (88% din emisiile sumare). În oraºele
mari aceastã cotã este ºi mai ridicatã (Chiºinãu – 96%, Bãlþi – 94%).
La sfârºitul anului 2004 în Republica Moldova erau înregistrate peste 470 mii
unitãþi de transport. Tendinþa creºterii stabile a parcului de autovehicule cu 4% anual
se pãstreazã pe parcursul ultimilor 3 ani (Fig. 3.5.). Autoturismele constituie circa
70% din numãrul total de unitãþi de transport înregistrate. Comparativ cu anul 2003
numãrul autoturismelor a crescut cu peste 49000 unitãþi.

Fig. 3.5. Numărul autovehiculelor înregistrate în Republica Moldova, pe categorii

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 mai puþin de 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
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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. 2004 circa 200
mii tone (fig. 3.6). Astfel, cota emisiilor
poluante de la autovehicule în volumul
sumar de poluanþi ai aerului
atmosferic (fãrã T ransnistria)
constituie 88%.

3.3 Efecte transfrontaliere
de poluare

Fig. 3.6. Poluanţi emişi de sursele mobile
de poluare (tone)

Poluarea transfrontalierã a aerului în 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,
arderea cãrbunelui ºi altor combustibili fosili în sectorul casnic, precum ºi de la
mijloacele de transport. Þãrile Europei Centrale ºi de Vest pe parcursul ultimelor
decenii au avut contribuþii importante la fluxurile internaþionale de poluanþi prin
cantitãþile enorme de depuneri acide transmise altor þãri mai slab dezvoltate economic
ºi industrial, astfel încât, de exemplu, aproape 50% din depunerile acide ale Poloniei,
îºi au originea în afara hotarelor ei. Deci, 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. Aceasta a fost unul din motivele adoptãrii Convenþiei de la
Geneva asupra poluãrii transfrontaliere a aerului atmosferic la distanþe mari 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. Astfel, cota importului transfrontalier a unor poluanþi
cum sunt sulful ºi azotul este foarte mare pentru Republica Moldova, constituind
84% pentru depunerile de sulf, 96% pentru cele de azot oxidant ºi 45% pentru azot
reducãtor. Cea mai mare parte din emisiile de sulf se importã în Republica Moldova
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 EMEP,
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), care oscileazã în limitele 250-1500 eq/ha/an în funcþie
de ecosistem.
Conºtientizându-se faptul, cã Republica Moldova este expusã unei poluãri
permanente transfrontaliere a aerului ºi reieºind din necesitatea cooperãrii multilaterale
regionale ºi internaþionale sub aspect transfrontalier, în anul 1987 la hotarul de sudvest al þãrii în localitatea Leova, a fost pusã în funcþiune prima staþie de monitorizare
a poluãrii transfrontaliere a aerului, integratã în reþeaua EMEP. Din diferite motive,
staþia nu a funcþionat între anii 1995 ºi 2003. Datoritã eforturilor întreprinse în anul
2004 acest post transfrontalier ºi-a reluat activitatea. El furnizeazã cãtre secretariatul

39

black 40 Cyan 40

3. STAREA ªI PROTECÞIA ATMOSFEREI

Convenþiei informaþii privind aciditatea ºi compoziþia chimicã a precipitaþiilor
atmosferice, inclusiv metalele grele ºi POP. Reactivarea lui a fost dictatã ºi de ratificarea
de cãtre Guvernul Republicii Moldova în anul 2002 a doua Protocoale privind poluanþii
organici persistenþi ºi metalele grele în cadrul Convenþiei de la Geneva cu privire la
poluarea transfrontalierã a aerului atmosferic pe distanþe lungi.
În scopul realizãrii prevederilor Protocolului privind metalele grele, pe parcursul
anului 2004 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe de precipitaþii
atmosferice la staþia transfrontalierã Leova pentru determinarea concentraþiei metalelor
grele prioritare, în corespundere cu programul EMEP (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Cr), prin
metoda absorbþiei atomice. Valorile concentraþiilor metalelor grele în precipitaþii în
aprilie-iulie 2004 sunt prezentate în tabelul de mai jos (Tabelul 3.2).
Tabelul 3.2
Concentraþiile metalelor grele în precipitaþiile atmosferice la staþia Leova

Rezultatele prezentate în tabelul 3.2, denotã faptul cã concentraþia metalelor
grele în precipitaþii posibil coreleazã cu concentraþia lor în sol (particulele de sol, fiind
spulberate de curenþii de aer, provoacã contaminarea atmosferei cu metale grele). Pe
de altã parte, tendinþa de diminuare considerabilã (la nivel de cantitãþi reziduale) a
concentraþiei ionilor de plumb, este condiþionatã de restricþiile stabilite la
comercializarea combustibilului cu etilaþi de plumb.

3.4. Schimbarea climei ºi protecþia stratului de ozon
Schimbarea climei.
Temperatura ºi precipitaþiile. În raportul anual al Organizatiei Mondiale de
Meteorologie se remarcã, cã “temperatura medie a aerului la suprafaþa Terrei în anul
2004, a depãºit cu 0.440 valoarea medie pentru perioada de referinþã 1961-1990.
Acest indice plaseazã anul precedent pe locul 4 în lista celor mai calzi ani, începând
cu anul 1861”.
În Republica Moldova, anul 2004 de asemenea s-a dovedit a fi neobiºnuit de
cald. Temperatura medie anualã a aerului a constituit 10.30, ceea ce a depãºit cu 0,90
valorile medii multianuale (9.40). Acest an a fost mai cald comparativ cu cel precedent
(2003) cu 0.50. În rândul celor mai calzi ani, 2004 s-a plasat pe locul 16 (din 118 ani
de observaþii). Cei mai torizi ani în Republica Moldova au fost 1990 ºi 1994, cînd
temperatura medie anualã a depãºit valorile normei climatice cu 1.80. Repartizarea
temperaturii medii lunare a aerului ºi a cantitãþii precipitaþiilor pe staþia meteorologicã
Chiºinãu din noiembrie 2003 pînã în octombrie 2004 sunt prezentate în figura 3.7.
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Fig. 3.7. Repartizarea temperaturii medii lunare a aerului şi a cantităţii precipitaţiilor în
perioada noiembrie 2003 - octombrie 2004 la staţia meteorologică Chişinău.
Emisiile gazelor de serã. Evaluarea emisiilor gazelor cu efect de serã (GES) a
fost efectuatã iniþial în Prima Comunicare Naþionalã a Republicii Moldova elaboratã
în cadrul Convenþiei-cadru a ONU privind schimbarea climei pentru perioada 19901998. 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 din anii 90. De menþionat, cã în anul de referinþã, 81.8% din
totalul emisiilor de 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. In
perioada 1990-2004 emisiile gazelor de serã s-au micºorat în Republica Moldova de
circa 4 ori, ca rezultat al declinului brusc al economiei þãrii (fig. 3.8), mai ales în
energeticã ºi în industrie (emisiile de la transporturi nu s-au diminuat esenþial). Este
de remarcat cã în plan global protocolul de la Kyoto prevedea o micºorare cu 7%
pentru perioada pânã în 2010.
In perioada 2000-2004 emisiile de CO2 au rãmas în apropierea valorii de 6000
Gg.
În cadrul Primei Comunicãri Naþionale a Republicii Moldova a fost efectuatã ºi
prognoza emisiilor de 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 PIB de circa 1.5% anual, iar cel de al doilea model (II),
bazat pe o creºtere a produsului intern brut (PIB) cu circa 6.7% anual (cifrele reale
constituind: pentru anii 2000 – 2.1%; 2001 – 6.1%; 2002 – 7.8%; 2003 – 6.3% ºi 2004
– 6.0%). Fiecare model conþinea trei scenarii: de bazã, care nu include mãsuri de
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Fig 3.8. Dinamica emisiilor gazelor de seră de la arderea combustibilului pe perioada
anilor 1990-2004.
atenuare a emisiilor de GES; cu mãsuri minime de atenuare a emisiilor menþionate 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
de 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 3.9).

Fig. 3.9. Prognoza emisiilor nete de gaze cu efect direct de seră, exprimate în echivalent
CO2 pentru perioada de până la 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.
Protecþia stratului de ozon. O influenþã deosebitã asupra stratului de ozon o
au instalaþiile frigorifice, funcþionarea cãrora este bazatã pe utilizarea substanþelor
care distrug ozonul (SDO).
Republica Moldova a devenit parte la Convenþia pentru protecþia stratului de
ozon (Viena, 1985) ºi a Protocolului de la Montreal privind protecþia stratului de ozon
(1987) în anul 1996, asumându-ºi astfel angajamentul sã respecte ºi sã îndeplineascã
prevederile acestor instrumente internaþionale.
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În acest scop au fost 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; au fost ratificate
Amendamentele de la Londra, Copenhaga ºi Montreal la Protocolul de la Montreal; a
fost creat sistemul de licenþiere a importatorilor ºi utilizatorilor de SDO ºi certificarea
personalului tehnic de deservire a echipamentului frigorific; 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 R12; încurajatã participarea populaþiei la realizarea mãsurilor de protecþie a stratului
de ozon.
Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate de Protocolul de
la Montreal. Consumul total al SDO a constituit în a. 1996 în republicã 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 sunt reprezentate la
noi 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, ºi 2004 – 19.9 PDO tone (CFC-12).
În conformitate cu cerinþele internaþionale ºi obligaþiunile Republicii Moldova, 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). Aºa dar se interzice importul, exportul ºi reexportul de SDO, de
echipamente ce conþin asemenea substanþe, precum ºi de produse obþinute cu
ajutorul acestor substanþe, indiferent dacã ele conþin sau nu asemenea substanþe
fãrã autorizaþia corespunzãtoare, eliberatã în limitele contingentului anual aprobat.
Autorizaþia pentru importul, exportul sau reexportul substanþelor chimice ºi al
produselor menþionate este eliberatã de MERN. Departamentul Vamal, în comun
cu MERN, determinã punctele vamale prin care se va efectua trecerea SDO ºi a
echipamentului ºi produselor ce conþin asemenea substanþe. La trecerea acestor
mãrfuri prin punctele vamale, organele vamale confruntã datele privind mãrfurile
declarate cu datele înscrise în autorizaþie. Utilizarea bromurii de metil în agriculturã
ºi la tratamentele de igienizare prin fumigaþie a incintelor ºi a spaþiilor de depozitare
este interzisã.
În anul 2004 pe teritoriul Republicii Moldova s-au desfãºurat activitãþi de import
ºi comercializare a substanþelor care distrug stratul de ozon 6 firme licenþiate.
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,
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precum ºi implementarea unor tehnologii inofensive stratului de ozon ºi a programului
de instruire al personalului tehnic de specialitate, consumul de SDO în þarã sa micºorat
de trei ori.
Pentru asigurarea implementãrii Planului de acþiuni pentru suprimarea eºalonatã
a SDO în Republica Moldova, respectãrii angajamentelor ºi îndeplinirii prevederilor ºi
restricþiilor Convenþiei ºi Protocolului în curs de realizate se aflã urmãtoarele proiecte:
Structura instituþionalã pentru implementarea Protocolului de la Montreal, având
ca obiective (i) sporirea capacitãþii instituþionale a ministerelor de ramurã pentru
suprimarea rapidã a SDO; (ii) monitorizarea activitãþilor de suprimare a SDO; (iii)
perfecþionarea sistemului informaþional privind activitãþile întreprinse pentru protecþia
stratului de ozon; (iv) optimizarea sistemului de raportare a datelor despre consumul
de SDO; (v) realizarea planului de management în sectorul frigorific.
Implementarea Planului de management frigorific, proiect de asistenþã tehnicã
cu obiectivul de a sprijini financiar iniþiativa companiilor comerciale ºi industriale, ce
consumã agent frigorific R-12 sau R-502 pentru deservirea echipamentului frigorific
sau a depozitelor frigorifice în scopul modernizãrii sau reutilãrii acestor instalaþii cu
utilizarea agenþilor inofensivi faþã de stratul de ozon ºi echipãrii tehnice a centrelor
mari de deservire a climatizoarelor auto. De asemenea, va fi instruit personalul tehnic
de specialitate privind recuperarea, reciclarea ºi refolosirea în sectorul de deservire a
climatizoarelor auto.

3.5. Managementul calitãþii aerului
Implementarea obiectivelor ecologice în economie trebuie realizatã prin
instrumente politice, economice, administrative ºi 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, îndeplinirea cerinþelor
Convenþiilor internaþionale de mediu, elaborarea strategiilor de protecþie a aerului în
conformitate cu Legea privind protecþia mediului înconjurãtor (1993) ºi Legea privind
protecþia aerului atmosferic (1997).
Intru executarea prevederilor Legii privind protecþia mediului înconjurãtor (1993)
si a Legii privind protecþia aerului atmosferic (1997), Inspectoratul Ecologic de Stat în
comun cu Poliþia Rutierã au efectuat controlul ecologic instrumental al autovehiculelor
la 294 întreprinderi de transport auto, gospodãrii agricole ºi societãþi pe acþiuni. În
cadru acestei operaþii s-au investigat 10643 autovehicule. Din 8344 unitãþi de transport
auto cu carburatoare la 914 unitãþi s-au înregistrat depãºiri ale normelor de toxicitate,
din 2299 automobile cu motoare diesel controlate la 268 au fost constatate depãºiri
ale standardelor de fumegare. Pentru încãlcãrile prevederilor legislaþiei, vizând protecþia
aerului atmosferic temporar a fost interzisã exploatarea a 99 vehicule, 590 conducãtori
auto ºi persoane cu funcþii de rãspundere au fost amendaþi. Posibilitãþile limitate de
control, lipsa aparatelor performante de mãsurare a toxicitãþii gazelor de eºapament
emise de transportul auto, lipsa mijloacelor tehnice de diagnosticare ºi de deservire,
importul automobilelor cu termen mare de exploatare contribuie la înrãutãþirea calitãþii
aerului atmosferic. 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.
E de menþionat cã dintre mijloacele de transport existente în þarã, cel mai inofensiv
ecologic este transportul electric, parcul cãruia a crescut în a. 2004 cu 14 unitãþi faþã
de anul 2003, constituind 415 unitãþi.
Întru sporirea realizãrii prevederilor actelor legislative menþionate, s-a intensificat
activitatea în domeniul elaborãrii documentaþiei normative ecologice necesare în
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vederea perfectãrii ºi eliberãrii autorizaþiilor de emisii a poluanþilor în aerul atmosferic.
Au fost eliberate 821 autorizaþii pentru emisiile de poluanþi în atmosferã de la sursele
fixe. La acest capitol putem menþiona cã la 708 agenþi economici au fost înregistrate
cazuri de încãlcãri ale prevederilor legislaþiei ºi actelor normative. Ca rezultat au fost
întocmite procese verbale, care au fost remise în judecãtoriile de sector spre examinare
ºi luare de decizii de sancþionare. Cele mai frecvente încãlcãri ale prevederilor legislaþiei
ecologice se referã la încãlcarea regulilor de exploatare a instalaþiilor de purificare ºi
lipsa autorizaþiei de emisii.
Din 2293 instalaþii de purificare a aerului înregistrate, 162 unitãþi (7,1%) sunt
defectate sau funcþioneazã neeficient. În a. 2004 s-a atestat o reînnoire a parcului de
instalaþii pentru purificarea aerului. Pe parcursul anului au fost instalate 66
purificatoare noi de aer faþã de 23 unitãþi în a. 2003.
În ultimii zece ani declinul economic a contribuit la stoparea controlului
departamental privind protecþia aerului atmosferic. La întreprinderile din þarã nu a
fost efectuat controlul departamental privind calitatea emisiilor degajate în spaþiul
aerian cu excepþia CET–1 ºi CET–2 din Chiºinãu ºi a agenþilor economici mari din
Chiºinãu ºi Bãlþi. Pe parcursul anului grupele de analizã a aerului atmosferic ale IES
ºi ATE Bãlþi au prelevat ºi analizat 5735 probe de la sursele staþionare a 76
întreprinderi. La 15 întreprinderi emisiile de poluanþi de la sursele fixe depãºesc
normativele stabilite ale emisiilor limitã admisibile (ELA), în special pentru oxizi de
azot ºi praf.
Diminuarea de mai departe a nivelului de poluare a aerului atmosferic de la
întreprinderile industriale se confruntã cu 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, perceperea unei plãþi simbolice pentru poluarea aerului atmosferic.
Actualele taxe pentru poluarea aerului atmosferic sunt prea mici 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. Din punct
de vedere economic, în prezent este nerentabil sã realizezi mãsuri privind atingerea
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.

Fig. 3.10. Plata pentru poluarea aerului atmosferic de la sursele fixe de poluare (mii lei)
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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 în Fondurile
ecologice locale ºi naþional sunt deocamdatã prea mici. În a. 2004 acumulãrile pentru
poluarea aerului atmosferic achitate de agenþii economici (surse fixe de poluare) au
fost de 2012,38 mii lei sau cu 607 mii lei mai puþin decât în 2003 (fig. 3.10).
În activitatea complexului termoenergetic sunt depistate încãlcãri ale cerinþelor
hãrþilor de regim privind reglarea procesului de ardere, cazuri de nerespectare a
instrucþiunilor ºi STAS-urilor privind exploatarea aparatelor de mãsurat ºi control,
nu sunt remediate la timp dezermetizãrile arzãtoarelor ºi canalelor de gaze. Pentru
toate încãlcãrile legislaþiei ecologice depistate au fost date prescripþii respective cu
indicarea termenilor de lichidare a acestora, iar 3 persoane cu funcþii de rãspundere
care au comis încãlcarea legislaþiei ecologice au fost trase la rãspundere administrativã.
În perioada raportatã unele întreprinderi au efectuat schimbãri în procesul
tehnologic, respectiv 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).
Întreprinderile au continuat ºi reutilarea cu echipament de analizã ºi dispersare/
combatere a poluãrii: au fost instalate gazoanalizoare portative pentru amoniac,
dozimetre, þevi de emisie (Efes Vitanta Moldova Brewery); instalaþii noi de captare a
prafului (fabrica de sticlã); a fost reparat ciclonul prin înlocuirea filtrului de captare la
SRL „Niron Lux”, or. Cãlãraºi.
În aspectul ameliorãrii situaþiei în domeniul poluãrii aerului atmosferic, pot fi
propuse urmãtoarele mãsuri prioritare:
Pentru municipii:
- îmbunãtãþirea stãrii tehnice a parcului auto (în special starea motoarelor cu
ardere internã);
- întroducerea normativelor ecologice europene (Euro 2, Euro 3, Euro 4);
- restricþii la importul automobilelor cu grad înalt de uzurã;
- instituirea testãrii tehnice anuale obligatorii a tuturor automobilelor;
- utilarea motoarelor termice cu catalizatori pentru gazele de eºapament;
- inventarierea tuturor surselor de poluare prin iniþierea ºi gestionarea unui
registru al agenþilor poluatori (staþii de vulcanizare, deservire ºi vopsire auto,
întreprinderi chimice ºi obiective industriale care emit substanþe volatile în atmosferã);
- asigurarea calitãþii corespunzãtoare a benzinei ºi motorinei ºi operaþionalizarea
sistemului de monitorizare calitativã ºi cantitativã pentru benzinã ºi motorinã;
- adoptarea ºi implementarea politicilor ºi mãsurilor de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de serã din sectorul energetic prin îmbunãtãþirea eficienþei energetice;
- reorientarea unor industrii utilizatoare de combustibili fosili spre utilizarea
biomasei;
- folosirea pe scarã largã a surselor de energie regenerabilã (generatoare eoliene,
baterii solare, hidrocentrale de debit mic, biogeneratoare de gaz);
- instalarea ºi întreþinerea tehnicã a dispozitivelor (filtrelor) de purificare a emisiilor
(gaze de furnal, capturatori de praf);
- folosirea pe scarã largã atât în sectorul casnic cât ºi în sectorul productiv, a
utilajelor ºi echipamentelor cu consum redus de energie (becuri luminiscente,
electrocasnice, tehnicã de birou etc.);
- utilizarea în construcþii doar a materialelor inofensive (spre exemplu excluderea
materialelor ce conþin asbest, bifenili policloruraþi etc.);
- practicarea curãþirii umede a strãzilor, pieþelor ºi altor suprafeþe municipale.
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Pentru comune:
- inventarierea punctelor de stocare a pesticidelor;
- interzicerea utilizãrii în calitate de combustibil a anvelopelor auto (sursã de
poluanþi toxici – dioxidul de sulf, izoprena, benzena);
- controlul asupra gradului de poluare a aerului cu praf în carierele deschise de
extragere a materialelor de construcþii;
- interzicerea arderii miriºtei ºi paielor.
Atât pentru localitãþile urbane cît ºi cele rurale este necesar de aplicat un sistem
integrat de management al deºeurilor solide, inclusiv implementarea sistemului de
colectare selectivã ºi valorificare a deºeurilor ºi ambalajelor atît în sectorul casnic cât
ºi în cel de producþie; incinerarea separatã a deºeurilor menajere ºi industriale cu
producerea concomitentã a energiei electrice ºi termice; reciclarea deºeurilor.
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4. STAREA ªI PROTECÞIA RESURSELOR ACVATICE
4.1. Starea resurselor acvatice
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). Þãrile ale cãror rezerve naturale medii se situeazã sub 1700 m3/locuitor/an sunt
considerate deficitare în ceea ce priveºte apa [1, 8, 9].
Calitatea apelor de suprafaþã. Monitorizarea nivelului de poluare a apelor de
suprafaþã din Republica Moldova este realizatã de Serviciul Hidrometeorologic de Stat,
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).
Nivelul de poluare a fluviilor Nistru, Dunãrea ºi a râului Prut nu a suferit schimbãri
esenþiale, iar în unele secþiuni s-a îmbunãtãþit in comparaþie cu anul precedent (fig.
4.1 ºi 4.2) atât la indicii organoleptici cât ºi la principalii indici hidrochimici. Regimul
de oxigen a fost satisfãcãtor, iar mineralizarea s-a aflat în limitele 345 – 712 mg/dm3
(fl. Nistru), 288-670 mg/dm3 (r. Prut) ºi 342 – 509 mg/dm3 (fl.Dunãrea).

Fig. 4.1. Calitatea apei r. Prut în anii 2000-2004 după indicele de poluare a apei.

Fig. 4.2. Calitatea apei r. Nistru în anii 2000-2004 după indicele de poluare a apei.
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Râurile mari, în general, au un grad de poluare moderat: concentraþiile medii
anuale ale ionilor de amoniu au fost de 0,14-0,54 mgN/dm3 (r. Prut) ºi 0,17–0,43
mgN/dm3 (fl. Nistru); ale nitriþilor – 0,010–0,030 mgN/dm3 (r. Prut) ºi 0,020–0,030
mgN/dm3 (fl. Nistru), ceea ce este sub nivelul concentraþiilor maxime admisibile
(CMA); ale fenolilor – de 0,001–0,003 mg/dm3 (r. Prut) ºi 0,000–0,001 mg/dm3(fl.
Nistru); compuºilor cuprului – de 0,001-0,003 mg/dm3 (r. Prut) ºi 0,001–0,003
mg/dm3 (fl. Nistru), ceea ce depãºeºte uºor CMA. În anul 2004, analog anului
2003, nu au fost înregistrate depãºiri ale CMA pentru concentraþiile medii ale
parametrilor analizaþi în fl. Dunãrea, secþiunea s. Giurgiuleºti.
În lunile de varã au fost înregistrate cazuri de insuficienþã de oxigen dizolvat
(conþinutul limitã este de 4 mg/dm3): fl. Dunãrea - 5,42 mgO2/dm3 (21.07.2004 s. Giurgiuleºti); fl. Nistru – 5,50 mgO2/dm3 (24.06.2004 - mun. Tiraspol, 15.07.2004
– or. Vadul lui Vodã); r. Prut – 4,60 mgO2/dm3 (25.06.2004 – or. Cahul).
Pe sectorul amonte de s. Naslavcea – aval de or. Soroca (fl. Nistru) indicele de
poluare (raportul între valorile concentraþiilor reale ºi cele admisibile ale consumului
biologic de oxigen - CBO5) se menþine în limitele valorilor 1,5-2,6, maximal admisibil
fiind 1,0.
În râurile Nistru, Prut ºi Dunãrea cazuri de poluare înaltã ºi extrem de înaltã
nu au fost înregistrate. Calitatea apei râurilor Prut, Nistru ºi Dunãrea dupã indicii
hidrochimici corespunde claselor II-III (curatã - moderat poluatã).
Râurile mici au în continuare un grad înalt de poluare. Cote maxime au
atins concentraþia ionilor de amoniu (169,2 CMA), fenoli (30,0 CMA), detergenþi
anionici (8,4 CMA), CBO 5 (61,5 CMA), produse petroliere (62,2 CMA) în r. Bâc,
secþiunea s. Calfa în aval de mun. Chiºinãu; nitriþi (70,0 CMA) ºi compuºii
cuprului (10,0 CMA) în r. Cogâlnic, în aval de or. Hânceºti. Cel mai redus nivel al
oxigenului dizolvat (0,98 mgO2/dm3) a fost înregistrat în r. Bâc, secþiunea în aval
de mun. Chiºinãu. Calitatea apei râurilor mici dupã indicii hidrochimici
corespunde claselor III (moderat poluatã) –V (apã intens poluatã pânã la
degradatã). În anul 2004 au fost înregistrate 12 cazuri de poluare extrem de
înaltã (4 - cu azot de amoniu, 6 - conþinut redus al oxigenului dizolvat, un caz de
poluare cu produse petroliere ºi altul de depãºire a consumului biochimic de
oxigen) ºi 61 cazuri de poluare înaltã (29 cu azot de amoniu, 24 cu nitriþi, 6 cu
CBO5 ºi 2 cazuri de conþinut redus al oxigenului dizolvat în râurile Bîc, Rãut,
Cogîlnic, Lunga, Ichel ºi Botna.
Indicatorii de calitate obþinuþi pentru afluenþii de stânga ai r. Prut (Ciuhur,
Larga, Draghiºte, Sãrata, Zelionaia, Lopatinca, Calanjir, Racovãþ, Vilia) denotã cã
poluarea apei cu substanþe organice biochimic greu degradabile (57-89%) prevaleazã
asupra celei cu substanþe uºor degradabile (11-43%), condiþionând o capacitate
micã de autoepurare a apelor (tabelul 4.1). Cantitãþi relativ mari de nitraþi se
constatã în apa r. Ciuhur, Larga, Sãrata, Vilia, Calanjir, fapt ce se explicã prin
existenþa surselor de poluare cu compuºi ai azotului. Apa în râurile Draghiºte,
Vilia (Teþcani), Larga (ªireuþi) ºi Racovãþ (Hãdãrãuþi) are minaralizare ºi duritate
ce o depãºeºte pe cea a Prutului de 1,6-2,0 ori, iar apa din Ciuhur, Lopatinca ºi
Zelionaia – de 2,0-3,3 ori. Aceastã circumstanþã impune necesitatea implementãrii
mãsurilor de minimizare a poluãrii apei râurilor mici, îndeosebi a celei menajere.
Sporirea capacitãþii de degradare naturalã a poluanþilor s-ar realiza prin lãrgirea
suprafeþei zonelor umede.
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Tabelul 4.1
Componenþa apei unor afluenþi ai râului Prut, a. 2004

Conþinutul de cupru în apa afluenþilor Prutului este mai mare (0,006 – 0,031
mg/dm3) decât în r. Prut (0,001 – 0,003 mg/dm3), fapt condiþionat de activitatea agricolã
intensã de producere a legumelor ºi fructelor. Este de remarcat cã CMA pentru ape
piscicole, care reflectã pragul dupã care este afectatã biodiversitatea acvaticã, este de
0,001 mg/dm3.
Nivelul de poluare a râurilor Nistru ºi Prut la locul de captare a apei pentru
utilizare, se menþine la acelaºi nivel în ultimii 5-6 ani. Ponderea probelor de apã
investigate ce nu corespund normativelor igienice a constituit în medie 22,4% pentru
indicatorii sanitaro-chimici ºi 50% - pentru cei sanitar-microbiologici (tabelul 4. 2).
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Tabelul 4.2
Starea fl. Nistru ºi r. Prut la locul de captare a apei pentru utilizare în a. 2004

Dupã indicii hidrobiologici apa fl. Nistru ºi Dunãrea ºi r. Prut, este în medie
moderat poluatã (clasa III de calitate). Cele mai poluate porþiuni ale r. Prut sunt: s.
Valea Mare, or. Leova ºi Cahul, ale fl. Nistru – secþiunile în aval de mun. Soroca ºi or.
Rîbniþa. Indicele de poluare a apei r. Rãut ia valori supranormã de la 3,6 pânã la 17,2,
pe porþiunea amonte or. Donduºeni – aval or. Orhei, cauza fiind evacuãrile organizate
ºi neorganizate de ape uzate din aceste localitãþi; în aval de or. Cãlãraºi – pod Sângera
– Floreni, indicele de poluare a apelor r. Bâc este de cca 9.0. Apele r. Cogâlnic (or.
Hânceºti - aval or. Basarabeasca) au indice de poluare de la 7 pânã la 20. Cel al apei
râurilor Cãldãruºa (aval or. Glodeni), Ciuluc (aval or. Sângerei), Ciuhur (aval or. Edineþ),
Lunguþa (aval or. Taraclia), Kirghij-Kitai (aval s. Tvardiþa), Nârnova (aval or. Nisporeni)
variazã în limitele 4,2-84,2. Dupã componenþa hidrobionþilor apa râurilor mici se
încadreazã în clasa III-IV de calitate (între moderat poluatã ºi degradatã).
Biota acvaticã. În comparaþie cu anii anii 1990, în fl. Nistru ºi r. Prut practic toþi
indicii bacterieni au scãzut esenþial doar indicele saprobic se menþine la acelaºi nivel.
In a. 2004 a fost evaluatã în detalii biota acvaticã în bazinul r. Prut.

51

black 52 Cyan 52

4. STAREA ªI PROTECÞIA RESURSELOR ACVATICE

Pe baza numãrului total de bacterii ºi al bacteriilor saprofite lacul de acumulare
Costeºti-Stânca ºi r. Prut pot fi clasificate ca bazine mezotrofe, cu tendinþã de
oligotrofizare. Valorile medii anuale ale biomasei fitoplanctonului le caracterizeazã
ca ecosisteme eutrofe.
Zooplanctonul a scãzut de circa 2 ori (densitatea numericã) ºi de 1,3 ori (biomasa)
faþã de perioada 1996-1998. Comunitatea macrozoobentosului în lacul de acumulare
Costeºti-Stînca include 40 de specii din 10 grupe sistematice, iar în sectorul medial
al râului Prut, 65 de specii din 14 grupe sistematice. Biomasa medie a zoobentosului
fãrã moluºte constituie 4,1 g/m2, un indice apropiat de cel din anii 1990 (3,8 g/ m2),
iar în sectorul medial al râului (Braniºte-Sculeni) a crescut pânã la 27,0 g/m2 faþã
de 13,8 g/ m2 ceea ce denotã un nivel ridicat de poluare organicã a râului. Lacul
Costeºti-Stînca, la 25 de ani de la crearea sa, reprezintã un ecosistem mezotrofic,
iar sectorul medial al Prutului – unul eutrofic. Complexul dominant al zoobentosului
lacului Costeºti-Stânca este reprezentat prin 15 specii. Ca ºi în anii precedenþi (19961998) comunitatea chironomidelor este cea care are cea mai înaltã diversitate
specificã (20 de specii). În sectorul medial al r. Prut comunitatea zoobentonicã
include 65 de specii din 12 grupe taxonomice, dintre care mai frecvent se întâlnesc
20 de specii, cu dominarea comunitãþii chironomidelor – 30 de specii. S-a stabilit cã
biomasa zoobentosului fãrã moluºte a crescut, comparativ cu anii 1990, aproximativ
de 2 ori, ca ºi valoarea medie pentru sectorul râului studiat în întregime, constituind
27,8 g/m2 faþã de 13,8 g/m2 în 1996-1998, ceea ce denotã existenþa poluãrii
ecosistemului cu substanþe organice.
În ultimele decenii varietatea algocenozelor râurilor mici a scãzut puternic.
Vegetaþia algalã a râurilor mici din zona Prutului de Mijloc studiatã în anii 1960–
1963, totaliza 517 specii ºi forme de alge în algocenozele bentice ºi planctonice ale
rîurilor Larga, Vilia, Lopatnic, Draghiºte, Racovãþ, Ciuhur, cu predominarea algelor
verzi (52,04%), diatomeelor (26,4%), cianofite (8,1%) ºi euglenofitelor (6,2%). Probele
colectate în anul 2004 conþin doar 196 specii de alge, din care 52,8% - diatomee,
26,3% - alge verzi, 10,7% - cianofite, 7,6% - euglenofite. Modificãrile principale ce au
avut loc pe parcursul a 42 de ani sunt urmãtoarele: s-a redus esenþial numãrul total
de specii, actualmente nu se întâlnesc alge stenobionte, caracteristice pentru apele
reci ºi curate. Au dispãrut Charofitele ºi s-a redus esenþial diversitatea algelor verzi
(din 269 de specii detectate în anii 1960-1963, au rãmas mai puþin de 20%), a speciilor
de Chlorococoficee (15% din totalul celor întîlnite în anii 1960-1963) ºi Volvocoficee
(38,5%).
Reieºind din analiza saprobiologicã a calitãþii apei, lacul de acumulare CosteºtiStânca reprezintã un ecosistem tipic mezotrofic cu productivitate medie, cu apa de
calitatea „relativ curatã-moderat poluatã”, iar unele porþiuni ale r. Prut sunt în zona
beta-mezosaprobicã (Braniºte-Sculeni), cu calitatea apei “moderat poluatã”, sau alfamezosaprobicã (Leuºeni - Cîºliþa-Prut), cu un grad mai înalt de poluare organicã ºi
clasa de calitate “poluatã”.
Ca ºi în anii precedenþi conþinutul în apã al coli-fagilor este la un nivel sporit (în
mediu 22% din probele studiate). Aceasta prezintã pericole pentru sãnãtatea populaþiei,
întrucât coli-fagii nu pot fi inactivaþi prin sistemele existente de purificare ºi
dezinfectare. Un nivel sporit de poluare a apei în a. 2004 (59,6% probe) s-a depistat ºi
la indicatorii sanitaro-chimici (a. 2003 – 56,8%, a. 2002 – 48,4%).
Informaþia CNªPMP demonstreazã ca 100% din probele de apã investigate din
raioanele Anenii-Noi, Cãuºeni, Cimiºlia, Hânceºti ºi Ialoveni nu corespund normativelor
igienice la indicii sanitaro-chimici; în Taraclia – 95%, iar în celelalte raioane variazã
de la 1,8 pânã la 88%. Microbiologic sunt poluate de la unitãþi (4% – Cãlãraºi; 7,1% –
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Fãleºti; 9,1% - Ocniþa) pânã la 100% (Cimiºlia, Rezina) din probele de apã. Coli
bacteriile lactozopozitive sunt depistate în toate probele de apã din 14 raioane ºi în
mun. Bãlþi; coli fagii variazã în funcþie de raion de la 12,5% (Orhei) pânã la 100%
(Cãlãraºi, Drochia, Edineþ, Strãºeni).
Apele subterane. Monitorizarea nivelului ºi calitãþii apelor de adâncime de cãtre
AGeoM a arãtat cã schimbãrile social-economice din ultimul deceniu au avut urmãri
ºi asupra parametrilor apelor subterane. Pânã în anii 1990, chimizarea excesivã a
agriculturii a provocat poluarea apelor freatice ºi prin intermediul lor, a orizonturilor
acvatice de bazã, cu nitraþi, pesticide, substanþe organice 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. Un pericol deosebit îl
reprezintã sondele arteziene abandonate, prin care poluanþii pot pãtrunde direct în
orizonturile acvifere.
Analiza rezultatelor supravegherii calitãþii apelor subterane (AGeoM) denotã cã
apa multor sonde arteziene conþine ioni de amoniu, nitraþi, nitriþi în cantitãþi
considerabile, uneori depãºind valorile CMA. Cantitãþi ale ionilor de amoniu ce depãºesc
CMA sunt depistate 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 4,4 mg/dm3 NH4. În cazurile enumerate mai sus existã
toate motivele pentru a presupune cã conþinutul înalt de ioni ai amoniului este urmare
a poluãrii apelor. În raionul Hânceºti cca 60% din sonde conþin pânã la 12,2 mg/dm3
NH4+; în Leova – 40% din sonde conþin de la 2,2 pânã la 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 republicii existã circa 7 mii sonde exploatabile din diferite orizonturi
acvifere. Multe dintre ele sunt în stare deplorabilã ºi este recomandatã conservarea
sau lichidarea urgentã a lor. Unele au fost abandonate sau lichidate fãrã respectarea
normelor în vigoare. Toate aceste cazuri reprezintã tot atâtea surse potenþiale de poluare
a orizonturilor acvifere.
Starea apelor din fântâni pe întreg teritoriul þãrii nu corespunde standardului
„Apa potabilã”: în medie, 87% din probele de apa din stratul freatic conþin nitraþi ce
depãºesc CMA de la câteva pânã la zeci de ori.
Cercetãrile INECO demonstreazã cã cca 65% din fântânile nepoluate cu nitraþi,
95% din izvoare ºi surse de suprafaþã au apa de tipul HCO3 – SO4(Cl). Apele cu
conþinutul de nitraþi echivalent 1 – 3 CMA sunt de de tupul HCO3 – SO4(Cl) ºi HCO3 –
Cl(SO4) (74%). Concomitent cu creºterea conþinutului de nitraþi pânã la 3 – 10 CMA
tipul apei devine HCO3 – NO3(62%), iar la 11 CMA ºi mai mult se produce modificarea
totalã a tipului apei în NO3 - HCO3 – SO4(Cl) (85%). Aproximativ 13% din fântâni
(partea de nord, centru ºi sud a Republicii Moldova) au apa modificatã total în tipul
NO3 - HCO3 – SO4(Cl). Apa se îmbogãþeºte de asemenea ºi cu ioni de calciu, magneziu
º. a. [10, 11]. Informaþia din anul 2004 privind indicii sanitaro-chimici în apa potabilã
( sursele de alimentare ºi sistemele de distribuire a apei din localitãþile situate pe
malul drept al Nistrului) denotã depãºiri ai CMA în 47% de cazuri (51% în a. 2003) ºi
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la parametrii microbiologici în 9,8% din apeductele comunale urbane (11% în a.
2003) ºi 19,2% - din cele rurale (17,6% în 2003). Situaþia cea mai gravã se înregistreazã
în raioanele Cãlãraºi, Glodeni, Basarabeasca, Taraclia, Ciadâr-Lunga, Orhei, Comrat,
Ungheni, Cãuºeni, Cantemir, Hânceºti, Sîngerei, mun. Chiºinãu ºi Bãlþi, unde 70100% din probele de apã sunt poluate. Totodatã, în a. 2004 nu s-au înregistrat erupþii
de boli hidrice.
Pentru îmbunãtãþirea situaþiei alimentãrii þãrii cu apã calitativã trebuie
modernizate sistemele de alimentare cu apã existente ºi lichidate sondele inutile.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã zonelor vulnerabile, unde orizonturile acvatice
sunt slab protejate – vãile râurilor Prut, Nistru, Bâc, Ichel ºi în locurile unde recifele
calcaroase ies la suprafaþã.

4.2. Sursele ºi factorii de poluare a apelor
Apele de suprafaþã. În sistemul protecþiei apelor de suprafaþã complexul de
epurare a apelor uzate ocupã un loc important. Potrivit inventarierii efectuate în 2004
de cãtre Inspectoratul Ecologic de Stat, existã 252 staþii de epurare biologicã a apelor
uzate (SEB). Ele au un grad sporit de uzurã a construcþiilor ºi a fost transmise în
gestiunea autoritãþilor de administrare publicã, care nu dispun de personal cu
experienþã ºi de resursele necesare pentru exploatarea lor. Realmente funcþioneazã
93 SEB-uri, din care 89 lucreazã sub nivelul normativ (epurare parþial mecanicã,
parþial biologicã, cu acumulare ºi/sau evacuare de ape uzate) ºi numai 4 instalaþii
funcþioneazã, încadrându-se în cerinþele ecologice: Glodeni „Zahãr SA”, Floreºti „Servicii
comunale”, Coºniþa „Conserve SA”, Bãlþi „Apã-canal”. Celelalte au un grad sporit de
deteriorare ºi pentru repunerea în funcþiune, se cer investiþii capitale importante. În
anul 2004 se observã (fig. 4.3) o continuã ameliorare a eficienþei celei mai mari instalaþii
de epurare a apelor reziduale din mun. Chiºinãu dupã reconstrucþia efectuatã în
2002-2003. Totuºi, media indicelui de epurare încã nu se încadreazã în cerinþele
autorizaþiei de mediu, depãºind de 2 ori norma de substanþe organice degradabile
exprimate prin CBO5.

Anii

Fig. 4.3. Dinamica CBO5 în efluenţii instalaţiilor de epurare biologică
amplasate în bazinul r. Nistru
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Sunt deversate în continuare în fl. Nistru fãrã epurare apele uzate din or. Soroca,
din motivul deteriorãrii colectorului de presiune Soroca–Þekinovka de pe teritoriul
Ucrainei. Din cauza lipsei de investiþii continuã sã se înrãutãþeascã funcþionarea
instalaþilor de epurare din oraºele Cãlãraºi, Cantemir, Orhei, Edineþ, Ungheni, unde
indicele de epurare (raportul dintre concentraþia în efluent ºi cea normativã) constituie
valori de la 4,9 pânã la 34. Scade numãrul de SEB–uri cu capacitatea de epurare mai
micã de 400 m3 /zi de ape reziduale (fig. 4.5).
În anii 1990 surse
potenþiale de poluare erau
cele peste 210 complexe
animaliere ºi ferme de
pãsãri. În 2004 au mai
rãmas 75 complexe în
acumulatoarele cãrora se
stocheazã 3,9 mln. m 3
dejecþii animaliere. În
ºeptelul casnic s–au înregistrat peste 680 mii caFig. 4.5. Numărul instalaţiilor de epurare SEB în funcţiune
pete convenþionale (porci,
vaci, oi, capre, cai ºi pãsãri), cantitatea de gunoi de grajd format constituind circa 12,8 mln.m3. Aceste deºeuri
constituie o altã sursã de poluare ºi au un volum de 3 ori mai mare decât stocurile de
dejecþii din acumulatoarele complexelor animaliere ºi sunt împrãºtiate pretutindeni
provocând poluarea apelor naturale.
Poluarea apelor de suprafaþã, se datoreazã stãrii sanitaro–ecologice
nesatisfãcãtoare a albiei ºi zonei de protecþie a râurilor, precum ºi evacuãrilor organizate
din instalaþiile de epurare cu o funcþionare ineficientã din toate localitãþile republicii.
Apar poluãri cu produse petroliere ale apelor de suprafaþã din zona sondelor de
þiþei ale companiei REDECO amplasate în lacul Beleu, s. Vãleni. Ocazional, indicele
de poluare atinge valori extrem de mari: de la 52 pânã la 392 . Investigaþiile de laborator
existente sunt insuficiente pentru a stabili vinovatul ºi proporþiile reale ale poluãrii
lacului, suprafaþa cãruia se extinde pe circa 1600 ha.
Poluarea termicã ºi acumularea sedimentelor. Construirea barajelor
Novodnestrovsc ºi Dubãsari (fl. Nistru) ºi Costeºti–Stãnca (r. Prut) a provocat
schimbarea vitezei curentului de apã. Variaþia debitului apei evacuate din lacul de
acumulare Novodnestrovsc a dus la creºterea turbiditãþii apei ºi înnãmolirii râului.
S–a schimbat regimul termic al apei fluviului Nistru în aval de complexul hidrotehnic
Novodnestrovsc (Ucraina). În lunile de varã temperatura apei nu se ridicã mai sus de
18–190C, comparativ cu 230C în 1965.
Apele subterane. O clasificare riguroasã a surselor de poluare a apei subterane
este realizatã de Oficiul de Evaluãri Tehnologice al Statelor Unite (US–OTA) [1].
Conform clasificãrii menþionate categoriile de activitãþi care genereazã poluarea apei
subterane în Republica Moldova sunt:
– infiltrarea apelor din irigaþii la care s–a folosit apã rezidualã; deºeurile rezultate
din construcþii ºi cele animaliere; descãrcarea la gunoiºti a deºeurilor de orice fel;
spargerea ambalajelor ºi împrãºtierea pe sol a unor produse chimice; aplicarea
pesticidelor ºi a fertilizatorilor;
– apele pluviale prin: spãlarea ºoselelor (sare, alþi poluanþi), spãlarea ºi dizolvarea
poluanþilor atmosferici, poluare urbanã;
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– lucrãri de foraj executate necorespunzãtor; interacþiunea dintre apele de
suprafaþã ºi cele subterane, scurgeri naturale care transportã minerale dizolvate.
O altã formã întâlnitã de deteriorare a calitãþii apei freatice ºi, implicit, a surselor
de alimentare cu apã a populaþiei din mediul rural, este cea cauzatã de poluarea din
diverse motive cu petrol ºi produse petroliere. Cele mai afectate sunt s. Lunga (Floreºti),
Blijnii Hutor (Tiraspol), Iargora ºi a.

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 (SHS).
Poluarea apelor transfrontaliere poate avea un impact atât local cît ºi regional,
iar utilizarea cursurilor de apã transfrontaliere este reglementatã de convenþii
internaþionale, cea mai relevantã pentru regiunea noastrã fiind Convenþia privind
protecþia ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontaliere ºi a lacurilor internaþionale
(Helsinki, 1992). In cadrul Convenþiei privind cooperarea pentru protecþia ºi utilizarea
durabilã a bazinului fluviului Dunãrea (Sofia, 1994) SHS are acorduri bilaterale cu
România ºi Ucraina privind schimbul trimestrial de informaþii referitoare la calitatea
apei r. Prut ºi fl. Nistru. Informaþia respectivã se difuzeazã administraþiei publice
centrale ºi locale, ministerelor ºi departamentelor, iar în caz de depistare a cazurilor
de poluare excepþionalã, informaþia se expediazã în regim urgent 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.
Evaluând informaþia din anul 2004 putem constata o tendinþã spre îmbunãtãþirea
calitãþii apei din râurile transfrontaliere. În râurile Nistru, Prut ºi Dunãrea cazuri de
poluare înaltã ºi poluare extrem de înaltã nu au fost înregistrate.
Rãmâne nesoluþionatã problema poluãrii termice a apei fl. Nistru în aval de lacul
de acumulare Novodnestrovsc (Ucraina), care a provocat descreºterea vitezei proceselor
fizico– ºi biochimice – verigi importante în fenomenul natural de autoepurare a apei.
Aceste condiþii afecteazã reproducerea naturalã a ihtiofaunei. Un impact negativ asupra
ecosistemului fluviului îl are ºi schimbarea regimului hidrologic (fig. 4.6.). Ca rezultat
s–a modificat viteza curentului de apã, a crescut turbiditatea, s–a înnãmolit albia
râului.

zile an
Fig. 4.6. Regimul hidrologic pe r. Nistru aval de complexele hidroenergetice Dnestrovsk şi Dubăsari
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4.4. Managementul resurselor acvatice
În procesul unei dezvoltãri durabile, atât la nivel naþional, cât ºi internaþional,
problema gospodãririi raþionale a resurselor de apã ocupã un loc important,
þinându–se cont cã apa, deºi consideratã o resursã inepuizabilã ºi regenerabilã, a
devenit unul dintre factorii limitativi în dezvoltarea socio–umanã. Problemele de
gospodãrire cantitativã ºi calitativã a apelor se aflã într–o legãturã reciprocã ºi
trebuie abordate concomitent. Gospodãrirea apelor oferã cadrul necesar unui
management eficient ºi echitabil al
resurselor acvatice.
În medie, 33% din totalul apei
extrase în tarile UE este folositã în
agriculturã, 16 % pentru uz urban,
11% pentru industrie (exceptând
rãcirea) ºi 40 % pentru producerea de
energie. Þãrile din sudul Europei
utilizeazã cele mai mari cantitãþi de
apã în agriculturã, în primul rând
pentru irigaþii (75 %, ºi respectiv 50
%). In centrul ºi vestul Europei, o
cantitate mai mare de apã se foloseºte
pentru producerea de energie (în
principal apa de rãcire) (57 %), urmatã
de uzul urban.
Potrivit datelor recente, principala sursã de aprovizionare cu apã a
Republicii Moldova este fluviul
Nistru, cãruia îi revin 83,6%, râului
Prut– 1%, apelor subterane– 15,2%,
altor surse de apã de suprafaþã– 0,2%
(fig. 4.7).
Indicii de gospodãrire a apei
denotã cã în ultimii 4–5 ani nu s–a schimbat esenþial volumul apei utilizate în industrie,
la irigare ºi pentru menaj (fig. 4.8).

Este îngrijorãtor faptul 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. 4.9).
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Fig. 4.9. Indicii de gospodãrire a apelor (mln.m3 )
Politica gospodãririi apelor. Politica de gospodãrire durabilã a apelor este definitã
în Capitolul 18 al Agendei 21. Obiectivul general al planului de acþiune în domeniul
apelor este definit ca „... asigurarea menþinerii unei alimentãri adecvate cu apã de
bunã calitate pentru întreaga populaþie a planetei, simultan cu conservarea funcþiilor
hidrologice, biologice ºi chimice ale ecosistemelor, prin adaptarea activitãþilor umane
la capacitãþile limitate ale naturii ºi prin combaterea vectorilor purtãtori de boli,
transmisibile pe calea apelor”.
În scopul asigurãrii unei alimentãri adecvate cu apã de bunã calitate pentru
populaþie prin Hotãrârea Guvernului nr. 519 din 23 aprilie 2002 a fost aprobat
“Programul de alimentare cu apã ºi canalizare a localitãþilor din Republica Moldova
pânã în anul 2006”. Pentru implementarea acestui Program sunt necesare investiþii
în sumã de 1243,3 mln. lei (inclusiv pentru localitãþile rurale – 200 mln. lei). În anul
2002 au fost implementate proiecte investiþionale în 12 localitãþi urbane ºi 30 localitãþi
rurale în sumã totalã 57,8 mln.lei, în anul 2003 respectiv în 16 localitãþi urbane ºi 58
localitãþi rurale în sumã de 74,7 mln.lei.
În anul 2004 în cadrul Programului menþionat au fost efectuate lucrãri de renovare
a sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare în oraºele Chiºinãu, Bãlþi, Cãinari,
Cantemir, Edineþ, Ungheni, Cãlãraºi, Cahul, Ceadâr–Lunga, Comrat ºi altele, în sumã
totalã de circa 114,7 mln.lei. Din contul investiþiilor capitale de stat (10,9 mln. lei) au
fost efectuate lucrãri de construcþie a douã rezervoare de apã potabilã în mun. Bãlþi,
au fost reparate capital reþelele de apeduct ºi canalizare în localitãþile Cantemir, Cãinari,
Otaci, Strãºeni. Din mijloacele alocate de Fondul Ecologic Naþional (10,3 mln.lei) au
fost efectuate lucrãri întru ameliorarea situaþiei privind alimentarea populaþiei cu apã
potabilã în 112 localitãþi urbane ºi rurale.
Un ºir de proiecte privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apã ºi
canalizare, realizate în ultimii ani, au fost implementate cu participarea investitorilor
strãini. Cele mai considerabile investiþii în ramurã au fost efectuate de cãtre BERD,
Banca Mondialã, Guvernul Danemarcei ºi Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economicã
Arabã.
În cadrul implementãrii Programului de cooperare semnat de Guvernul Republicii
Moldova ºi Guvernul Danemarcei, în localitãþile Edineþ, Cãlãraºi, Stãuceni au fost
executate lucrãri de renovare a sistemelor de alimentare cu apã, estimate la 43,6 mln.
lei. Cu utilizarea creditului alocat de Banca Mondialã (12 mln. $ SUA), în cadrul
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proiectului pilot “Alimentare cu apã ºi canalizare”, în prezent se realizeazã proiecte
investiþionale privind renovarea sistemelor de alimentare ºi canalizare în localitãþile
Orhei, Cahul, Soroca ºi ªtefan Vodã.
În 2004, comparativ cu anul precedent, s–au majorat simþitor investiþiile proprii
(locale) la realizarea mãsurilor de protecþie a apelor (fig. 4.10): aprovizionarea localitãþilor
cu apã potabilã, amenajarea fântânilor ºi izvoarelor º. a.
Mai puþinã finanþare a fost
îndreptatã la restabilirea complexului de epurare a apelor uzate.
A crescut numãrul utilizatorilor
de apã, care au achitat plata
pentru deversãrile de poluanþi în
apele naturale de la 720 la 1520.
În cele 4 Agenþii Ecologice, la
momentul prezentãrii rapoartelor,
erau achitate în fondurile
ecologice locale 1,55 mln. lei.
Pentru ameliorarea situaþiei
în domeniul utilizãrii ºi protecþiei
Fig. 4.10. Finanţarea măsurilor de protecţie şi
apelor, se propune:
aprovizionare cu apă, mln lei
1. Perfecþionarea cadrului
legislativ ºi normativ în gestionarea apelor;
2. Perfecþionarea structurii ºi conþinutului Cadastrului de Stat al apelor,
introducând evidenþa de stat a fondului apelor;
3. Organizarea observaþiilor în secþiuni de control suplimentare pe lacurile naturale
ºi fl. Nistru – la intrare în Republica Moldova, extinderea programului de
monitorizare a surselor de poluare;
4. Inventarierea specializatã a sondelor de apã (AGeoM), a complexului de epurare
a apelor uzate (Apã–Canal), pe baza cãreia sã se elaboreze un program de mãsuri
privind protecþia apelor;
5. Pentru localitãþile rurale este necesarã argumentarea ºtiinþificã, în situaþia
social–economicã creatã, a metodelor alternative de epurare a apelor uzate,
utilizând experienþa altor þãri.
Apele subterane. Începând cu a. 1991 a scãzut brusc volumul extras al apelor
subterane astfel încât nivelul lor se restabileºte, pe alocuri contopindu–se chiar cu
apele freatice. Pe de altã parte, însã, nivelul poluãrii nu a scãzut, ci a crescut, îndeosebi
în localitãþi ºi teritoriile adiacente lor. Cauzele poluãrii progresive sunt deversãrile de
ape reziduale neepurate, lipsa reþelei de canalizare în multe localitãþi (sate ºi oraºe),
gunoiºtile nesancþionate. Un deosebit pericol în poluarea apelor subterane îl constituie
fântânile arteziene pãrãsite, prin intermediul cãrora are loc poluarea directã a apelor
subterane.
Pentru stoparea ºi prevenirea poluãrii progresive a apelor subterane în paralel
cu mãsurile propuse în programele de alimentare cu apã ºi canalizare de cãtre
autoritãþile publice locale ºi naþionale se cere:
• Inventarierea în regim de urgenþã a sondelor exploatabile ºi lichidarea celor ce
prezintã pericol de poluare, conform normativului în vigoare;
• Modernizarea ºi extinderea reþelei de monitorizare a apelor subterane;
• Reglementarea creãrii de noi sonde de foraj;
• Actualizarea informaþiei privind nivelul de poluare a apelor subterane;
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•

Dezvoltarea bazei analitice în scopul lãrgirii numãrului de poluanþi monitorizaþi
ºi trecerea la standardele europene de control a calitãþii apei; utilizarea metodelor
expres de analizã.
O condiþie obligatorie pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeanã
este aceea ca nivelul de poluare a apelor pe întreg teritoriul þãrii sã nu depãºeascã
limitele admisibile.
Universitatea Tehnicã din Moldova propune o soluþie de redresare a situaþiei
ecologice în domeniul apelor prin crearea unui Fond/Burse Ecologice specializate.
Acest fond ar facilita fluxul financiar necesar achiziþionãrii de tehnologii noi ceea ce
ar conduce la minimizarea nivelului poluãrii mediului ºi elaborarea unui program de
tranziþie cu durata de 10–15 ani ce ar asigura un echilibru ecologic stabil, în câteva
etape. La sfârºitul programului R. Moldova trebuie sã ajungã la îndeplinirea normelor
europene privind poluarea apelor.
Se recomandã efectuarea retehnologizãrii staþiilor de epurare a apelor uzate de
capacitate micã ºi medie, cu utilizarea microflorei fixate/imobilizate, care sã substituie
treapta biologicã în componenþa bazinelor de aerare cu nãmol activ (microflora
suspendatã).
Eficienþa staþiilor de epurare a apelor uzate ale localitãþilor trebuie sã asigure
un grad avansat de eliminare a poluanþilor (N ºi P, reducerea CBO5 pânã la 15–20
mg/l) în baza proceselor de nitri–denitrificare microbianã, utilizând microflora fixatã
cu efect de prevenire a eutrofizãrii apelor de suprafaþa ºi de racordare la cerinþele
Directivei Apelor a Uniunii Europene.
Staþiile de epurare a apelor uzate la treapta de finisare a epurãrii trebuie sã
atingã indicatorii care, conform cerinþelor ecologice, nu vor afecta calitatea apelor de
suprafaþã în care sunt evacuate. Pentru aceasta va fi nevoie de construirea unor
instalaþii suplimentare, cum ar fi staþii de filtrare a apei, iazuri biologice sau epurarea
cu ajutorul plantelor acvatice în instalaþii similare cu cele folosite pentru acvaculturã.
Astfel, în domeniul managementului apelor uzate se va atinge un grad înalt de epurare,
care va asigura o calitate a vieþii mai înaltã în Republica Moldova.

60

black 61 Cyan 61

4. STAREA ªI PROTECÞIA RESURSELOR ACVATICE

Capitolul 5. STAREA ªI PROTECÞIA SOLURILOR
5.1. Resursele funciare ºi starea solurilor
Starea actualã a înveliºului de sol, clasele de bonitare. Valorificarea solului,
înlocuirea biocenozelor naturale cu culturi agricole (crearea agrocenozelor),
condiþioneazã modificarea proceselor de pedogenezã prin schimbarea bilanþului ºi
vitezei de descompunere a materiei organice, modificarea regimurilor termic ºi hidric
ºi a circuitului elementelor, etc. În primul rând se distruge structura naturalã a
orizontului superficial, transformat în strat arabil.
Particularitãþile actuale de calitate a înveliºului de sol sunt enumerate în tabelul
5.1. Solurile cu nota de bonitate înaltã, cuprinsã între 80 ºi 100 puncte, ocupã circa
27% din suprafaþã totalã a terenurilor agricole. Pe aceste soluri prezentate, de regulã,
prin cernoziomuri tipice ºi levigate cu un conþinut de humus >3,6%, se poate obþine
din contul fertilitãþii efective câte 32-40 q/ha grâu de toamnã. Clasa a doua de bonitate
cu 70-80 puncte ocupã 21%, sau 536 mii hectare. Productivitatea solurilor din aceastã
clasã este de asemenea destul de înaltã ºi asigura o recoltã de 24-32 q/ha grâu de
toamnã. Suprafaþa totalã a solurilor din aceste douã clase de bonitate constituie 1225
mii hectare sau 48%.
Tabelul 5.1
Starea calitativã (bonitatea) a înveliºului de sol al Republicii Moldova

Solurile din clasele III-VII-a de bonitate cu 70 ºi mai puþine puncte, ocupã 52%
din suprafaþa terenurilor agricole ºi sunt slab, moderat ºi puternic degradate, sau
deteriorate. În clasa VII-a de bonitate sunt înglobate terenurile agricole deteriorate
sau complet distruse de ravene ºi alunecãri active cu o suprafaþã de 178 mii hectare
ºi cu o productivitate foarte scãzutã.
Exploatarea intensivã a terenurilor arabile, în asociere cu manifestarea largã a
proceselor de degradare fizicã ºi chimicã au condus la dehumificarea, degradarea
agrochimicã, agrofizicã ºi biologicã a solurilor.
Humusul este unul din indicii principali ai fertilitãþii solului. Asigurarea culturilor
agricole ºi biotei solului cu nutriþie mineralã depinde în mod direct de cantitatea
materiei organice din sol. Experimental s-a stabilit cã majorarea conþinutului de humus
în sol cu 1% asigurã obþinerea adãugãtor a 1 t de porumb boabe ºi 0,8 t/ha grâu de
toamnã.
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Cu 120 ani în urmã fondatorul pedologiei V. Docuceaev, a constatat cã solurile
Moldovei conþin de la 5 pânã la 9% de humus (tab. 5.2.). Rezervele de humus în
stratul de 0-30 cm constituiau circa 200 t/ha, rezervele de azot, circa 10 t/ha.
Capacitatea de nitrificare a solurilor era înaltã ºi constituia 135 kg/ha azot mineral.
Anual se mineralizeazã 0,016-0,023% de humus sau 0,6-0,8 t/ha. Într-o perioadã de
100-120 ani s-a mineralizat circa 1,6-2,7% de humus, sau 60-100 t/ha. Ca rezultat,
conform cercetãrilor efectuate de Serviciul Agrochimic de Stat, conþinutul de humus
la sfârºitul anilor 1990 constituia 3,2%.
Tabelul 5.2
Modificarea conþinutului de humus în solurile Moldovei

Aproximativ 80% din soluri au o capacitate de nitrificare foarte scãzutã ºi scãzutã.
Acest indice coincide cu suprafaþa solurilor, care conþin o cantitate mai micã de 3% de
humus. S-a stabilit, cã fiecare 1% de humus asigurã producerea a 24 kg de azot
accesibil plantelor. Solurile cu conþinutul de humus 3,0-3,5% produc anual 74-84
kg/ha azot mineral, asigurând formarea a 24-26 q/ha grâu de toamnã.
În anii 1960-1965 solurile Moldovei se caracterizau printr-un bilanþ negativ al
humusului de cca 1,3 t/ha. Pe parcursul a 30 de ani, din anul 1960 pânã în anul
1990, în solurile arabile ale Moldovei s-au încorporat în medie 108 t/ha gunoi de
grajd, din care s-au format 10 t/ha de humus. Aceasta a redus viteza de mineralizare
a humusului, însã bilanþul a rãmas totuºi negativ – 0,3 t/ha. În ultimii ani volumul
de îngrãºãminte aplicate s-a micºorat drastic, reducându-se, prin urmare ºi bilanþul
humusului, devenind din nou negativ – 1,3 t/ha.
În ultimii ani volumul îngrãºãmintelor organice încorporate în sol s-au redus de
10-15 ori ºi actualmente constituie doar 0,2 t/ha. Suprafaþa ierburilor perene, care
asigurã formarea unui bilanþ pozitiv sau echilibrat de humus în sol s-a micºorat de 45 ori. Resturile vegetale nu se încorporeazã în sol. Ca rezultat bilanþul humusului
este profund negativ. Fertilitatea solului scade treptat, se intensificã fenomenele de
seceta ºi deºertificare. Se preconizeazã cã conþinutul de humus în soluri va rãmâne
pe un trend descendent ºi se va micºora pânã la 2,5-3,0% cãtre anul 2025.
În scopul menþinerii conþinutului de substanþe organice în sol se impune aplicarea
unor mãsuri care ar include: minimalizarea efectelor eroziunii prin implementarea
complexului de mãsuri agrotehnice, fitotehnice, silvice ºi hidrotehnice; respectarea
asolamentelor de câmp, inclusiv majorarea cotei ierburilor perene pânã la 10-12%;
încorporarea în sol a gunoiului de grajd, incorporarea resturilor vegetale în sol; utilizarea
deºeurilor organogene de la întreprinderile de prelucrare a materiei prime agricole ºi
gospodãriilor comunale.
Ameliorarea stãrii humifere a solului, formarea unui bilanþ echilibrat al substanþei
organice va conduce implicit la îmbunãtãþirea proprietãþilor agrofizice, agrochimice
ºi biologice ale solului, optimizarea regimurilor nutritive iar implementarea complexului
de mãsuri menþionate în practicã agricolã va asigura conservarea ºi sporirea fertilitãþii
solurilor, obþinerea recoltelor scontate ºi protecþia mediului.
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Regimul azotului, conform datelor Institutului de Cercetãri pentru Pedologie,
Agrochimie ºi Hidrologie „N. Dimo” (ICPAH „N. Dimo”), în ultimii ani (1999-2004), a
devenit destul de încordatã. De exemplu, pe circa 80-90% din terenurile ocupate cu
grâu de toamnã cantitatea de azot mineral în stratul de 1,0 m la începutul vegetaþiei
de primãvarã este scãzutã, ceea ce sporeºte eficienþa nutriþiei suplimentare cu azot.
Fiecare 1 kg de azot încorporat în sol se recupereazã cu 10-20 kg de boabe grâu de
toamnã. O eficacitate atât de înaltã a azotului nu se înregistra în anii 1980-1990,
când se respectau asolamentele, iar în sol se încorporau în mediu câte 5-7 t/ha gunoi
de grajd ºi 50-60 kg/ha îngrãºãminte cu azot. Actualmente din elementele nutritive
în prim minim este azotul.
În scopul ameliorãrii regimului azotului în sol se impun urmãtoarele acþiuni:
utilizarea azotului biologic prin majorarea cotei culturilor leguminoase în asolamentele
de câmp pânã la 20-25%, inclusiv a lucernei (sparcetei), pânã la 10-12%; aplicarea
îngrãºãmintelor organice în doze optime; formarea unui circuit închis al azotului prin
utilizarea gunoiului de grajd din spaþiul rural, mãsurã ce ar micºora gradul de poluare
cu nitraþi a apei din fântânile satelor; utilizarea paielor culturilor spicoase în calitate
de materie organicã, prin mãrunþirea lor concomitent cu recoltarea; aplicarea la fiecare
tonã de paie a câte 10 kg de azot în formã de îngrãºãminte minerale; folosirea raþionalã
a îngrãºãmintelor de azot în asolamentele de câmp.
Nivelul recoltelor, cât ºi eficacitatea îngrãºãmintelor azotice, depinde de conþinutul
fosforului mobil în sol, care ca ºi azotul mineral, se aflã în prim minimum. Conform
investigaþiilor efectuate de ICPAH „N. Dimo”, suprafaþa solurilor cu conþinut scãzut
de fosfor mobil constituie 31%, cu conþinut moderat - 34% ºi doar 35% din soluri au
un conþinut înalt de fosfor mobil. În ultimii 12-15 ani volumul îngrãºãmintelor minerale
încorporate în sol s-a micºorat de 15-20 ori. În 2000-2004 în sol au fost aplicate în
mediu numai câte 1 kg/ha fosfor. Ca rezultat bilanþul fosforului este profund negativ,
iar rezervele de fosfor accesibil plantelor acumulate în perioada chimizãrii intensive
(a.a.1965-1990) se epuizeazã. Actualmente, conþinutul de fosfor mobil în solurile
Moldovei constituie 1,8–2,1 mg /100g de sol ºi se aflã la limitã între gradaþiile scãzut
ºi moderat. Postacþiunea îngrãºãmintelor fosfatice se va manifesta pe parcursul a
încã 5-8 ani. Dacã nu vor fi întreprinse mãsurile respective, conþinutul de fosfor
mobil va reveni la nivelul natural de 1,0-1,5 mg/100 g de sol. Acest nivel va asigura
obþinerea a doar 24-25 q/ha grâu de toamnã. Atenþionãm cã epuizarea rezervelor de
fosfor în sol va conduce la micºorarea bruscã a eficacitãþii îngrãºãmintelor azotoase.
Ca rezultat, pe viitor recoltele culturilor agricole vor fi la nivelul anilor 1960 ºi de
calitate joasã. Pentru stabilizarea conþinutului de fosfor mobil e necesar de returnat
în sol cantitatea de P205 extras cu recoltele obþinute. Doza medie constituie circa 40
kg/ha. Volumul necesar total alcãtuieºte circa 91,1 mii tone substanþã activã.
Regimul potasiului pe 90% din terenurile agricole este favorabil obþinerii recoltelor
înalte. Îngrãºãmintele potasice asigurã un spor considerabil al recoltelor culturilor
viticole, pomicole, legumicole, cartofului, sfeclei de zahãr, tutunului. Asigurarea
solurilor cu potasiu mobil variazã de la moderatã pânã la foarte ridicatã.
Starea fizicã a solului. Lucrãrile de monitorizare a calitãþii fizice a solurilor în
cadrul unor terenuri de referinþã care aparþin de diverse structuri pedoclimatice aratã
cã aceasta este într-un declin favorizat de fenomenele 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 prelungit
umede; crustificare, vertisolaj (crãpare) ºi formare a cãilor preferenþiale de curgere a
apei etc.
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Lucrarea sistematicã a solurilor arabile a dus la distrugerea structurii naturale
grãunþoase. Destructurizarea are ca consecinþã modificarea proprietãþilor fizice a solului
- se reduc permeabilitatea ºi aerisirea, se produce tasarea ºi formarea crustei. Toate
aceste fenomene negative de rând cu compactarea–stratificarea stratului arabil ºi
diferenþierea structural–funcþionalã a profilului de sol împiedicã acþiunea exploratoare
a rãdãcinilor, reducând volumul util al elementelor nutritive pentru plante. Astfel,
degradarea fizicã a solurilor conduce inevitabil la decompensarea bilanþului elementelor
biofile ºi al apei în stratul arabil ºi apariþia unui deficit al acestora. Efectele finale ale
proceselor de degradare fizicã presupun reducerea permeabilitãþii ºi capacitãþii pentru
apã, a conductivitãþii hidraulice, a gradului de mobilitate ºi accesibilitate a apei.
Procesul de deteriorare a structurii ºi de compactare secundarã a solurilor se
extinde pe întreaga suprafaþã de soluri, cuprinsã de lucrãri agrotehnice intensive
(terenuri arabile, vii, livezi). Deteriorarea structurii este condiþionatã ºi de procesul
intensiv de dehumificare a solurilor arabile. Ca rezultat al compactãrii secundare,
fertilitatea solurilor s-a redus în medie cu 10 % pentru întreaga suprafaþã a terenurilor
agricole. Reducerea la minim a operaþiilor mecanice efectuate asupra solului,
respectarea asolamentului, introducerea îngrãºãmintelor organice, constituie cele mai
eficiente procedee de refacere a structurii ºi de combatere a compactãrii secundare a
solurilor. La restabilirea parþialã a structurii solului în stratul arabil pot contribui
ierburile perene, care trebuie sã devinã un component obligatoriu în asolamentele de
câmp.

5.1.3. Biota solului
Starea actualã a complexului biotei solului este determinatã de tipul solului ºi
nivelul influenþei factorului antropic. Mezofauna solului este determinatã de tipul de
sol (în proporþie de 33-38%), nivelul de utilizare a îngrãºãmintelor organice ºi minerale
(38-49%), structura culturilor de câmp în asolament (6-11%). Componenþa complexului
nevertebratelor în cernoziomurile tipice ºi levigate se caracterizeazã prin cea mai înaltã
diversitate (tab. 5.3.).
Tabelul 5.3
Componenþa complexului nevertebratelor (ex/m2) în cernoziomuri ºi solurile cenuºii
de pãdure la exploatarea îndelungatã în circuitul agricol

Fam. Elateridae este prezentatã în cernoziomul tipic de speciile Agriotes gurgistanus,
A. sputaor, A. ustulatus; în cernoziomul levigat – de A. sputator; în cernoziomul obiºnuit –
de A. gurgistanus. Diversitatea înaltã de specii din fam. Carabidae este prezentatã în
cernoziomul obiºnuit. Biomasa nevertebratelor constituie în cernoziomul levigat 10,0 g/
m2, în sol cenuºiu de pãdure 6,0 g/m2 (com. Ivancea, r-l Orhei).
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Exploatarea îndelungatã a solurilor în agriculturã a condiþionat schimbãri în
funcþionarea complexului microbian ºi activitatea enzimaticã (tab. 5. 4.).
Tabelul 5.4.
Starea actualã a complexului microbian în solurile exploatate îndelungat în
circuitul agricol

Activitatea microorganismelor în solurile agricole creºte, ceea ce duce la sporirea
ciclului de mineralizare de 2-3 ori în comparaþie cu solurile înþelenite. Activitatea
oxidoreductazelor, care catalizeazã procesele de descompunere a humusului, se
mãreºte, inclusiv activitatea peroxidazei cu 21-50%.
S-au intensificat procesele microbiologice ce contribuie la mineralizarea
humusului, a scãzut de 4-10 ori gradul de activitate a saprofagilor; s-a micºorat de
1,7-3,3 ori coeficientul de acumulare a humusului; a crescut numãrul de specii biotice
toxice. Schimbãrile menþionate duc la dehumificare, distrugerea structurii, micºorarea
capacitãþii de autopurificare a solurilor.

5.2. Sursele de poluare a solurilor
Poluarea solului este o problemã gravã din cauza cã într-o atare situaþie nu se
poate aplica nici un procedeu de epurare. Solul poluat poate fi însãnãtoºit numai prin
acþiunea factorilor naturali, iar acesta este un proces lent.
Un factor important al impactului antropic asupra solului îl reprezintã folosirea
fertilizanþilor minerali ºi a pesticidelor (fig. 5.1). În ultimii ani volumul îngrãºãmintelor
organice încorporate în sol s-a redus de 30-40 ori, al celor minerale de 15-20 ori (fig.
5.2). De asemenea s-a redus simþitor ºi utilizarea pesticidelor. O problemã care necesitã
soluþionare urgentã rãmâne a fi poluarea terenurilor fostelor puncte “chimice” ºi a
solurilor din raza fostelor depozite de pesticide ºi fertilizanþi. Investigaþiile efectuate
de laboratoarele IES atestã o poluare semnificativã a acestor terenuri, cu depãºiri
esenþiale ale limitei concentraþiei admisibile (LCA) (3-9 ori) la conþinutul pesticidelor
organoclorurate ºi sãrurilor solubile în mostrele de sol colectate la distanþa de 100 m
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Fig. 5.1. Utilizarea îngrãºãmintelor
minerale sub culturile agricole (mii
tone)

Consecinþe ale „managementului”
conþinutul cantitãþilor
pesticidelorremanente

Fig. 5.2.
Utilizarea îngrãºãmintelor
organice sub culturile agricole (mln.
tone)
de depozit. Analiza solurilor din preajma
depozitelor de pesticide (r-le Criuleni,
Glodeni, Hînceºti) atestã cã conþinutul
maxim a DDT în sol a constituit 11,5
LCA (depozitul din r. Hînceºti, s.Minjir)
(fig. 5.3).
Pe parcursul anului 2004 Serviciul
Hidrometeorologic de Stat a monitorizat
52 de câmpuri din 11 gospodãrii ale
raioanelor Taraclia, Soroca, Orhei,
Hînceºti, Glodeni, Briceni, Anenii Noi,
Cahul, Ceadîr-Lunga, Cãuºeni privind

de pesticide, metale grele (forme
mobile) ºi indicii agrochimici.
Suprafaþa totalã investigatã a
constituit 3455 ha. Analiza datelor
denotã cã conþinutul DDT (p,p‘DDT + p,p‘-DDE) în sol s-a micºorat
neesenþial (comparativ cu a. 2003)
de la 0,50 LCA (0,050 mln-1) pânã
la 0,38 LCA (0,038 mln-1). Cazurile
de depãºire a LCA pentru DDT au
constituit 8,7%, iar nivelul maxim
de poluare a terenurilor investigate
Fig. 5.3. Concentraţia medie a pesticidelor
a ajuns la 14,33 LCA (r. Soroca).
organoclorurate (DDT+DDE+DDD) la distanţa
Depãºiri ale LCA pentru DDT în
de 5m şi 100 m de depozite
sol au fost înregistrate doar în
raioanele Soroca (SRL “ScriptaPrim”) ºi Briceni (Cooperativa agricolã “Balasi-Nord” ºi Gospodãria þãrãneascã “BalasiNord”). Suprafaþa totalã poluatã a constituit 264 ha. Dinamica poluãrii solului cu DDT
este prezentatã în fig.5.4. Conþinutul mediu al sumei izomerilor HCH (alfa-HCH+betaHCH+gama-HCH) a constituit 0,02 LCA. Conþinutul maxim a fost înregistrat pe terenurile
agricole ale SRL “Scripta-Prim” din r. Soroca (0,66 LCA).
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Lucrãrile de monitorizare a conþinutului reziduurilor substanþelor de uz fitosanitar
în solurile agricole efectuate de cãtre Centrul ªtiinþific de Producere pentru Deservire
Agrochimicã pe terenurile de control (Drochia, Ungheni, Cahul, UTAG) ºi în cadrul
unor studii pedologice complexe pe o suprafaþã de 30 mii ha scot în evidenþã tendinþa
stabilã de autoepurare a solurilor. Drept urmare, pe parcursul ultimilor 3 ani conþinutul
reziduurilor de DDT ºi HCH în soluri s-a redus de la 0,21 LCA pânã la 0,08 LCA,
ceea ce ne permite sã concluzionãm cã riscul poluãrii terenurilor agricole ºi produselor
agroalimentare cu aceste substanþe este epuizat. Aceasta, însã nu exclude existenþa
unor terenuri mici, în parte, aferente locurilor unde au fost sau mai sunt depozitaþi
aceºti poluanþi care mai pot conþine concentraþii sporite de DDT ºi HCH. Reeºind
din pericolul pe care îl prezintã acestea pentru toate componentele mediului urmeazã
sã fie efectuatã o inventariere a terenurilor cu risc de persistenþã a acestor compuºi ºi
elaborat un plan de acþiuni ºi mãsuri speciale întru diminuarea impactului acestora
asupra mediului ºi remedierea lor agrotoxicologicã.
Monitorizarea conþinutului rezidual al substanþelor de tipul sim-triazinelor a
arãtat cã, practic, în cadrul tuturor zonelor pedoclimatice ale þãrii nu se mai constatã
concentraþii semnificative ale acestora. Totuºi s-au atestat cazuri de prezenþã a simtriazinelor în cantitãþi cuprinse între 0,012 ºi 0,024 mg/kg.
Pentru determinarea poluãrii de fond a solului cu pesticide au fost analizate
probe de sol din rezervaþia naturalã “Codrii”, din stepele Bãlþi ºi Bugeac. Conþinutul
mediu al DDT ºi HCH în aceste mostre “de fond” este aproape de conþinutul mediu
a pesticidelor în solurile terenurilor investigate.
Monitorizarea metalelor grele (formele mobile) denotã cã în cca 90 la sutã din
mostrele de sol studiate conþinutul cuprului este sub LCA. În unele cazuri (din cele
10%) conþinutul Cu depãºeºte de 1,2-1,5 ori LCA. Ca ºi în anul 2003, nivelul maxim de
poluare a solului cu Cu mobil s-a înregistrat în gospodãria þãrãneascã “Balasi-Nord”, r.
Briceni în livada cu suprafaþa de 23 ha - 4,28 CMA (12,83 mln-1). Dinamica poluãrii
solului cu cupru mobil este prezentatã în fig.5.5. Conþinutul Pb, Cd, Co, Zn, Mn, As, Hg
nu depãºeºte LCA. În acelaºi timp însã atrage atenþia gradul mare de variabilitate a
conþinutului de Pb ºi As, dar ºi tendinþa de sporire a concentraþiei acestora, lucru care
denotã faptul cã terenurile agricole sunt în stadiu de încãrcare cu aceste metale grele.

Fig. 5.4. Conţinutul mediu al sumei
DDT în solurile republicii

Fig. 5.5. Conţinutul mediu a cuprului
mobil în solurile republicii
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În anul 2004, Serviciul Hidrometeorologic de Stat ºi laboratoarele IES au continuat
investigaþiile asupra aluviunilor din bazinele acvatice ºi râuri, în scopul determinãrii
pesticidelor organoclorurate ºi a bifenililor policloruraþi. Datele sunt prezentate în fig.
5.6 – 5.8.

Fig. 5.6. Dinamica conţinutului sumei DDT în aluviuni acvatice

Fig. 5.7. Dinamica conţinutului sumei BPC în aluviuni acvatice
În 12 mostre de sedimente prelevate din albia r. Bãc conþinutul sãrurilor solubile
depãºeºte LCA. În majoritatea probelor au fost atestate produse petroliere. Rezultatele
cercetãrile efectuate demonstreazã cã sursele majore de poluare a apei r. Bãc cu
produse petroliere sunt Gara Reroviarã Chiºinãu, SA Exdrupo, Staþia de pompare
Codru ºi SA Piele (fig. 5.8).
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Fig 5.8. Dinamica concentraţiilor de săruri solubile şi produse petroliere în nămolul din
r. Bâc, or. Chişinău

5.3. Degradarea solurilor ºi problema deºertificãrii
Degradarea solurilor înseamnã reducerea sau pierderea productivitãþii lor
biologice sau economice, determinatã de utilizarea solurilor (factorul antropic) sau de
un proces natural ori de o combinaþie de procese naturale. Condiþiile naturale ºi
antropice care favorizeazã manifestarea proceselor de degradare a solurilor Moldovei
sunt urmãtoarele:
Construcþia geologicã poate contribui la formarea regimului hidric cu exces de
umiditate, la alunecãri de teren, sporirea eroziunii ºi a gradului de mineralizare a
apelor freatice.
Relieful îºi exercitã influenþa în special asupra formelor ºi intensitãþii manifestãrii
proceselor de eroziune ºi alunecare. Indicatorii reliefului, ce condiþioneazã intensitatea
manifestãrii eroziunii solurilor sunt: gradul total de fragmentare a teritoriului;
adâncimea bazei locale de eroziune; înclinarea medie, lungimea, caracterul abrupt,
forma versanþilor.
Clima. Pentru evaluarea pericolului eroziunii solurilor sunt importante datele
privind caracterul precipitaþiilor atmosferice. În cursul verii predominã ploile torenþiale
de intensitate mare.
Activitatea antropicã. Factorii antropici principali de degradare a înveliºului de
sol sunt antrenarea maximã a teritoriului în arãturã, tãierea fâºiilor de pãdure, lucrarea
pe direcþia versantului, amplasarea incorectã a reþelei de drumuri, protecþia insuficientã
a solurilor cu covor vegetal, cota exageratã a culturilor prãºitoare în asolamente, tasarea
solurilor cu mecanisme grele, nerespectarea agrotehnicii antierozionale.
Dehumificarea solurilor ca rezultat al utilizãrii lor la arabil este un proces global,
stoparea cãruiaîn condiþiile sistemului actual de agriculturã este problematicã.
Materialele cartãrilor agrochimice recent efectuate (2004) pe mai mult de 70 mii
ha (datele Centrului ªtiinþific de Producere pentru Deservire Agrochimicã) denotã cã
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majoritatea solurilor agricole din
Moldova se regãsesc în intervalele
scãzut ºi moderat de aprovizionare cu humus, situaþia fiind
asemãnãtoare pentru toate
raioanele pedoclimatice ºi modalitãþile de utilizare a terenurilor.
Nivelurile de aprovizionare
extreme (foarte reduse ºi reduse)
prezintã un grad mare de
variabilitate în funcþie de
condiþiile pedoclimatice, modul
de utilizare ºi gradul de
intensificare al practicilor agricole
aplicate (fig. 5.9.). Existã riscul
Fig. 5.9. Indicii stării de aprovizionare a
ca în ur mãtoarele decenii
solurilor cu humus
conþinutul de humus din solurile
arabile sã scadã în medie cu 10-25 la sutã, cu efecte foarte dãunãtoare asupra stãrii
fizice a solului ºi chiar a biodiversitãþii microorganismelor din sol. Cele mai semnificative
pierderi de humus din sol se înregistreazã pe terenurile supuse eroziunii, de unde
anual se pierd cca 700 mii tone.
Solurile arabile neerodate (854,9 mii ha) în decursul ultimului sfert de veac sunt
supuse unui proces intensiv de dehumificare ce a condus la scãderea productivitãþii
lor naturale în medie cu 10 la sutã pe toatã suprafaþa ocupatã de aceste soluri.
Eroziunea solurilor.
Cu toate cã din punct de vedere
geomorfologic teritoriul Moldovei reprezintã o câmpie, relieful este neomogen
ºi fragmentat. Predominã regiunile
deluroase cu culmi înguste, versanþi cu
diferite înclinaþii, întretãiate de vâlcele, vãi
ºi lunci ale râuleþelor ºi râurilor. Peste 80%
din terenurile cu destinaþie agricolã sunt
amplasate
pe versanþi. Aplicarea sisteFig. 5.10. Eroziunea solurilor (mii ha)
maticã a lucrãrilor agrotehnice asupra
solurilor pe pante a contribuit la activizarea eroziunii. Solurile arabile pe versanþi
sunt supuse la diferit grad de eroziune de
suprafaþã, pe alocuri afectate ºi de diferite
forme de eroziune liniarã, sau de adâncime
- rigole, ogaºe, ravene. Solurile atinse de
toate formele de eroziune, conform
ultimelor date, se apropie de 1 mln. ha
(fig.5.10).
Eroziunea de suprafaþã condiþioneazã
distrugerea ºi spãlarea orizonturilor
super ficiale ale solului ºi pierderea
capacitãþii productive. Productivitatea
potenþialã a solurilor slab erodate se reduce cu aproximativ 20-25%, a celor moderat
erodate cu 40-50%, puternic erodate - pânã la 60-80%. Este necesar de menþionat cã
solurile erodate se supun tot mai uºor eroziunii ºi acest proces devine ireversibil.
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Stoparea sau diminuarea proceselor erozionale necesitã respectarea unor condiþii
speciale ºi implementarea diferitor complexe de mãsuri antierozionale. Mãsurile de
protejare încep cu organizarea terenurilor agricole pe principii antierozionale. Reþeaua
de drumuri, amplasarea culturilor agricole, dimensiunile ºi geometria loturilor trebuie
sã permitã lucrarea antierozionalã (de-a curmeziºul pantei) ºi efectuarea mãsurilor
de reglare ºi reducere a scurgerii superficiale a precipitaþiilor abundente, pãtrunderea
maximã a apei în sol.
Suprafeþe considerabile de soluri afectate puternic de eroziune în decursul anilor
au fost împãdurite, parþial au fost astupate sau consolidate cu diferite construcþii
hidrotehnice. Solul spãlat de pe povârniºuri în rezultatul eroziunii se depune la baza
versanþilor ºi în vãi acoperind solurile deluviale cu straturi noi. Aceste straturi în
mãsura activizãrii eroziunii devin tot mai puþin humificate ºi mai slab structurate,
ceea ce reduce productivitatea solurilor deluviale.
Pierderile anuale de sol fertil de pe toate terenurile agricole, cauzate de eroziune,
provoacã o scãdere importantã a recoltei culturilor agricole. În mod indirect, dauna
din cauza eroziunii se extinde ºi asupra altor domenii: înnãmolirea iazurilor ºi altor
bazine acvatice; poluarea solurilor din depresiuni ºi a apelor subterane cu produse de
uz fitosanitar ºi fertilizanþi spãlaþi de pe versanþi, distrugerea cãilor de comunicare, a
construcþiilor hidrotehnice etc. În ansamblu, pierderile anuale directe ºi indirecte
cauzate de eroziune constituie 2432 mln. lei.
Deteriorarea terenurilor ca rezultat al alunecãrilor.
Valorificarea nelimitatã a solurilor a
favorizat activizarea alunecãrilor de teren
pe versanþii, construcþia geologicã ºi
regimul hidrologic ale cãrora sunt
predispuse acestui fenomen. Majoritatea
ponoarelor sunt deja sau vor fi
împãdurite. Însã nu întotdeauna speciile
forestiere sunt capabile sã opreascã
procesele care condiþioneazã alunecãrile.
Suprafaþa totalã a terenurilor
afectate de alunecãri constituie 40 mii
ha. Dinamica creºterii suprafeþelor
supuse alunecãrilor pe terenurile
agricole este urmãtoarea: 1970 – 21,2 mii
ha; 1980 – 48,6 mii ha, 1990 – 79,3 mii ha, 2000 – 84 mii ha. Cele mai mari suprafeþe
de terenuri cu alunecãri sunt în raioanele Cãlãraºi – 3084 ha, Ungheni – 2094, Hânceºti
– 1364 ha, Strãºeni – 1115 ha, Teleneºti – 1176 ha. Alunecãrile de teren reprezintã un
pericol permanent ºi pentru multe obiective sociale: case de locuit, drumuri, construcþii
hidrotehnice. În ultimii ani suprafaþa alunecãrilor de teren creºte anual cu 1000 ha.
Degradarea solurilor ca rezultat al procesului de soloneþizare. Suprafaþa totalã a
soloneþurilor ºi a solurilor soloneþizate este de 107,5 mii ha, din care circa 35% sunt
terenuri arabile ºi 65% - pãºuni. Soloneþurile se caracterizeazã printr-un conþinut
relativ înalt de Na+ în complexul absorbtiv, ceea ce condiþioneazã structura columnarã,
bulgãroasã, solubilitatea ºi migrarea spre adâncime a humusului, reacþia alcalinã.
Aceste particularitãþi condiþioneazã proprietãþile negative, nefavorabile plantelor. Pentru
ameliorarea soloneþurilor ºi solurilor soloneþizate (puternic ºi moderat) se practicã
tratarea cu gips crud, fãrâmiþat ºi amestecat cu stratul superior al solului. Normele
de administrare a gipsului depind de conþinutul sodiului, care se stabileºte prin analiza
chimicã. Tehnologia ameliorãrii chimice a soloneþurilor, pe lângã introducerea gipsului,
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include arãtura adâncã ºi fãrâmiþarea solului precum ºi administrarea unor cantitãþi
considerabile (60-100 t/ha) de gunoi de grajd ºi îngrãºãminte minerale, iar în luncile
râurilor ºi de construcþii de drenaj.
Solonceacurile ºi solurile puternic ºi moderat salinizate (sãrãturate) necesitã
“spãlarea” sãrurilor solubile, transportarea lor în straturile subiacente. Aceastã
evacuare a sãrurilor poate fi efectuatã doar cu ajutorul unor mari cantitãþi de apã
nemineralizatã (dulce), care este în mare deficit.
Degradarea solurilor ca rezultat al irigãrii. În Moldova au fost constituite sisteme
de irigaþie pe o suprafaþã totalã de peste 230 mii ha. Udatul artificial se preconiza atât
pe cernoziomuri amplasate pe terase relativ plane ale fl. Nistru ºi r. Prut ºi terenuri cu
mici înclinaþii, cât ºi în luncile unor râuri mici. Din diferite motive, pe parcursul
anului 2004 s-au irigat doar 14 mii ha.
Actualmente se fac tentative de a restabili unele sisteme de irigaþie. Eficienþa ºi
îndeosebi consecinþele irigaþiei în cea mai mare mãsurã depind de calitatea apelor
folosite pentru udat. De fapt, cerinþelor necesare le corespund doar apele fl. Nistru ºi
r. Prut. Apa în celelalte râuri, îndeosebi în partea de sud, precum ºi în majoritatea
lacurilor, sunt mineralizate ºi folosirea lor pentru udat va duce la degradarea solurilor.
Degradarea solurilor ca rezultat al irigãrii conduce la deteriorarea structurii ºi tasarea
stratului arabil ºi al celui subiacent, salinizarea, soloneþizarea, ridicarea nivelului
apelor freatice ºi mineralizarea acestora, etc. Soloneþizarea ºi salinizarea secundarã a
solurilor în rezultatul irigãrii reprezintã procese practic ireversibile. Asemenea soluri
nu vor mai putea fi folosite fãrã irigare, iar irigarea în continuare va majora gradul de
salinizare ºi soloneþizare.
În diferite scopuri pe teritoriul Republicii Moldova au fost construite circa 3000
de iazuri. Apa acumulatã în bazinele acvatice se foloseºte parþial pentru udatul
artificial, însã calitatea ei nu întotdeauna corespunde cerinþelor. Multe din lacurile
de acumulare construite fãrã argumentare ecologicã în scurt timp au fost înnãmolite
ºi desecate.
Transformarea tehnogenã a solurilor. Pe o suprafaþã de aproximativ 546 mii
hectare solurile au fost supuse desfundãrii - unei arãturi adânci (60-70 cm), care
amestecã orizonturile genetice, modificã construcþia verticalã a profilelor, componenþa
chimicã ºi proprietãþile solurilor. Solurile desfundate se supun mai uºor proceselor
de degradare - tasãrii, dezagregãrii, dehumificãrii, eroziunii, etc.
Pe unele pante în a doua jumãtate a sec. XX au fost construite terase (circa 25
mii ha) în scopul combaterii eroziunii. Aceastã metodã a fost nereuºitã, terasele nu au
fost folosite la destinaþie (pentru plantarea viilor ºi livezilor) ºi au fost pãrãsite.
În acea perioadã au fost realizate lucrãri de ameliorare a solurilor afectate de
ravene - astuparea râpelor cu restabilirea (replantarea) stratului superficial de sol
humificat. În unele cazuri s-a efectuat nivelarea solurilor cu deformarea orizonturilor
superficiale, s-au construit reþele de drenaj, unele soluri au fost acoperite cu deºeuri,
halde minerale. În consecinþã pe mari suprafeþe înveliºul de sol a fost transformat, sa modificat profilul vertical ºi structura naturalã iniþialã, rãspândirea spaþialã a
unitãþilor genetice, componenþa substanþialã ºi proprietãþile solurilor.
Analiza integratã a factorilor de degradare a resurselor funciare a Republicii
Moldova ne permite sã constatãm cã starea de calitate a înveliºului de sol în perioada
de exploatare intensivã pe parcursul a 30 de ani s-a înrãutãþit; au crescut suprafeþele
solurilor erodate, afectate de alunecãri de teren, deteriorate antropic - salinizate,
soloneþizate, degradate ca rezultat al irigãrii, colmatate cu depozite slab humifere,
desfundate etc. Sub influenþa lucrãrilor agrotehnice s-a intensificat procesul de
deteriorare a structurii ºi de compactare a solurilor. În condiþiile deficitului fertilizanþilor
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minerali ºi organici, bilanþul humusului ºi elementelor nutritive a devenit negativ.
Toate acestea în ansamblu au condus la reducerea continuã a fertilitãþii resurselor de
sol ºi degradarea diversitãþii pedologice.
Deºertificarea, sau degradarea terenului în zonele aride, semiaride ºi uscatsubumide (unde cantitatea de precipitaþii este cu mult mai micã decât
evapotranspiraþia) prin reducerea sau pierderea productivitãþii biologice sau economice,
determinatã de eroziunea solului, deteriorarea proprietãþilor fizice, chimice, biologice
sau economice ale solului, afecteazã zonele de centru ºi de sud ale Republicii Moldova
iar zona de nord este afectatã periodic de secetã ºi de procesele de degradare a solurilor,
fiind ºi ea ameninþatã de deºertificare. Cauzele care au dus la aceste fenomene în
Moldova sunt schimbãrile climei (cu apariþia secetei puternice din ultimii zeci de ani)
ºi degradarea solului datoritã unor practici necorespunzãtoare.
Evaluând agenþii deºertificãrii, accentuãm cã unul din cei principali este
dereglarea echilibrului ecologic teritorial. Ecosistemele naturale ºi natural-antropizate
(pãduri, inclusiv fâºii forestiere, fâneþe, pãºuni, mlaºtini, sisteme acvatice) constituie
17% din suprafaþa þãrii, ceea ce denotã un nivel scãzut al echilibrului ecologic teritorial.
Eroziunea solurilor ºi alunecãrile de teren reprezintã alþi doi agenþi importanþi ai
deºertificãrii.
Astfel, deºertificarea este cauzatã de interacþiunea complexã dintre factorii fizici,
biologici, politici, sociali, culturali ºi economici. Deºertificarea ºi seceta afecteazã
dezvoltarea durabilã prin interrelaþiile lor cu probleme sociale importante, cum sunt:
sãrãcia, situaþia precarã a sãnãtãþii, lipsa securitãþii alimentare, migrarea populaþiei
ºi dinamica demograficã.

5.4. Managementul resurselor funciare
Resursele funciare ale Republicii Moldova sunt limitate, supraexploatate ºi folosite
ineficient. În lipsa legii solului, gestionarea fondului funciar nu se bazeazã pe anumite
principii strategice, argumentate ºtiinþific, ºi pe un cadru instituþional bine organizat
ºi lasã impresia unui proces nesistematic ºi ineficient. Înveliºul de sol prezintã
principala resursã naturalã a þãrii, folosirea eficientã a cãreia condiþioneazã bunãstarea
populaþiei ºi situaþia economicã a þãrii.
În anul 2004 starea fondului funciar continuã a fi îngrijorãtoare, managementul
nu poate fi considerat adecvat.
Relieful accidentat, caracterul preponderent torenþial al precipitaþiilor, valorificarea
peste limitã a înveliºului de sol, amplasarea ºi rotaþia culturilor agricole cu
predominarea prãºitoarelor, creazã condiþii obiective pentru degradarea solurilor ºi
activizarea diferitor forme de eroziune. La aceºti factori se adaugã pulverizarea
terenurilor agricole, amplasarea cotelor valorice de-a lungul pantelor, efectuarea lucrãrii
solului în aceeaºi direcþie. Continuã sã fie încãlcatã legislaþia privind protecþia solului.
Pe parcursul a. 2004 au fost supuºi controlului 3047 agenþi economici, fiind depistate
2138 cazuri de încãlcãri ale prevederilor legislaþiei ecologice ºi funciare, au fost întocmite
procese-verbale ºi acþiuni de recuperare a prejudiciilor cauzate resurselor funciare în
sumã de 85367 lei. A fost suspendatã activitatea de producþie a 107 unitãþi economice.
Au fost înregistrate cazuri de ocupare ilicitã a terenurilor în primãriile Baurci, CiocMaidan, Vulcãneºti, Iºcãlãu, Sturzeni, Lopatnic, Gordineºti, Trinca, Iargara ºi altele.
Cazuri de construcþie a obiectelor fãrã decopertarea stratului de sol fertil au fost
depistate în mun. Chiºinãu, oraºele Hânceºti, Floreºti, Fãleºti ºi Donduºeni.
Starea fondului funciar variazã în diferite regiuni pedogeografice. Particularitãþile
regionale ale fondului funciar deseori nu se iau în consideraþie. În regiunile deluroase
organizarea terenurilor agricole, exploatarea fondului funciar, lucrarea ºi folosirea
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solului trebuie sã fie efectuate numai pe principii antierozionale, complexele de mãsuri
fiind condiþionate de particularitãþile regionale ºi locale.
Gestionarea eficientã ºi managementul resurselor funciare constituie o condiþie
primordialã a economiei durabile, a folosirii raþionale ºi protejãrii solurilor.
Pe parcursul a. 2004 s-au întreprins anumite tentative de consolidare a terenurilor
agricole. Consolidarea constituie o posibilitate, o necesitate ºi o ºansã de realizare a
unor principii de gestionare a fondului funciar. Realizarea lucrãrilor de consolidare,
la rândul lor, necesitã respectarea ºi implementarea anumitor principii socio-economice,
agro- ºi fitotehnice, ecopedologice. Consolidarea oferã posibilitatea de a crea masive
agricole cu dimensiuni ºi configuraþii optime, care vor permite organizarea antierizionalã
a terenurilor, amplasarea raþionalã a reþelelor de comunicaþie ºi a fãºiilor forestiere,
implementarea complexelor regionale de combatere a eroziunii solurilor. Consolidarea
terenurilor oferã poate o ultimã ºansã pentru folosirea eficientã a înveliºului de sol
prin excluderea din fondul arabil a pantelor abrupte cu soluri puternic erodate ºi
reglementarea fondului pãºunilor.
Managementul resurselor funciare se bazeazã ºi este condiþionat de legislaþia
naþionalã în vigoare (lista actelor legislative în domeniu sunt enumerate în Raportul
Naþional privind Starea Mediului în Republica Moldova în 2003). Eficienþa acestui
proces continuu depinde de posibilitãþile instituþiilor statale, care la rîndul lor, sunt
reglementate de diferite legi ºi acte normative.
În anul 2005 structura ºi funcþiile instituþiilor guvernamentale vor fi supuse
optimizãrii. Este foarte important ca reorganizarea structurilor ministeriale sã se soldeze
cu elaborarea unei strategii concrete privind gestionarea ºi managementul resurselor
funciare, aprecierea instituþiei statale, a scopurilor, bazelor legislative ºi metodelor de
realizare.
Implementarea strategiei menþionate în comun cu consolidarea terenurilor
efectuatã pe principiile regionale, pedoecologice de gestionare, concretizarea misiunilor
ºi responsabilitãþilor organizaþiilor respective vor contribui la ameliorarea stãrii actuale
a resurselor funciare, la crearea posibilitãþilor implementãrii economiei durabile,
folosirii eficiente ºi protejãrii solurilor.
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6. DIVERSITATEA BIOLOGICÃ ªI PEISAJERÃ
6.1. Starea resurselor vegetale
Resursele vegetale presupun totalitatea produselor ºi foloaselor obþinute din
formaþiunile vegetale care pot fi valorificate ºi utilizate pentru anumite necesitãþi vitale.
Spre deosebire de alte categorii, resursele vegetale sunt regenerabile. Se deosebesc
câteva categorii de resurse vegetale: forestiere, ierboase (de stepã ºi de luncã), acvatice
ºi palustre [12].
Resursele forestiere. Pãdurile constituie una din principalele bogãþii naturale
regenerabile ºi au o importanþã strategicã deosebitã, fiind o parte componentã a
patrimoniului natural naþional. În cazul unui sistem de gospodãrire raþional, pãdurea
poate oferi beneficii economice constante, fãrã ca aceasta sã-ºi diminueze
funcþionalitatea ecologicã ºi socialã.
Republica Moldova face parte din categoria statelor cu grad scãzut de împãdurire,
pãdurile ocupînd 362.7 mii ha sau 10.7% din teritoriul þãrii (Cadastrul funciar, 2004).
Acest indice apare foarte scãzut în comparaþie cu þãrile vecine sau situate în aceeaºi
zonã biogeograficã – România (circa 28%), Bulgaria (circa 35%) ºi chiar Ungaria (19.5%).
Unui locuitor din Republica Moldova îi revin doar 0.086 ha de pãdure, în comparaþie
cu 0.2 ha în Ungaria, 0.3 ha în România, 0.4 ha în Bulgaria, nemaivorbind de þãri ca
Suedia (2,5 ha) sau Finlanda (3,7 ha).
În afarã de pãduri, Republica 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.
Flora pãdurilor Republicii Moldova include 1008 specii de plante vasculare. În
Cartea Roºie a Republicii Moldova au fost incluse 60 specii de plante vasculare
forestiere. Vegetaþia forestierã include 137 asociaþii forestiere atribuite la 11 formaþii
forestiere. Formaþiile cu cele mai multe asociaþii forestiere sunt: Querceta petraeae
(52 asociaþii), Querceta roboris (26 asociaþii) ºi Fageta sylvaticae (16
asociaþii)(Postolache,1995).
Autoritãþile silvice de stat gestioneazã 359.3 mii ha sau 89.1% din fondul forestier,
inclusiv pãduri – 318.6 mii ha. Restul terenurilor fondului forestier (44.1 mii ha sau
10.9%) se aflã în gestiunea primãriilor ºi altor deþinãtori funciari, inclusiv 400 ha
pãduri se aflã în proprietate privatã (tabelul 6.1).
Tabelul 6.1
Suprafaþa ºi structura fondului forestier naþional la 01.01.2004

1
2
3
4

Pãdurile Republicii Moldova sunt amplasate majoritar în zona de centru a þãrii 209,4 mii ha (58% din suprafaþa totalã a pãdurilor) care sub aspect istoric este denumitã
ºi zona codrilor moldoveneºti. În nordul þãrii sunt acoperite cu pãduri 92,9 mii ha ºi
la sud sunt 60,4 mii ha pãduri (tabelul 6.2).
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Tabelul 6.2
Repartizarea spaþialã a pãdurilor R. Moldova pe zone geografice

În compoziþia pãdurilor predominã speciile de foioase (97.9%), preponderent
cvercineele – 143.8 mii ha (39.6%) ºi salcâmetele – 131.0 mii ha (36.1%). Celelalte
specii ocupã suprafeþe mult mai mici. Rãºinoasele sunt prezente doar în proporþie de
2.1% (fig. 6.1).
Pãdurile constituie o inestimabilã sursã
de cele mai diverse beneficii. Pe lângã aportul
direct la economia naþionalã prin valorificarea
produselor lemnoase ºi nelemnoase, ele sunt
un factor de primã importanþã în menþinerea
echilibrului ecologic. Pãdurile creazã
microclimatul propriu capabil sã diminueze
efectul factorilor climatici nefavorabili. Este
notorie ºi contribuþia pãdurilor la stabilizarea
Fig. 6.1. Repartitia padurilor pe
nivelului pânzei freatice, protejarea resurselor
formatiuni forestiere
acvatice, menþinerea echilibrului oxigenului,
dioxidului de carbon, azotului, fosforului, etc.
Pãdurile au o pondere semnificativã ºi la diminuarea proceselor de eroziune a solurilor,
a alunecãrilor de teren. În condiþiile Republicii Moldova, cu secete frecvente, deficit de
apã, multe terenuri accidentale, expuse la eroziune ºi alunecãri, rolul protector al
pãdurilor capãtã o importanþã vitalã.
Pãdurile din Republica Moldova se încadreazã în grupa 1 funcþionalã, având în
exclusivitate funcþii de protecþie a mediului înconjurãtor. În raport cu funcþiile ce le
revin, se disting 5 subgrupe de pãduri (tabelul 6.3).
Tabelul 6.3
Repartiþia pãdurilor pe subgrupe funcþionale
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Resursele forestiere sunt divizate în produse lemnoase, nelemnoase ºi servicii
(de recreere ºi ameliorare).
Produsele lemnoase includ totalitatea masei lemnoase din pãdure. Volumul
total al masei lemnoase din pãdurile Moldovei constituie 45 mln m3, la un hectar
revenind în mediu 125 m3. Volumul mediu la un hectar de arboret exploatabil este de
180 m3/ha. Coeficientul creºterii medii anuale a pãdurilor constituie 3.3 m3./ha pe
an, iar creºterea medie totalã a arboreturilor este de circa 1197 mii m3 pe an. Clasa
medie de producþie este 2,3. Cea mai joasã clasã de producþie o au salcâmetele, cea
mai înaltã cvercineele ºi plopiºurile. Cele mai productive sunt arboretele de plop (media
310 m3 /ha), iar cele mai puþin productive – arboretele de salcâm (132 m3/ha). În
rezultatul lucrãrilor de îngrijire a arboreturilor (degajãri, curãþiri, rãrituri ºi lucrãri cu
caracter special) ºi al tratamentelor silvice, anual se obþine un volum de masã lemnoasã
de circa 400 mii m3. inclusiv 40 mii m3 lemn de lucru, 310 mii m3 .lemn de foc, 50 mii
m3 craci ºi nuiele.
Produsele nelemnoase includ totalitatea masei nelemnoase (pomuºoare, nuci,
ciuperci, plante medicinale, precum ºi animale sãlbatice) folosite în alimentaþie,
medicinã ºi în alte scopuri. Agenþia de Stat pentru silviculturã “Moldsilva” colecteazã
anual în pãdurile fondului forestier peste 2000 tone de pomuºoare, plante medicinale,
nuci, miere de albine, etc. Practic toatã aceastã producþie este exportatã ca materie
primã pentru industria farmaceuticã. În afarã de produsele accesorii vegetale, pãdurile
Moldovei gãzduiesc circã 20 specii de vânat (animale ºi pãsãri).
Resursele forestiere de recreere includ totalitatea pãdurilor din jurul staþiunilor
balneare, a localitãþilor urbane ºi rurale, utilizate pentru recrearea populaþiei. Suprafaþa
pãdurilor din fondul forestier destinate recreãrii este de 95,9 mii ha. In aceastã categorie
sunt incluse ºi spaþiile verzi din localitãþile urbane ºi rurale care ocupã 5852 ha. In
ultimele decenii populaþia urbanã a crescut ºi la fel a sporit cererea ei pentru a-ºi
petrece timpul liber în afara oraºului, inclusiv în zonele împãdurite. Procesul de recreere
în pãdurile Moldovei (ocoalele silvice Scoreni, Cãpriana, Ivancea, Seliºte ºi a.) se face
în mare mãsurã neorganizat ceea ce se soldeazã cu multe suprafeþe de pãduri
deteriorate.
În afarã de tipurile de resurse menþionate, sunt evidenþiate aºa-numitele resurse
genetice forestiere care reprezintã zone cu vegetaþie deosebit de valoroasã din punct
de vedere a originii, productivitãþii, structurii, compoziþiei etc. (Postolache,1999, 2002).
In Republica Moldova au fost evidenþiate resurse genetice forestiere de fag, gorun ºi
de stejar pedunculat. Resursele genetice forestiere trebuie demarcate ºi puse sub
protecþia statului.
Pe lângã pãduri, Moldova dispune de 30.5 mii ha de perdele forestiere de protecþie
ºi 18,5 mii ha de tufãriºuri, cu un rol important în menþinerea echilibrului ecologic.
Ele au diferite funcþii: de protecþie a câmpurilor agricole, plantaþiilor, terenurilor,
solurilor, bazinelor acvatice, etc. Perdelele forestiere de protecþie exercitã o activitate
stabilizatoare în agrolandºafturi, în funcþie de compoziþia, structura ºi suprafaþa
ocupatã într-un anumit teritoriu.
În ultimii 15 ani multe perdele forestiere au fost deteriorate prin tãieri ilicite. Nu
s-au efectuat lucrãri de îngrijire a lor. Ca rezultat actualmente avem multe perdele
forestiere degradate, invadate cu arþar american ºi alte specii invazive care reduc
funcþionalitatea perdelelor forestiere. Actualmente se cerceteazã perdelele forestiere
de protecþie deteriorate, degradate în scopul restabilirii ºi optimizãrii funcþionalitãþii
lor în diferite zone ale þãrii.
Necesitatea de extindere a suprafeþelor de pãduri creºte în legãturã cu activizarea
multor factori distructivi (seceta, eroziunea solurilor, alunecãrile de teren, etc.). Pentru
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ameliorarea situaþiei ecologice din Republica Moldova este necesar de a crea mai
multe suprafeþe de pãduri ºi perdele forestiere. Conform primului Raport Naþional
„Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova” (2005) sunt trasate
sarcini concrete de creºtere a suprafeþei de pãduri pânã la 11% în 2006, 12.1% - în
2010 ºi 13.2% - în 2015.
Pajiºtile. Pajiºtile reprezintã terenuri acoperite de asociaþii ierboase, care pot fi
folosite ca pãºune sau fâneaþã. Republica Moldova este situatã în zona pajiºtilor din
stepele temperate ºi subtropicale. Pânã la apariþia omului în teritoriul actual al þãrii
pajiºtile ocupau mai mult de jumãtate din teritoriu. Conform raportului statistic
„Agricultura Republicii Moldova” (2004) în þara noastrã la începutul anului 2004
suprafaþa pãºunilor era de 374,1 mii ha, iar a fâneþelor – de 2,8 mii ha, ceea ce
constituie respectiv 11,1% ºi 0,1% din fondul funciar al þãrii. În ultimii 5 ani suprafaþa
pajiºtilor rãmâne aproximativ la acelaºi nivel. Majoritatea covârºitoare a terenurilor
cu pajiºti sunt proprietate publicã, cota celor private constituind numai circa 0,1%.
Actualmente în pajiºtile de stepã ºi de luncã au fost evidenþiate 790 specii de
plante vasculare. În Cartea Roºie a Republicii Moldova au fost incluse 30 specii de
plante rare care vegeteazã in pajiºti. Au fost evidenþiate 165 asociaþii ierboase atribuite
la 30 formaþiuni. Cele mai multe asociaþii le au formaþiile: Agrostideta stoloniferae (20
asociaþii), Festuceta valesiacae (18 asociaþii), Puccinelieta distantis ºi Elytrigieta repentis
(11 asociaþii), Bortiochloeta ischaemi (9 asociaþii vegetale).
Pajiºtile de stepã se caracterizeazã prin dominarea plantelor xerofite, de regulã
înþelenite, ierboase perene, mai mult poacee ºi ciperacee, adaptate secetei ºi condiþiilor
semiaride. În trecut vegetaþia de stepã acoperea teritorii mari în stepele Bugeac ºi
Bãlþi. Printre cele mai rãspândite sunt genurile: pãiuºul (Festuca), colilia sau negara
(Stipa), ovãzul sãlbatic (Avena), firuþa (Poa) º.a. Cele mai mari suprafeþe cu vegetaþie
de stepã s-au pãstrat în ariile protejate Ciumai ºi in apropiere de satul Bugeac la
sudul Moldovei.
Pajiºtile de luncã sunt constituite din comunitãþi ierboase formate de specii de
plante mezofite. Existenþa vegetaþiei de luncã este determinatã în mare mãsurã de
condiþiile locale pedo- ºi hidrologice. Dupã localizare pajiºtile de luncã se împart în
inundabile, aflate în vãile râurilor ºi pajiºti situate pe sectoare neinundabile (dealuri).
Actualmente pajiºtile din Moldova sunt într-o stare deplorabilã. In urma lucrãrilor
de adâncire ºi îndreptare a albiei râurilor, vegetaþia luncilor multor râuri s-a schimbat
considerabil. Ca rezultat al acestor intervenþii apele freatice au coborât la mari adâncimi
iar habitatele au devenit mai uscate. Din compoziþia floristicã a multor comunitãþi de
plante au dispãrut speciile caracteristice iar în locul lor au apãrut specii ruderale. A
scãzut evident productivitatea pajiºtilor.
Majoritatea suprafeþelor ocupate cu vegetaþie ierboasã sunt utilizate ca pãºune
ºi foarte puþine ca fâneþe. În prezent acestea constituie principala sursã furajerã pentru
animalele domestice. Pãºunatul neorganizat provoacã scãderea productivitãþii biologice
ºi degradarea compoziþiei floristice a înveliºului ierbos ºi a fondului sãu genetic. Este
necesar ca autoritãþile publice locale ºi deþinãtorii privaþi de pajiºti sã þinã cont de
încãrcãtura limitã a pajiºtilor, de fluctuaþiile condiþiilor climatice pe parcursul perioadei
de vegetaþie, de particularitãþile solului, de compoziþia floristicã ºi capacitatea de
regenerare a plantelor. Trebuie promovatã mai insistent metoda pãºunatului parcelar.
Folosirea pajiºtilor ca fâneþe este o metodã avantajoasã doar în zonele cu o vegetaþie
ierboasã bogatã, cu un climat mai umed ºi soluri mai fertile. În condiþiile Moldovei
acestea sunt preponderent luncile râurilor.
Procesul degradãrii se desfãºoarã în dependenþã de condiþiile ecologice ºi de
compoziþia stratului ierbos. În pajiºtile degradate scade ponderea fabaceelor, creºte

78

black 78 Cyan 78

6. DIVERSITATEA BIOLOGICÃ ªI PEISAJERÃ

abundenþa plantelor ruderale. Pe pajiºtile de luncã neinundabile pãºunatul neorganizat
duce la xerofitizarea stratului ierbos, la sãrãcirea ºi degradarea compoziþiei floristice,
la scãderea bruscã a productivitãþii. Utilizarea neraþionalã a pajiºtilor duce de regulã
la reducerea bazei fabacee-graminee, proliferând în ele speciile de plante puþin
consumate de cãtre vite.
Vegetaþia acvaticã. Resursele vegetaþiei acvatice ºi palustre includ totalitatea
produselor ºi foloaselor aduse de plantele acvatice ºi palustre. Multe lacuri cu vegetaþie
acvaticã ºi palustrã existau în prima jumãtate a secolului trecut în vãile Prutului,
Nistrului, Rãutului, Bâcului, Botnei, Ichelului ºi altor râuri mici. Suprafaþa totalã a
locurilor bãltoase ºi mlãºtinoase în 1960 constituia circa 26 mii ha. Aceastã suprafaþã
s-a redus în perioada anilor 1960-1980, odatã cu efectuarea lucrãrilor de desecare ºi
ca rezultat al îndreptãrii albiilor râurilor mici.
Circa 60 specii de plante vasculare, acvatice ºi palustre sunt rãspândite în bazinele
acvatice din Moldova. Cel mai numeros gen este Potamogeton -15 specii. Au fost
evidenþiate 57 asociaþii vegetale acvatice ºi palustre atribuite la 14 formaþii vegetale.
Cele mai bogate în asociaþii vegetale sunt formaþiile: Phragmiteta australis (16 asociaþii),
Typheta angustifoliae (10 asociaþii), Potamogehetoneta perfoliati (6 asociaþii) ºi Glycerieta
maximae (7 asociaþii).
Spre deosebire de vegetaþia terestrã vegetaþia acvaticã este puþin valorificatã. În
Republica Moldova vegetaþia acvaticã este concentratã mai mult în apele fluviului
Nistru ºi sporadic în apele râurilor Prut, Rãut, Bîc, Botna, Cogâlnic, precum ºi în
lacurile Beleu, Dracele, Rotunda, Fintan, Ghidighici, Costeºti-Stânca, Dubãsari ºi
luncile râurilor. Vegetaþia acvaticã a cucerit noi teritorii odatã cu intervenþia factorului
antropic prin construcþia de baraje. Ca rezultat în amonte de baraje are loc colmatarea
intensã, sectoarele de la mal se înnãmolesc, stratul de apã scade. Aici apar sinuzii de
plante dominate de trestie (Phragmites australis) ºi papurã (Thypha latifolia ºi Th.
angustifolia). Desiºurile de trestie ºi papurã se utilizeazã parþial de cãtre populaþia
localã în construcþie (garduri, acoperiºuri, rogojini etc.), pentru obiecte de artizanat
(coºuri, suveniruri), alteori pot servi ca hranã furajerã pentru animale, îndeosebi în
anii secetoºi. De la caz la caz pot fi folosite ºi alte plante: lentiþa (Lemna) ºi peºtiºoara
(Salvinia natans) – ca hranã pentru pãsãrile domestice; obligeana (Acorus calamus) –
în medicinã; nufãrul alb (Nymphaea alba), stânjenelul galben (Isis pseudocorus), feriga
palustrã (Thelypteris palustris) º.a. – în scopuri decorative ºi de amenajãri ornamentale.
Utilizarea algelor acvatice ca resursã nu este practicatã în þara noastrã. Au fost
obþinute succese în acvacultura unor specii, îndeosebi ale genului Spirulina, în condiþii
artificiale practicate de Institutul de Microbiologie al AªM ºi de Universitatea de Stat
din Moldova. Sunt cunoscute câteva produse farmaceutice comercializate, cu efecte
benefice asupra organismului uman.

6.2. Starea resurselor animale
Bogãþia lumii animale este determinatã, în mare mãsurã, de starea funcþionalã
a ecosistemelor naturale. În urma presingului antropic prelungit au suferit modificãri
esenþiale majoritatea tipurilor de ecosisteme naturale existente, dar mai puternic au
degradat 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,
consecinþele cãruia au accelerat procesele de degradare a lor. Aceasta se manifestã
prin degradarea 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
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(acvila þipãtoare mare, acvila þipãtoare micã, ºorecarul comun, acvila de stepã, ereþii,
ºoimii, bufniþele etc.) ºi mamifere carnivore (dihorul de stepã, vulpea, nurca europeanã,
ermelina 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 în ecosistemele de stepã ºi de
luncã. Degradarea acestor ecosisteme se reflectã nu numai asupra faunei lor, dar ºi
asupra ecosistemelor silvice, acvatice, de stâncãrii etc. Factorii decisivi sunt deficitul
de hranã ºi lipsa locurilor de reproducere. Pentru a reuºi 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, nu atât duce lipsa de locuri de
cuibãrit, cât are nevoie 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 degradãrii acestui tip de ecosisteme. E cunoscut faptul cã dispariþia
unei specii trage dupã sine reducerea numãrului a circa 30 de specii de animale, iar
acestea, la rândul lor, influenþeazã în progresie geometricã declinul altor specii.
Referitor la starea speciilor de vânat menþionãm, cã n-au fost întreprinse mãsuri
pentru realizarea Concepþiei dezvoltãrii gospodãriei cinegetice naþionale, în care se
prevedea atât modificarea legislaþiei, cât ºi organizarea gestionãrii gospodãriei de
vânãtoare pe principii argumentate ºtiinþific. Efectivul cerbului comun, cãpriorului,
mistreþului au rãmas la nivelul anilor precedenþi. Nu se întreprind mãsuri de rezolvare
a problemei cerbului cu pete. Pãdurile noastre au o capacitate ecologicã pentru
întreþinerea a 2000 de exemplare de cerb comun, iar prezenþa cerbului cu pete pune
în pericol dezvoltarea de mai departe a populaþiei speciei aborigene. Degradarea
continuã a ecosistemelor acvatice a înrãutãþit starea pãsãrilor acvatice. În bãlþile
Prutului de Jos aproape a încetat sã mai cuibãreascã gâscã de varã, într-un numãr
foarte mic se reproduc raþa mare, raþa pestriþã, raþa cârâitoare, raþa roºie etc. În
ultimii ani aproape cã nu se mai fac colonizãri cu fazani a terenurilor de vânãtoare,
pentru a menþine populaþia acestei specii în condiþii naturale.
De rând cu degradarea ecosistemelor o influenþã negativã asupra vânatului îl
are braconajul, prezenþa câinilor vagabonzi în terenurile de vânãtoare, numãrul mare
de vulpi ºi un ºir de alþi factori.

6.3. Arii naturale protejate de stat
Teritoriile protejate sunt elemente de maximã importanþã ale strategiilor naþionale
ºi internaþionale în domeniul conservãrii biodiversitãþii. Ele oferã un spectru larg de
servicii ecologice, totodatã asigurând protecþia patrimoniului natural ºi cultural; pot
contribui la combaterea sãrãciei prin crearea unor locuri de muncã; deschid posibilitãþi
de efectuare a cercetãrilor ºtiinþifice, educaþie ecologicã, activitãþi recreative ºi turistice.
Dupã cum se menþioneazã în Hotãrârea Consfãtuirii VII a Conferinþei Pãrþilor Convenþiei
privind Diversitatea Biologicã (Kuala Lumpur, 2004), actualmente reþeaua regiunilor
protejate acoperã circa 11% din suprafaþa uscatului, ceea ce este, totuºi, insuficient
pentru conservarea biodiversitãþii. De aceea sunt necesare mãsuri urgente pentru
extinderea ariilor protejate pe baza argumentãrilor ecosistemice ºi reprezentativitãþii
diferitor categorii conform sistemului Uniunii Internaþionale de Conservare a Naturii
(UICN) “Red List Categories” (1994). Este planificatã crearea unei reþele globale complexe
de arii naturale protejate pânã în 2010, reprezentativã ºi eficientã în administrare la
nivel naþional, regional ºi global.
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În Republica Moldova reglementarea gestionãrii ariilor protejate este prevãzutã
de Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (FANPS) nr. 1538 din
25.02.1998, iar prevederile legii sunt detaliate în regulamente cadru pentru fiecare
categorie a UICN.
Cadrul legislativ al FANPS mai include ºi alte acte legislative, cum ar fi: Legea
privind protecþia mediului înconjurãtor (1993), Legea cu privire la zonele ºi fâºiile de
protecþie ale apelor râurilor ºi ale bazinelor de apã (1995), Legea cu privire la resursele
naturale (1997), Legea regnului animal (1995), Codul silvic (1997), Codul apelor (1993),
Codul subsolului (1993), Codul funciar (1991).
Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, sunt instituite 12
categorii de arii naturale protejate, opt dintre care corespund clasificãrii UICN (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 ha sau
1,96% din teritoriul þãrii ºi cuprinde 1225 obiecte. Dupã aceºti indici Republica
Moldova este situatã pe unul dintre ultimele locuri în Europa, rãmânând în urma
Ucrainei (3%), României (4,8%), Rusiei (11,2%) nemaivorbind de Germania (13%) sau
Austria (25%).
Pe lângã faptul cã cota ariilor protejate în Republica Moldova este catastrofal de
micã, ele au o repartizare neuniformã în teritoriul þãrii. Astfel zona de centru a þãrii
are o cotã mai mare de arii naturale protejate 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 de vegetaþie de stepã ºi de luncã, a
monumentelor de arhitecturã peisajerã (între 0.3-1.0% din cota ariilor protejate).
Spre regret nici mãsurile preconizate de Primul Raport Naþional „Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova” (Hotãrârea Guvernului nr. 288 din
15.03.2005) nu sunt încurajatoare. Astfel obiectivul 7 „Asigurarea durabilitãþii
mediului” prevede creºterea ponderii ariilor protejate de la 1,96% în 2002 pânã la
2,1% în 2006, pânã la 2,2% în 2010 ºi pânã la 2,4% în 2015, ceea ce este mult prea
puþin în perspectiva aderãrii – mai apropiate sau mai îndepãrtate – la UE (în comparaþie
cu Europa Centralã ºi de Est – 9%, în Europa de Vest – 15%).
Studiul ariilor protejate din nordul þãrii ºi a ecosistemelor silvice reprezentative
(sectoarele de pãdure Pererâta, Teþcani, Zãbriceni, Chetroºica Veche, La Castel,
Rosoºeni ºi Trebisãuþi), efectuat de INECO în anul 2004 denotã urmãtoarele:
Ecosistemul silvic Pererâta este amplasat în incinta meandrului Prutului,
reprezintã o pãdure de luncã, cu o diversitate ºi abundenþã sporitã a plantelor
efemeroide, tufarilor ºi arborilor. Este dominatã de stejarul obiºnuit (Quercus robur).
Sectoarele din preajma râului conþin plop ºi salcie. Condiþiile pedologice ºi umiditatea
optimalã a substratului ºi aerului permite o dezvoltare bunã a diferitor sinuzii de
plante. Sunt de remarcat sinuziile de plante efemere ºi efemeroide (cu prezenþa
ghiocelului bogat – Galanthus nivalis ºi Lilium martagon) ºi coada calului de iarnã
(Equisetum hyemale) – într-o stare destul de bunã, cu o abundenþã înaltã, formând
un covor aproape compact pe sectorul din preajma râului. Este supus impactului
antropic (cu toate cã accesul este strict limitat de regimul de frontierã) prin: 1) pãºunatul
intens al animalelor (care distrug ierburi ºi tufari preþioºi); 2) prelucrãri chimice ale
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sectorului de livadã din vecinãtatea nemijlocitã a pãdurii; 3) zgomotul provocat de
tehnica agricolã ºi transport în sectoarele arabile limitrofe (deranjeazã îndeosebi lumea
animalã), ºi prin vânatul/braconajul populaþiei (laþuri de prins iepuri în care nimeresc
ºi alte animale, de exemplu pisica sãlbaticã).
Protecþia numai a malului Prutului ce meandreazã sectorul dat (5 ha – conform
legii) este insuficientã. Rezultatele cercetãrilor impun necesitatea lãrgirii ariei protejate
cu includerea sectorului descris de pãdure ºi cu perspectiva împãduririi sectoarelor
arabile limitrofe (anterior împãdurite), care practic nu asigurã recolte satisfãcãtoare
ale culturilor agricole practicate. Trebuie interzis pãºunatul animalelor ºi reduse
prelucrãrile chimice ale livezilor din preajma pãdurii. Astfel suprafaþa ariei protejate
poate fi extinsã de la 5 ha (Monument al Naturii Geologico-Paleontologic) pânã la
circa 200 ha cu statut de Rezervaþie Naturalã Silvicã.
Ecosistemul silvic Teþcani – pãdure de luncã, dominatã de stejarul obiºnuit
(Quercus robur), subdominant - frasinul înalt (Fraxinus excelsior) cu o stare bunã a
arborilor ºi satisfãcãtoare a tufarilor ºi ierburilor. Impactul antropic provine de la vreo 10 gunoiºti situate pe pante ºi pe malul râului Vilia ºi de la agrocenoze, pe alocuri
multianuale, cu prelucrare chimicã excesivã contra bolilor ºi dãunãtorilor (grãdinã de
meri lângã pãdure, pe malul râului). Crãpãturile rocilor sunt populate de feriga
Aspelinum ruta-muraria, iar desiºurile de Robinia pseudoacacia de pe malul stâng al
râului Vilia abundã în melcul viþei de vie (Helix pomatis). Sunt necesare mãsuri privind
lichidarea gunoiºtilor ºi excluderea terenurilor cultivate din rezervaþie.
Rezervaþia peisajerã Zãbriceni – ocupã o suprafaþã de circa 600 ha la nord-vest
de s. Oneºti, ocolul silvic Edineþ. Diversitatea specificã este tradiþionalã pãdurilor de
stejar obiºniut (dominant) cu carpen, jugastru, tei, etc. Comparativ cu alte fitocenoze,
este mai sãracã în lichenoflorã ºi brioflorã. Starea ecositemului este satisfãcãtoare.
Pãdurea din preajma localitãþii Chetroºica Nouã (lângã Cupcini), amplasatã pe
cernoziomuri podzolite ºi soluri cenuºii închise de pãdure este într-o stare bunã.
Dominã Quercus robur (30-100 cm diametru), Fraxinus excelsior, subdominant - Acer
negundo. Umiditatea sporitã favorizeazã dezvoltarea urzicii ºi altor specii mezofite.
Zona este valoroasã prin abundenþa înaltã a lichenoflorei, cu genuri sensibile la poluare
– Ramalina, Lecanora, Parmelia, fapt ce denotã cã aerul nu este poluat. Prezenþa
animalelor rare, îndeosebi abundenþa stârcului mare cenuºiu impune un statut mai
înalt al acestui ecosistem, probabil meritã categoria de rezervaþie naturalã.
Rezervaþia peisajerã “La Castel”, cu un peisaj natural fermecãtor, prin abundenþa
toltrelor abrupte, defileurilor, formelor carstice ºi totodatã suprafeþe acoperite cu
vegetaþie silvicã. Malurile r. Racovãþ sunt acoperite de crânguri de Quercus robur,
cireº, pãr, verigar, porumbrel, corn pãducel, etc. Ierburile sunt mai sãrace, din categoria
xeromezofitelor ºi xerofitelor: cimbriºor, crânceº, mierea ursului, osul iepurelui,
spinarea lupului, cladorie, asparagus. Râul Racoveþ are o curgere lentã, meandreazã
abundent ºi este bogat în alge ºi broscãriþe, iar pe maluri – coada calului, ghizdei, etc.
Impactul antropic este evident: exploatarea pietrei de var, cariere de piatrã ºi prundiº,
gunoiºti, stâne de oi; caroserii de automobile abandonate pe malul râului, etc. Este
necesarã excluderea exploatãrii resurselor minerale ºi lichidarea gunoiºtilor din
teritoriile adiacente.
Rezervaþia naturalã Rosoºeni – ecosistem silvic din Nordul Moldovei, la vest de
Briceni. Dominat de Quercus robur cu arbori de dimensiuni impunãtoare - pânã la
80-90 cm în diametru, dar parþial atacaþi de fãinare (Mycrosphaera) ºi unii dãunãtori
fitofagi. În stratul ierbos predominã urzica, atingând 0,5-0,7 m înãlþime. Printre lichenii
specifici se menþioneazã Ramalina pollinaria ºi Opegrapha atra. Impactul antropic
vine din partea traseului auto Briceni – Cotiujeni, colectãrii plantelor medicinale,
pomuºoarelor, ciupercilor ºi altor resurse vegetale.
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Ecosistemul silvic Trebisãuþi, dispus la vest-nord-vest de localitate, este într-o
stare destul de bunã, dominat de Quercus robur, subdominant fiind Cerasus avium.
Arborii sunt valoroºi, de dimensiuni mari (uneori 80-100 cm în diametru), nu sunt
atacaþi în mod evident de boli ºi dãunãtori. Speciile rare sunt reprezentate prin
Pulmonaria, Anemone, Dryopteris, etc. Briofitele sunt destul de frecvente ºi bine
dezvoltate iar lichenofitele dominã prin genul Hypogimnia, Parmelia. În lunca pârâului
(afluient al Draghiºtei) se dezvoltã un sector de mestecãniº (Betula pendula). Pe coaja
arborilor de mesteacãn se dezvoltã destul de bine lichenii Hypogimnia, Parmelia, Evernia
– caz nu atât de frecvent în naturã. Pãdurea (parcelele 90, 91) sunt arii protejate ca
rezervaþie de resurse funciare, dar meritã a fi protejatã toatã pãdurea cu atribuirea
categoriei rezervaþie naturalã.
Dintre monumentele naturale geologice ºi paleontologice din aria de cercetare
au fost evaluate 6 obiecte: cariera de gips Criva, defileele Feteºti, Burlãneºti, Trinca,
grotele Brãnzeni ºi rãpa Volodeni. Vegetaþia acestor obiecte este mai sãracã comparativ
cu ecosistemele silvice, sporadic întâlnindu-se arbori – stejar, cireº, frasin, salcâm;
mai multe ierburi xerofite – lumânãrica, pãiuºul, scaiul dracului; în locuri umede ºi
luncile râurilor predominã mezo– ºi higrofitele – buzdugan, papurã, podbal, varga
ciobanului, talpa gâºtei, etc. Nu lipsesc nici lichenii ºi muºchii, îndeosebi cei tericoli
ºi saxicoli – Grimnia, Tortula, Candelariella. Speciile rare ºi ocrotite sunt mai puþine,
dar meritã atenþie bogãþia coloniei de popândãu roºcat de la Volodeni; plantele ierboase
de coada calului ºi crinul de baltã din lunca r. Bogda (Volodeni) º.a. Obiectele studiate
sunt afectate în urma unui ºir de activitãþi antropice: extragerea petrei, gunoiºti, etc.
Monumentele de arhitecturã peisajerã (parcurile) din zona de cercetare sunt
urmãtoarele: parcurile Hincãuþi, Pavlovca ºi aleea de tei dintre satele Pavlovca ºi Larga.
Parcul Hincãuþi, amplasat lângã satul Poiana este destul de bogat în specii
preþioase de arbori ºi tufari, cum ar fi stejarii viguroºi (Quercus robur), frasin (Fraxinus
excelsior), pin (Pinus silvestris), jugastru (Acer campestre), cireº (Cerasus avium),
mesteacãn (Betula pendula) – cu vârsta de peste 100 de ani. Nu lipsesc ºi alte specii –
6 molizi (Picea abies) cu vârsta de peste 100 de ani, Robinia pseudoacacia, Pinus
strobus, Acer platanoides, Populus pyramidalis, Populus tremula, Aesculus
hypocastanum, Acer pseudoplatanus, Salix sp. Întâlnim ºi tufarul Coryllus avellana,
liana Partenocisus quin-quipetale, ierburi de Utrica alba. Parcul necesitã investiþii pentru
amenajarea teritoriului, edificiilor, gardului, fântânei, iazurilor, drumului, etc. Probabil
deþinãtorii (Universitatea pedagogicã “I. Creangã”) nu vor reuºi singuri sã amelioreze
starea actualã a parcului.
Parcul Pavlovca (Briceni) este în gestiunea Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale (aici este amplasat spitalul de boli neuropsihice). Este bogat în specii valoroase
de conifere ºi de foioase, tufari, liane, etc. Parcul are un teritoriu mare ºi frumos dar
preponderent aratã ca o pãdure plinã de ierburi ºi tufari neîngrijiþi. Cu forþele
colectivului medical ºi ale elevilor ºcolii din sat nu se reuºeºte menþinerea unei arii
protejate, sunt necesare investiþii suplimentare.
Aleea de tei dintre satele Pavlovca ºi Larga este constituitã din Tilia cordata –
arbori în stare satisfãcãtoare. Majoritatea au coronamentul puternic ramificat, datoritã
distanþei mari (comparativ cu pãdurea) dintre arbori. Sunt parþial afectaþi de gazele
de eºapament ale transportului auto, îndeosebi de tirurile ce staþioneazã în preajmã
(crengi rupte, tulpini zgâriate).
Parcul din or. Edineþ, renumit pe vremuri prin bogãþia de specii arboricole, astãzi
necesitã investiþii considerabile pentru a fi salvatã vegetaþia ce a supravieþuit nepãsãrii
autoritãþilor publice locale. Este propus sã i se atribuie categoria de arie protejatã –
Monument de Arhitecturã Peisagerã.
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6.4. Patrimoniul natural ºi socio-cultural
Republica Moldova dispune de un bogat patrimoniu natural ºi socio-cultural,
care reprezintã un ansamblu complex de obiecte naturale ºi create de oameni.
Patrimoniul natural al Republicii Moldova include obiecte naturale importante ºi
de un pitoresc deosebit, constituind una din cele mai bogate resurse turistice.
Elementele reprezentative ale potenþialului natural sunt punctate în cele ce urmeazã.
Vegetaþia. Vegetaþia este una specificã zonei de stepã ºi silvostepã în zonele de
câmpie ºi reprezentatã de pãduri de stejar ºi de fag în zona dealurilor. Dintre speciile
ierboase de stepã ºi silvostepã o valoare deosebitã reprezintã plantele rare, localizate
atât în rezervaþii, cât ºi în spaþiile naturale din afara acestora.
Relieful ºi geologia. Moldova are de forme de relief ºi peisagistice variate ºi
atractive, cum sunt:
- peisajele ºi relieful carstic ºi calcaros din Toltrele Prutului, dealurile Nistrului
ºi ale Rãutului, cu stânci recifale, chei carstice ºi calcaroase, praguri ºi cascade,
peºteri ºi grote;
- defileul Nistrului ºi defileele afluenþilor Prutului cu peisaje atractive, cascade,
praguri, peºteri;
- peisajele colinare, cu pãduri ºi vegetaþie bogatã, ale dealurilor Moldovei Centrale
ºi Tigheciului;
- peisajele stepice colinare din nordul ºi sudul Republicii Moldova;
- peisajele pitoreºti ºi de mare varietate din lunca Prutului.
Ariile naturale protejate. În Republica Moldova sunt delimitate 12 categorii de
arii naturale protejate:
¾ rezervaþii ºtiinþifice – 5 (Codru, Plaiul Fagului, Iagorlîc, Prutul de Jos, Pãdurea
Domneascã);
¾ parcuri naþionale – în curs de organizare;
¾ monumente ale naturii – 1035 (izvoarele de la Cotova, pãdurile Lipnic, Hîrjauca,
Toltrele Prutului etc.);
¾ rezervaþii naturale – 63 (Sadova, Condriþa, Roseºti, Cernoleuca, Logãneºti etc.);
¾ rezervaþii peisagistice – 41 (Rudi-Arioneºti, Cãlãrãºeuca, Saharna, Feteºti,
Trebujeni etc.);
¾ rezervaþii de resurse –13 (aici intrã unele tipuri de soluri ºi resurse minerale);
¾ arii cu management multifuncþional – 32;
¾ rezervaþii ale biosferei - în curs de organizare;
¾ grãdini botanice – 1;
¾ grãdini dendrologice – 2;
¾ grãdini zoologice – 1;
¾ monumente de arhitecturã peisajerã – 20 (parcurile din com. Þaul, Ivancea,
Mîndîc, Pavlovca).
Apele naturale sunt reprezentate printr-o reþea hidrograficã destul de dezvoltatã:
peste 3000 de râuri ºi râuleþe, cele mai mari fiind fluviul Nistru (600 km pe teritoriul
þãrii), Prutul (695 km), Rãutul (286 km), Cogîlnicul (243 km) etc. Lacurile naturale
Manta, Dracele ºi Beleu formeazã nucleul rezervaþiei ºtiinþifice “Prutul de Jos”. Pe
Nistru ºi pe Prut au fost amenajate douã mari lacuri de acumulare, respectiv Dubãsari
ºi Costeºti-Stânca. Apele minerale se întîlnesc pe tot teritoriul þãrii ºi au o importanþã
în practicarea turismului balnear. În stadiul actual de cercetare hidrogeologicã ºi
balneo-medicalã sînt cunoscute peste 30 de puncte ºi localitãþi cu resurse de ape
naturale.
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Patrimoniul cultural include circa 140 de monumente, însã multe dintre ele necesitã
renovare ºi lucrãri de restaurare. Cele mai vechi monumente sînt aºezãrile getodacice ºi fortificaþiile romane. Vestigiile fortificaþiilor medievale, complexele arheologice,
ca Orheiul Vechi, mãnãstirile rupestre, conacele boiereºti ºi casele þãrãneºti oferã o
diversitate de atracþii pentru turiºti. Existã o varietate bogatã de biserici ºi mãnãstiri
cu lucrãri de artã medievalã.
O serie de biserici rupestre existã în complexele monahale sãpate în malurile
stâncoase ale râurilor Nistru ºi Rãut (Þîpova, Saharna etc.). Pe parcursul veacurilor
în aproximativ 30 de localitãþi au fost înãlþate din lemn mai multe lãcaºuri sfinte
ortodoxe, cele mai cunoscute fiind: Rotunda, Larga, Þîrnova, Palanca º.a.
Patrimoniul muzeal din Republica Moldova este o valoroasã componentã a
patrimoniului cultural naþional ºi însumeazã peste 700 mii de piese, multe din care
au o valoare materialã, ºtiinþificã ºi artisticã; printre acestea se numãrã Muzeul de
Etnografie ºi Istorie Naturalã (cel mai vechi din Moldova), Muzeul Naþional de Istorie a
Moldovei, Muzeul de Arheologie ºi Etnografie, Muzeul Meºteºugurilor Populare din
Ivancea etc. Nu pot fi trecute cu vederea nici casele muzeale. La Ocniþa putem vedea
conacul lui Constantin Stamati, în raionul Orhei – conacul celebrului fabulist Alexandru
Donici, la Zaim – casa poetului-preot Alexei Mateevici, la Cernoleuca – casa pictorului
Igor Vieru, la Hînceºti – castelul de vânãtoare al lui Manuc Bei.
Patrimoniul balneoclimateric. Izvoarele cu ape minerale curative constituie o
resursã importantã pentru tratamentul balnear. Staþiunile balneoclimaterice au o
importanþã majorã în 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 de odihnã, care presteazã servicii în cadrul turismului de
sãnãtate ºi frumuseþe.

6.5. Specii invazive ºi introduse
Amplasarea Republicii Moldova la interferenþa a trei zone biogeografice (pãdurile
de foioase central-europene, silvostepã mediteraneanã ºi stepã est–europeanã) a
determinat bogãþia lumii vegetale ºi animale, cu elemente ale florei ºi faunei de
silvostepã europeanã ºi ale stepei asiatice continentale. Pe teritoriul Moldovei trec
graniþele arealurilor unor specii de plante ºi animale, factor care determinã
vulnerabilitatea lor în faþa presiunii antropice. Valorificarea ecosistemelor naturale de
stepã, de luncã, silvice, acvatice a dus la fragmentarea lor, izolarea ºi micºorarea
populaþiilor, dispariþia unor specii. În lipsa concurenþei ºi în prezenþa unor niºe ecologice
libere se creeazã premize pentru apariþia pe diferite cãi a unor specii strãine invazive.
Sporirea contactelor internaþionale constituie factorul principal al înmulþirii
speciilor ruderale invazive. Multe din speciile invazive s-au naturalizat în Republica
Moldova, intrând în componenþa fitocenozelor artificiale ºi seminaturale, ºi se
rãspândesc mai departe, de exemplu, Grindelia squarrosa, Ambrosia artimisiifolia,
Xanthium albinum, Abutilon theophrasti, Mirabilis nyctaginea. Majoritatea speciilor
adventive au origine americanã. Plantele invazive trebuie luate sub control pentru cã
multe din ele prezintã un pericol potenþial pentru mediu, sãnãtatea omului ºi
agriculturã. Sunt necesare mãsuri ce nu ar permite sau ar limita pãtrunderea ºi
rãspândirea lor pe teritoriul þãrii în viitor.
În acelaºi timp, atât cadrul politic existent la nivel naþional cât ºi instrumentele
politicii în acest domeniu nu sunt puse la punct. In acest context, Ministerul Ecologiei
ºi Resurselor Naturale a organizat în octombrie 2003, sub auspiciile Consiliului
Europei, un seminar ºtiinþific regional privind speciile invazive. S-a menþionat cã
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Strategia Europeanã privind speciile invazive poate servi drept un ghid util în
elaborarea politicii naþionale în acest domeniu.
Îmbunãtãþirea cadrului legal ºi administrativ existent ar presupune, în primul
rând, desemnarea unei autoritãþi naþionale pentru a conduce ºi coordona eforturile
diferitor agenþii în acest domeniu, elaborarea ºi implementarea unei Strategii Naþionale
privind speciile invazive, elaborarea ºi promovarea unor mecanisme financiare eficiente.
Unul dintre primii paºi ar urma sã fie organizarea monitorizãrii acestor specii;
stabilirea unei liste complete a speciilor invazive; crearea unor reþele de informare ºi
specialiºti în domeniul speciilor invazive. Pe baza acestora ar urma sã se ia mãsuri de
prevenire ºi combatere (elaborarea unui plan pentru instituþiile naþionale cheie pentru
prevenirea introducerii speciilor invazive ºi a unor metode de rãspuns rapide la
introducerile detectate).
Speciile invazive sunt o problemã globalã, de aceea cooperarea internaþionalã în
domeniu trebuie sã fie promovatã pe toate cãile. Aceasta trebuie sã cuprindã atât
cooperarea în cadrul oficial al convenþiilor internaþionale (Convenþia privind
Conservarea Vieþii Sãlbatice ºi a Habitatelor Naturale din Europa; Convenþia privind
Diversitatea Biologicã; Convenþia de la Berna), cât ºi promovarea iniþiativelor regionale
de cooperare în zonele transfrontaliere, coordonarea activitãþii cu organizaþiile
internaþionale care au experienþã în domeniu, cercetãrile complexe ale cãilor de migrare
ºi de pãtrundere a speciilor invazive în comunitãþile vegetale ºi faunistice locale.
Nu în ultimul rând ar trebui întreprinse mãsuri pentru informarea ºi
conºtientizarea publicului în legãturã cu aceastã problemã, inclusiv prin introducerea
informaþiei respective în programele de informare ºi educaþie.
Rãspândirea speciilor adventive depinde de activitatea autoritatilor de carantinã.
Aceste servicii sunt abilitate sã întreprindã mãsuri pentru neutralizarea ºi prevenirea
rãspândirii unor asemenea specii. Asemenea mãsuri au fost luate în ultima vreme în
raport cu specii ca Euphorbia dentata, Cenchurus pauciflorus, Acer negundo.
Republica Moldova a primit o donaþie din partea GEF pentru proiectul “Elaborarea
Reþelei Ecologice în zona Prutului de Mijloc”. Implementarea proiectului presupune
mãsuri de eradicare a arþarului american Acer negundo de pe teritoriul rezervaþiei
ºtiinþifice Pãdurea Domneascã. Acesta va servi drept studiu de caz pentru abordarea
problemei speciilor invazive din ecosistemele naturale.

6.6. Organisme modificate genetic
Utilizarea biotehnologiilor moderne poate constitui unul dintre factorii importanþi
în dezvoltarea durabilã a sistemelor socio-economice, în special pentru þãrile în curs
de dezvoltare, însã experienþa (nefastã) în ceea ce priveºte impactul activitãþilor umane,
în special ale celor de ultimã orã, asupra mediului înconjurãtor, impune aplicarea cu
stricteþe a principiului precauþiei. În scopul asigurãrii securitãþii biologice, þãrile care
dezvoltã biotehnologii moderne sau utilizeazã produsele acestor industrii ºi-au
perfecþionat legislaþia pentru a se asigura cã obþinerea, experimentarea, producerea,
comercializarea ºi utilizarea organismelor modificate genetic (OMG) se fac în siguranþã.
Primele plante modificate genetic (PMG) au fost comercializate în China, înaintea
anilor 1990, acestea fiind tutunul ºi tomatele rezistente la virusuri. Ulterior asemenea
produse au apãrut în SUA (1993-1994), reprezentate de soiul de tomate Flavr Savr ºi
soia rezistentã la erbicide. În magazinele alimentare europene acestea au apãrut în
anul 1996 (pasta de tomate, ulterior produse din soia ºi porumb BT 176).
Extinderea masivã a suprafeþelor cultivate cu PMG reflectã avantajele pe care
aceste plante le oferã cultivatorilor, mai ales celor din SUA, Canada ºi America de
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Sud. În perioada 1996 – 2004 suma totalã a suprafeþelor cultivate cu PMG a fost de
385 mln. ha. În 2004 suprafaþa cu PMG a crescut cu 20% comparativ cu a. 2003,
totalizând 81 mln. ha. Culturile transgenice au fost utilizate de 8,25 mln. fermieri din
17 þãri, numãr în creºtere faþã de 2003.
Þãrile lider în cultivarea PMG în 2004 au fost: SUA cu 47,6 mln. ha (59%), Argentina
cu 16,2 mln. ha (20%), Canada cu 5,4 mln. ha (6%), Brazilia cu 5,0 mln. ha (6%), China
cu 3,7 mln. ha (5%) ºi Paraguay cu 1,2 mln. ha (2%). Principalele specii de PMG cultivate
în 2004 au fost: soia – 48,4 mln. ha (60% din suprafaþa totalã), porumbul – 19,3 mln.
ha (23%), bumbacul – 9,0 mln. ha (11%) ºi rapiþa – 4,3 mln. ha (6%).
Datele recente demonstreazã cã þãrile vecine de asemenea cultivã PMG (România,
soia, circa 100 mii ha; Bulgaria, porumb, circa 50 mii ha). .
Prezenþa produselor transgenice pe piaþa de consum a CSI este destul de masivã.
Investigaþiile efectuate de Green Peace, Institutul de Citologie al Academiei de ªtiinþe
din Rusia ºi Laboratorul AgroFood Diagnostics Science Production Basic Technology,
au demonstrat cã din cele 27 de produse din carne destinate alimentaþiei copiilor 1/3
conþin proteine modificate, iar 70% din mezeluri – soia transgenicã.
Dacã în 1998 erau înregistrate doar cazuri unice de prezenþã pe piaþã a produselor
modificate genetic, în prezent se constatã o adevãratã invazie a acestora ºi nici unul
nu este etichetat. Legile care interzic introducerea ilicitã a PMG în þãrile în curs de
dezvoltare nu se respectã, deoarece nu existã laboratoare speciale de control ºi resurse
pentru o monitorizare permanentã.
Conform directivelor Comisiei Europene, toate produsele alimentare ce conþin
mai mult de 1% produse modificate genetic trebuie sã fie supuse controlului analitic
ºi etichetate.
În scopul cunoaºterii situaþiei reale de pe piaþa Republicii Moldova, 9 mostre de
produse din soia au fost testate în vederea depistãrii OMG. Aceastã activitate a fost
susþinutã de Ambasada Marii Britanii la Chiºinãu. Testarea a avut loc într-un laborator
specializat din Anglia. Rezultatele obþinute au arãtat cã ºase produse: fãina din soia,
ºrotul din soia, carnea de soia, importate din SUA, Israel, Polonia, Ucraina, Brazilia
conþin 5% OMG. ªrotul de soia produs în Moldova ºi carnea de soia produsã în Olanda
nu conþin OMG.
Necesitatea monitorizãrii ºi verificãrii prezenþei ºi cantitãþii culturilor de PMG în
agriculturã ºi în produsele acestora a impus cãutarea metodelor analitice, capabile sã
detecteze, sã identifice ºi sã cuantifice secvenþa de ADN introdusã sau proteina(nele)
expresate în plantele transgenice. Multe laboratoare au dezvoltat metode, bazate pe
detectarea secvenþelor 35S CaMV ºi NOS-terminator, utilizând metoda PCR (Polymerase
Chain Reaction).
Abilitatea de a depista aºa elemente ca secvenþa NOS-terminator sau 35S CaMV
va permite detectarea majoritãþii PMG. Într-un studiu din 1997 se aratã cã aceste
secvenþe sunt prezente în 27 din 28 culturi transgenice, acceptate de Uniunea
Europeanã.
Actualmente, la catedra Biologie Vegetalã a USM ºi Centrul pentru securitate
biologicã se implementeazã unele dintre metodele validate la nivel internaþional pentru
testarea PMG: (1) metoda PCR, prin utilizarea secvenþei NOS-terminator; ºi (2)
detectarea prezenþei produsului genei gfp prin electroforezã - proteina GFP (Green
Fluorescent Protein) cu masa molecularã de 27 kD.
Organismele modificate genetic sunt o certitudine ºi ar putea fi cheia de rezolvare
a problemei alimentare a planetei, însã consumatorul trebuie sã aibã dreptul de a
alege – sã consume sau nu asemenea produse, care în fiecare an devin tot mai frecvente
pe piaþa noastrã.
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Deºeurile reprezintã o problemã majorã pentru toate þãrile. 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. Deºeurile acumulate
au un impact asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii populaþiei, determinat de emisiile
substanþelor poluante din componenþa lor în atmosferã, ape ºi sol. Anual în Europa se
formeazã circa 3 mlrd. tone de
deºeuri, ceea ce corespunde la
3.8 tone pe cap de locuitor în
Europa de Vest, 4.4 tone/cap în
þãrile Europei Centrale ºi de Est
ºi 6.3 tone/cap în þãrile Europei
de Est, Caucazului ºi Asiei
Centrale [14]. În majoritatea
Fig. 7.1. Dinamica stocului de deşeuri (la sfârşit de an) acestor þãri cantitatea de deºeuri
continuã sã creascã. Conform
în Republica Moldova, mii tone
datelor statistice [2,7], cantitatea
de deºeuri formate pe teritoriul Republicii Moldova în 2004, constituie 3142 mii tone
iar stocul la sfârºit de an este de 4881 mii tone (fig. 7.1, 7.2). Cantitatea de deºeuri
formatã a sporit faþã de
a. 2003 (2537 mii tone),
în principal pe contul
creºterii cantitãþii de
deºeuri în industria
extractivã, industria
alimentarã, gospodãria
locativ-comunalã ºi
creºterea animalelor. In
anul 2004 s-a dublat
Fig. 7.2. Bilanţul deşeurilor în Republica Moldova
cantitatea de deºeuri
în 2003-2004, mii tone
utilizate, în comparaþie
cu a. 2003, fapt datorat
punerii în aplicare a Planului Naþional de Valorificare a Deºeurilor. Cantitatea de
deºeuri livrate, nimicite ºi scoase la gunoiºti, în anul 2004 a scãzut faþã de anul 2003.
Conform Clasificatorului statistic al deºeurilor [7], 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.

7.1. Deºeurile 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 o reprezintã înhumarea. La
momentul actual pe teritoriul RM sunt depozitate circa 26.8 mln. m3 deºeuri, stocate
pe platformele/rampele de depozitare autorizate ºi neautorizate.
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Suprafaþa totalã a rampelor de depozitare la momentul actual constituie 1352
ha. Ea a crescut considerabil în perioada anilor 2000-2004 (de la 1072 ha în anul
2000 la 1352 ha în anul 2004), preponderent pe contul rampelor neautorizate, astfel
încât suprafaþa acestora (684.5 ha) este substanþial mai mare decât a celor autorizate
(568 ha). Rampele autorizate existente sunt supraîncãrcate. Pe parcursul ultimilor 45 ani, cantitatea de deºeuri menajere transportatã anual din zonele urbane la locurile
de depozitare a variat între 1.1-1.2 mln. m3.

7.2. Deºeurile de producþie
Deºeurile de producþie/industriale includ deºeurile care se formeazã în procesul
industrial ºi tehnonologic de producere în diverse tipuri de industrii (industria
alimentarã, forestierã, chimicã , de extracþie a materialelor de construcþie, etc).
Nomenclatura deºeurilor de producþie cuprinde circa 800 denumiri. Deºeurile de
producþie se împart în deºeuri periculoase 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, alte deºeuri. Dinamica deºeurilor de producþie nepericuloase este
Fig. 7.3. Dinamica deşeurilor de
producţie nepericuloase, mii tone (2001- prezentatã în fig. 7.3. Pe parcursul anilor
2001-2003 cantitatea deºeurilor de
2004)
producþie nepericuloase a fost în scãdere.
În anul 2004 tendinþa s-a inversat, creºterea putând fi explicatã prin înviorarea
activitãþii industriale.
Cantitatea deºeurilor de producþie nepericuloase generate în
diferite ramuri ale
industriei pe perioada
anilor 2001-2004 este
prezentatã în fig. 7.4
[2,7]. Cele mai mari
cantitãþi de deºeuri de
producþie nepericuloase sunt generate de
Fig. 7.4. Deşeuri de producţie şi consum nepericuloase
întreprinderile de extragenerate de diferite industrii (2001-2004), mii tone
cþie – 3725 mii tone,
dupã care urmeazã cele de la creºterea animalelor – 509 mii tone. Deºeurile animaliere
sunt o sursã importantã de poluare, deoarece în urma spãlãrii acestora de cãtre ploi
are loc poluarea chimicã ºi bacteriologicã a apelor de suprafaþã, apelor 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 lor fiind
de 313 mii tone. Cantitatea deºeurilor la întreprinderile de extracþie a crescut în 2004
cu 723 mii tone faþã de anul 2003, cele de la creºterea animalelor cu circa 28 mii tone,
respectiv. Creºterea cantitãþii deºeurilor de producþie este în dependenþã de activitatea
industrialã ºi de numãrul de animale domestice.
La deºeurile de producþie nepericuloase se mai referã deºeurile din gospodãria
locativ-comunalã, deºeurile menajere, deºeurile din fitotehnie, deºeurile aferente
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industriei forestiere, deºeurile de sticlã, porþelan, faianþã, de la utilizarea hârtiei,
materia primã a metalurgiei feroaselor ºi neferoaselor (incluse la categoria „alte
deºeuri”). Cantitatea acestora pentru anii 2001-2004 este prezentatã în tabelul 7.1.
Tabelul 7.1
Tipul deºeurilor de producþie nepericuloase generate în diferite sectoare ale
economiei naþionale, mii tone

Deºeurile periculoase. Deºeurile de producþie periculoase sunt deºeurile care
posedã una sau mai multe din cele 15 criterii de periculozitate, adicã au proprietãþi
inflamabile, explozibile, 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 periculoase este
Fig. 7.5. Dinamica deşeurilor de
prezentatã în fig. 7.5 [2,7]. Sursa principalã a
producţie periculoase total, tone
deºeurilor periculoase sunt sectoarele
(2001-2004)
economiei. Cantitatea totalã a
deºeurilor periculoase formate în
anul 2004 (fig. 7.6) constituie 936
tone. În Republica Moldova în anul
2004 au fost neutralizate sau
utilizate 1034 tone de astfel de
deºeuri. Deºeurile neutilizate (2684
tone) au fost transmise la alte
întreprinderi sau expediate la
rampele de depozitare, astfel cã
Fig. 7.6. Bilanţul deşeurilor de producţie
cantitatea deºeurilor periculoase
periculoase, tone
existentã la sfârºitul anului 2004
constituie 7811 tone. Pe parcursul
anilor 2001-2004 (fig. 7.7) cantitatea deºeurilor periculoase a înregistrat o scãdere
lentã.
Deºeurile periculoase se clasificã în 4 clase de nocivitate:
Clasa I – deºeurile cu conþinut de metale grele (Cu, Cd, Pb, Hg, Cr, etc.), cianurile,
o parte din pesticidele inutilizabile ºi interzise, aldehida formicã, lãmpile luminiscente,
DDT

90

black 91 Cyan 91

7. DEªEURILE

Fig. 7.7. Dinamica formării, utilizării deşeurilor periculoase total, tone (2001-2004)
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 ce conþin Sb, Ta, clorsilani,
cuprozan, nitrafen.
Clasa IV – deºeurile cu conþinut de fosfor,
detergenþii, materialele uzate, amestecurile de
turnatorie etc.
Cantitatea deºeurilor pe clase de nocivitate
pe parcursul anilor 2001-2004 este prezentatã
în figurile 7.8-7.11. Masa deºeurilor din I clasã
de nocivitate pe perioada anilor 2001-2004 a
Fig. 7.8. Dinamica deşeurilor
scãzut treptat pânã la 4517 tone. Aceastã
periculoase de clasa I de
scãdere se datoreazã, în special, valorificãrii
nocivitate, tone (2001-2004)
deºeurilor cianurice. Totalul deºeurilor
periculoase din clasa a II-a are un maxim în anul
2002 ºi este în continuã scãdere (pânã la 910
tone în 2004), fapt explicat prin valorificarea
unor cantitãþi importante de deºeuri galvanice
de cãtre firma „Feonava”. Cantitatea deºeurilor
periculoase de clasa III pe perioada 2001-2004
Fig. 7.9. Dinamica deşeurilor
scade lent, datoritã utilizãrii ca combustibil a
periculoase de clasa II de
unor cantitãþi semnificative de ºlam petrolier
nocivitate, tone (2001-2004)
(circa 260 tone). Cantitatea deºeurilor
periculoase din clasa IV începând cu anul 2002
scade considerabil, ajungând pânã la 1987 tone
în anul 2004, fapt explicat prin depozitarea la
rampe a unor cantitãþi mai mari de amestecuri
de turnãtorie ºi rãºini furanice (circa 150 tone
în 2004). Lãmpile luminiscente cu conþinut de
Fig. 7.10. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa III de nocivitate, mercur sunt o categorie de deºeuri incluse în
clasa I de nocivitate care prezintã pericol pentru
tone (2001-2004)
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Fig. 7.11. Dinamica deşeurilor
periculoase de clasa IV de
toxicitate, tone (2001-2004)

mediul înconjurãtor la spargerea acestora.
Anual sunt scoase din uz sute de mii de lãmpi
luminiscente. La începutul anului 2004
existau 771169 bucãþi lãmpi luminiscente cu
conþinut de mercur, pe parcursul anului sau acumulat 229411 buc., au fost neutralizate
289251 buc., iar la sfârºitul anului existau
650920 buc.
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. În anul 2001 în
Fig. 7.12. Dinamica unor categorii de
Moldova erau acumulate 7463 tone de
deşeuri toxice (2001-2004), tone
asemenea deºeuri, cantitate care a scãzut
considerabil pe parcursul ultimilor 4 ani
pânã la 4494 tone în a. 2004 (fig. 7.12), datoritã implementãrii tehnologiei de
neutralizare a acestor deºeuri la combinatul de vinuri „Vismos”.
Deºeurile de vanadiu se formeazã la CET-uri la utilizarea pãcurii în calitate de
combustibil. Cele mai mari cantitãþi de astfel de deºeuri sunt acumulate la CET-1
(mun. Chiºinãu) într-un bazin special amenajat pentre aceste scopuri. În prezent la
CET-1 sunt amplasate peste 400 tone deºeuri de vanadiu iar cantitatea lor totalã
acumulatã în Republica Moldova depãºeºte 800 tone.
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. Deºeurile petroliere sunt utilizate sau livrate pentru regenerare
întreprinderilor specializate. În ultimii ani cantitatea lor rãmâne relativ stabilã. La
sfârºitul a. 2004, în Republica Moldova erau acumulate 346 tone de deºeuri petroliere
(fig. 7.12).
Poluanþii organici persistenþi
Poluanþii organici persistenþi (POP) reprezintã o categorie de substanþe foarte
stabile din punct de vedere chimic, cu puternice proprietãþi toxice ºi bioacumulative,
care pot fi transportate la mare distanþã ºi pot cauza efecte adverse pentru sãnãtatea
oamenilor ºi mediul înconjurãtor departe de sursele lor. POP includ un ºir de pesticide
organoclorurate, bifenilii policloruraþi (BPC) ºi câþiva 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 1970-1980
utilizarea celor mai multe 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 ºi exportul pesticidelor 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

92

black 93 Cyan 93

7. DEªEURILE

Vamal. Pe parcursul ultimului deceniu nu au fost atestate importuri ºi/sau exporturi
de pesticide POP.
Se estimeazã cã cantitatea totalã de pesticide utilizate în Moldova pe parcursul
anilor 1950-1990 se ridicã la 560 mii tone, inclusiv 22 mii tone de compuºi
organocloruraþi persistenþi. Utilizarea pesticidelor a atins valori maxime în anii 19751985, reducându-se esenþial 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 pe parcurs un pericol major pentru
mediul înconjurãtor si sãnãtatea populaþiei (fig. 7.13). Pentru a soluþiona problema
creºterii continue a stocurilor pesticidelor inutilizabile si interzise, în 1978 a fost
construit, în apropierea comunei Ciºmichioi, un poligon pentru înhumarea lor. Pe
parcursul a zece ani (1978-1988) la acest poligon au fost înhumate 3940 tone de
pesticide, inclusiv 654 tone de DDT.
La începutul anilor 1990 în gospodãriile agricole colective existau peste o mie de
depozite pentru pãstrarea pesticidelor. Între
1991 ºi 2003 circa 60% dintre ele au fost
distruse sau dezasamblate, iar din cele
ramase doar 20% sunt în stare satisfãcãtoare. Ca urmare, condiþiile de pãstrare a
pesticidelor nu sunt îndeplinite: cantitãþi
importante de pesticide inutilizabile ºi
interzise sunt stocate sub cerul liber, în
Fig. 7.13. Dinamica pesticidelor inutilizabile ambalaj deteriorat, ceea ce sporeºte riscul
şi interzise luate în evidenţă, tone
unui impact negativ asupra mediului ºi
sãnãtãþii populaþiei, mai ales cã unele
depozite sunt situate în apropierea unor zone locuite sau arii naturale vulnerabile.
In Republica Moldova nu s-a întreprins niciodatã o evaluare complexã a riscurilor
asociate cu stocurile de pesticide, zonele contaminate de acestea si deºeurile de
pesticide. In multe cazuri nu a fost determinata nici mãcar localizarea exacta si starea
zonelor contaminate. Pãstrarea pesticidelor în condiþii inadecvate a condus la
contaminarea zonelor adiacente. Investigaþia fãcuta de Inspectoratul Ecologic de Stat
în 2002 în bazinul râului Nistru 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
si în mod semnificativ valorile CMA, chiar si la 200 m de depozite. In unele cazuri a
fost depistata contaminarea apei unor iazuri din apropiere.
Începând cu 1997, au fost adoptate un ºir de hotãrâri ale Guvernului care se
refereau la necesitatea colectãrii si stocãrii centralizate a pesticidelor inutilizabile si
interzise, in paralel cu cãutarea soluþiilor pentru eliminarea lor definitiva. In 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 (pânã la începutul a. 2005 activitãþile au fost realizate în proporþie
de circa 60%). În rezultatul acestei operaþiuni, întreaga cantitate a pesticidelor
inutilizabile ºi interzise, stocatã în câteva sute de depozite neamenajate sau dezafectate,
fãrã masuri de paza ºi control adecvate, vor fi transferate în 37 de depozite raionale,
unde vor fi stocate centralizat pânã la gãsirea unei soluþii acceptabile de eliminare
definitiva a lor. Existã ºanse bune pentru ca Guvernul sã fie sprijinit în aceastã
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sarcinã de Fondul Global de Mediu ºi Banca Mondialã, prin proiectul „Managementul
durabil al POP”. Trebuie menþionat cã doar 777 tone din pesticidele depozitate sunt
compuºi identificaþi, iar dintre acestea pesticidele POP sunt reprezentate de heptaclor
(0,08 tone) ºi toxafen (1,6 tone). In acelaºi timp, nu existã informaþii despre cantitatea de
pesticide POP care ar putea fi conþinute în cele 935 tone de pesticide neidentificate aflate
în depozite.
Bifenilii policloruraþi. Aceastã clasã de substanþe sintetice, de consistenþã
uleioasã, a gãsit o aplicare largã în sectorul electroenergetic, datoritã proprietãþilor
dielectrice excelente pe care le manifestã. Uleiurile BPC sunt foarte stabile la schimbãrile
de temperaturã (ard doar fiind plasate în foc) ºi pot sã absoarbã rapid schimbãrile în
câmpul electric reacþionând doar printr-o uºoarã încãlzire. Uleiurile PCB au fost mult
timp folosite ca fluid dielectric in echipamentele de putere (condensatoare,
transformatoare, întreruptoare, reglatoare de tensiune, etc.). In anii 70-80, când s-au
acumulat date privind toxicitatea ºi persistenþa extraordinarã a 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, identificã sectorul energetic ca domeniu prioritar
pentru eliminarea BPC iar echipamentele de putere vizate în primul rând sunt
condensatoarele ºi transformatoarele electrice.
Condensatoarele reprezintã echipamente ce acumuleazã ºi stocheazã energia
electricã. Condensatoarele electrice de regulã sunt prezente în cadrul centralelor
electrice, în reþelele de transport ºi distribuþie, în instalaþiile consumatorilor ºi servesc
pentru corecþia coeficientului de putere. În proprietatea întreprinderilor energetice
existã circa 20 mii de condensatoare, conþinând în total 213 tone de ulei BPC. La
staþia Vulcãneºti din sudul Moldovei sunt concentrate circa 14 mii de condensatoare.
Condensatoarele de putere folosite pentru corecþia factorului de putere (cos ö)
unde dominã sarcina inductivã, dupã cum sunt motoarele electrice etc., conþin circa
1,4 kg de fluid dielectric BPC. Aceste condensatoare pot fi întâlnite în uzine, spitale,
depozite, instalaþii militare. Condensatoarele din proprietatea consumatorilor conþin
în total circa 20.6 tone de ulei BPC. Astfel, cantitatea totalã de BPC în condensatoare
pe teritoriul Republicii Moldova poate fi estimatã la 234 tone.
Transformatoarele sunt o altã categorie de echipament de putere ce poate conþine
ulei BPC. Un transformator se foloseºte pentru ridicarea ºi coborârea tensiunii
curentului alternativ. Transformatoarele de regulã pot fi întâlnite la centralele electrice,
in reþelele de transport ºi distribuþie, la întreprinderi industriale, la calea feratã cu
tracþiune electricã, in instalaþiile militate, etc. Transformatoarele cu capacitatea de 5
kVA ºi mai mari de regulã sunt umplute cu ulei dielectric. In 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, deaceea sarcina prioritarã este de a-l identifica, iar
apoi de a întreprinde mãsurile care se impun. Numãrul total de transformatoare (în
proprietatea întreprinderilor energetice ºi la consumatori) 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
durabil al POP” va susþine Guvernul în eliminarea condensatoarelor cu conþinut de
BPC ºi în testarea uleiurilor din transformatoare, întreruptoare ºi alt echipament
electric de putere, în vederea identificãrii echipamentului contaminat. Atât timp cât
nimeni nu ºtie ce tip de ulei dielectric conþin instalaþiile electrice, se presupune cã ele
conþin ulei BPC sau contaminat cu BPC.
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7.3. Managementul deºeurilor
Una din problemele prioritare de mediu este realizarea unui management adecvat
al deºeurilor care sã aibã ca scop atât micºorarea volumului generãrii deºeurilor, cât
ºi reutilizarea lor maximã. Prioritatea gestionãrii deºeurilor a fost confirmatã prin
elaborarea Programului Naþional de Valorificare a Deºeurilor de Producþie ºi Menajere
cu urmãtoarele obiective principale:
 minimizarea generãrii deºeurilor;
 valorificarea ºi neutralizarea deºeurilor existente;
 excluderea din utilizare a materiei prime toxice;
 micºorarea volumului ºi toxicitãþii deºeurilor pânã la eliminarea lor completã
din procesele tehnologice;
Pentru realizarea cu succes a managementului deºeurilor sunt necesare:
 conºtientizarea populaþiei privind pericolul pentru sãnãtate la gestionarea
inadecvatã a deºeurilor;
 implementarea în practicã a colectãrii selective a deºeurilor;
 stimularea economicã a activitãþilor de gestionare ºi valorificare a deºeurilor.
Republica Moldova dispune de baza legislativã în domeniul deºeurilor, dar
aplicarea ei nu este eficientã deoarece nu existã mecanisme de implementare a
legislaþiei. Legislaþia naþionalã în acest domeniu are un caracter general. Lipsesc actele
normative privind clasificarea fiecãrui tip de deºeuri. Lipsesc indicii ºi criteriile pentru
repartizarea definitivã a fiecãrui tip de deºeu cãtre clasa ºi gradul de nocivitate.
Nu se efectueazã eficient ºi corect inventarierea deºeurilor. Multe activitãþi de
inventariere sunt formale ºi nu reflectã situaþia realã privind prezenþa deºeurilor din
teritoriu. Pentru redresare este necesarã introducerea responsabilitãþii personale
pentru corectitudinea inventarierii deºeurilor.
Pentru realizarea managementului deºeurilor conform art. 11 al Legii privind
deºeurile de producþie ºi menajere, autoritãþile publice locale, întreprinderile ºi
organizaþiile sunt obligate sã elaboreze programe teritoriale de gestionare a deºeurilor.
„Programul de gestionare a deºeurilor în municipiul Chiºinãu” a fost elaborat de cãtre
Direcþia Socio-ecologicã a mun. Chiºinãu. Acest fapt va contribui la o gestionare mai
bunã a deºeurilor ºi diminuarea impactului asupra mediului.
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8. PROCESE ªI FENOMENE PERICULOASE NATURALE ªI
TEHNOGENE
8.1. Calamitãþi naturale
În ultimii ani pe teritoriul Moldovei s-au înteþit manifestãrile diverselor calamitãþi
naturale, cum sunt secetele îndelungate, perioadele excesiv de umede, reci sau
cãlduroase, ploile torenþiale puternice, deseori cu grindina, inundaþiile masive, viscolele
ºi uraganele puternice, iernile extrem de geroase, îngheþurile tardive de primãvarã ori
timpurii de toamnã, seismele, alunecãrile de teren ºi alte procese distructive.
Conform datelor Departamentului Situaþii Excepþionale (DSE) ºi Serviciului
Hidrometeorologic de Stat, în anul 2004 pe teritoriului Republicii Moldova au avut loc
un ºir de calamitãþi de mare amploare.
Ninsori abundente ºi viscole puternice cu intensificãri ale vântului pe 23-25 ianuarie
Pe 23-25 ianuarie s-au înregistrat ninsori abundente (14–21 mm), însoþite de
viscole puternice, cu viteza vântului din nord-vest de 7-15 m/s cu intensificãri pânã
la 15-24 m/s. Izolat în jumãtatea de nord a þãrii ºi la ªtefan Vodã intensificãrile
vântului au atins 28-30 m/s formând troiene de zãpadã de 2-3 m. In urma acestor
fenomene au decedat 4 persoane (raionul Cantemir - 3 persoane, raionul Fãleºti – o
persoanã).
Ploi torenþiale cu grindinã pe 6 mai
La 6 mai au avut loc ploi torenþiale însoþite de descãrcãri electrice ºi grindinã în
raioanele Teleneºti, Fãleºti, Criuleni, ªoldãneºti, Cãlãraºi, Dubãsari, Orhei, Cãuºeni,
Strãºeni ºi Glodeni în urma cãrora au avut de suferit 6 persoane, din care 4 persoane
au decedat (raionul Teleneºti – 3 persoane, raionul Glodeni – o persoanã) ºi paguba
materialã a constituit circa 17237,9 mii lei.
Ploi torenþiale cu grindinã pe 22 iulie
La 22 iulie au cãzut ploi torenþiale însoþite de grindinã în raioanele Criuleni ºi
ªtefan Vodã provocând pagube materiale în sumã de 13274,6 mii lei.
Ploi torenþiale cu grindinã pe 31 iulie – 1 august
Pe 31 iulie–1 august au cãzut ploi puternice însoþite de descãrcãri electrice (1532 mm în decurs de 12 ore), îndeosebi în jumãtatea de nord a republicii. În unele
raioane au fost ploi torenþiale (74–81 mm timp de 12 ore) cu grindinã diametrul cãreia
a atins 10-12 mm ºi vijelie pînã la 18 m/s. Cele mai puternice averse cu grindinã ºi
descãrcãri electrice s-au înregistrat în raionul Fãleºti, Ungheni ºi Teleneºti. Ploi
torenþiale puternice de asemenea s-au observat ºi în raioanele Rîºcani ºi Drochia.
Paguba materialã a constituit 13748,4 mii lei
Ploi torenþiale însoþite de descãrcãri electrice, grindinã ºi vijelie pe 22-24 august
Pe data de 22-24 august s-au înregistrat ploi torenþiale (15-49 mm în decurs de
12 ore), izolat foarte puternice (în apropiere de Soroca au cãzut 236 mm în decurs de
22,5 ore). Diametrul grindinei a atins 6-13 mm, iar viteza vijeliei a atins 15-18 m/s. În
raionul Rezina, satul Otaci s-a înregistrat fenomenul de vîrtej. Paguba materialã a
însumat 12811,1 mii lei.
Ploi torenþiale însoþite de descãrcãri electrice pe 27-28 august
În seara de 27 august ºi noaptea de 28 august în Republica Moldova au avut loc
ploi torenþiale însoþite de descãrcãri electrice. Zona cuprinsã de ploi a acoperit întreg
teritoriul þãrii, cantitatea lor atingând 1-47 mm timp de 12 ore. Cea mai mare cantitate
a precipitaþiilor a fost la Leova (166 mm timp de 7 ore). Izolat s-au înregistrat vijelii
(12-14 m/s) ºi grindinã. In urma acestor fenomene 2 persoane au decedat (raionul
Leova) iar paguba materialã a constituit 14691 mii lei.
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Situaþiile excepþionale cu caracter natural ºi pagubele materiale din a. 2004
sunt prezentate în tabelul 8.1.
Tabelul 8.1
Situaþii excepþionale cu caracter natural în a. 2004:
Conform datelor DSE, în anul 2004 au fost înregistrate 46 situaþii excepþionale
cu caracter natural în urma cãrora au decedat 13 persoane iar pagubele materiale au
constituit 96806,7 mii lei (tab. 8.1). Localizarea zonelor afectate de calamitãþile naturale

este prezentatã în fig. 8.1.

8.2. Situaþii excepþionale ºi avarii tehnogene
În anul 2004 au fost înregistrate un ºir de situaþii excepþionale de provenienþã
antropogenã sau tehnogenã, inclusiv:
Situaþii excepþionale cu caracter tehnogen (81)
Din aceastã categorie, au avut loc 4 explozii în case de locuit ºi alte edificii, 5
catastrofe auto, un accident de transport pe pasajul de intersecþie cu calea feratã. De
asemenea, au avut loc 71 cazuri de depistare a muniþiilor neexplodate. În urma
situaþiilor excepþionale cu caracter tehnogen au avut de suferit 34 persoane, dintre
care 19 persoane au decedat, inclusiv 3 copii. Pagubele materiale au constituit 177,2
mii lei;
Situaþii excepþionale cu caracter biologico-social (5)
Din aceastã categorie, au avut loc cazuri de intoxicare a oamenilor cu substanþe
toxice (2) sau cu produse alimentare (1), un caz de molipsire în grup de boli contagioase
periculoase ºi un caz de intoxicare în masã a animalelor agricole. În urma situaþiilor
excepþionale cu caracter biologico-social au avut de suferit 81 persoane, dintre care 6
persoane au decedat. Pagubele materiale au constituit 22,4 mii lei;
Incendii (2493)
În urma incendiilor au avut de suferit 270 persoane, dintre care 222 persoane
au decedat, inclusiv 5 copii. Pagubele materiale au constituit 21806,9 mii lei. Au fost
distruse de foc 201 construcþii, 66 unitãþi tehnice, 1062 tone de nutreþ, au pierit 38
de animale agricole.
De la incendiu au fost salvate 1004 persoane ºi pãstrate bunuri materiale în
sumã de circa 119,292 mln lei.
În total, în urma situaþiilor excepþionale ºi incendiilor au avut de suferit 400

97

black 98 Cyan 98

8. PROCESE ªI FENOMENE PERICULOASE NATURALE ªI TEHNOGENE

Ploi torenţiale
cu grindină
în mai
în august
cu vînturi puternice
în iulie – august
Alunecări de teren

Fig. 8.1. Zonele afectate de calamitãþi naturale în anul 2004.
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persoane, dintre care 260 persoane au decedat, inclusiv 8 copii.
Dauna materialã totalã a constituit circa 118.8 mln. lei.

8.3. Situaþia radiologicã
Starea radiologicã pe parcursul anului 2004 a fost stabilã. Produse ale fisiunii
nucleare cu o perioadã scurta de viaþã, prezenþa cãrora poate fi condiþionatã de
încãlcarea regimului de exploatare a staþiilor nuclear-electrice amplasate în jurul
hotarelor republicii nu s-au depistat. Valorile medii ale fondului extern gama în anul
2004, în comparaþie cu anii 2000-2003 nu au înregistrat modificãri esenþiale ºi au
variat de la 9 µR/h pânã la 16 µR/h, valori considerabil inferioare celor maxim
admise conform normelor de radioprotecþie în vigoare (tab. 8.2).
Tabelul 8.2
Nivelul mediu al dozei expoziþionale gama de pe teritoriul Republicii Moldova
în anii 2000 – 2004, µR/h
(conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat)
Monitoringul radiologic al depunerilor atmosferice pe parcursul anului 2004 a
demonstrat cã nivelul activitãþii sumare gama/beta variazã în dependenþã de
anotimp (maximal – primãvara-vara, minimal – toamna-iarna) ºi condiþiile

meteorologice (fig. 8.2).
Conform datelor Institutului Naþional de Ecologie ºi Centrului Republican de
Pedologie Aplicatã, valori mai mari ale fondului gama (pânã 24 µR/h), concentraþii
ale radionuclizilor de Sr-90 ºi Cs-137 în sol au fost depistate pe suprafeþele aflate în
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Fig. 8.2. Dinamica activitãþii sumare gama/beta în depunerile atmosferice, anul
2004
zonele locale de contaminare în urma avariei de la CAE Cernobîl, la nordul Republicii
Moldova (r-nul Soroca), unde pe parcursul a 19 ani de la accidentul Cernobîl
radionuclizii antropogeni Sr-90 ºi Cs-137 au migrat în profunzimea solului pânã la
50-60 cm (fig. 8.3).
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã nu a semnalat cazuri,
accidente cu radiaþii ºi de contaminare radioactivã a produselor alimentare, apei
potabile, apei bazinelor de suprafaþã, materialelor de construcþie ºi a altor factori ai

Fig. 8.3. Conþinutul de Cs-137 în soluri (com. Oclanda, r-nul Soroca)
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 ale fondului natural. Aportul cel mai
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mare în aceasta categorie o are expunerea medicalã în scop diagnostic sau terapeutic.
Ponderea iradierii de la sursele artificiale constituie 27,28%, de la cele naturale 72,12%. Echivalentul dozei efectiv (EDE) mediu anual pentru populaþia Republicii
Moldova în perioada a. 2003-2004 pentru radiodiagnostic a constituit 0,36 mSv/an.
Pe parcursul a. 2004 valorile conþinutului radionuclizilor de diferitã naturã în
obiectele mediului ambiant, culturi agricole ºi principalele produse alimentare au
rãmas stabile. Acestea sunt indicate în tabelul 8.3.
Tabelul 8.3
Conþinutul mediu al substanþelor radioactive în obiectele mediului ambiant ºi
produsele alimentare de bazã
În perioada anului 2004 nu au avut loc cazuri de suprairadieri ale personalului
care activeazã în sfera radiaþiilor ionizante ºi ale populaþiei.
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9. MANAGEMENTUL ECOLOGIC ªI DEZVOLTAREA
DURABILÃ
9.1. Managementul ecologic
În conformitate cu Convenþiile internaþionale de mediu, cu deciziile reuniunilor
de la Johannesburg (2002) ºi Kiev (2003), precum ºi cu legislaþia naþionalã în vigoare
Republica Moldova întreprinde mãsuri necesare de protecþie a mediului ºi asigurarea
populaþiei umane cu un mediu sãnãtos de viaþã.
În 2004 Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale (MERN) ºi subdiviziunile
sale au continuat activitãþile de gestionare a mediului înconjurãtor în Republica
Moldova.
Unul din instrumentele managementului ecologic sunt standardele de mediu.
Continuã eforturile privind implementarea la nivel naþional a standardelor ºi
normativelor internaþionale - standardul pentru sistemele de management de mediu
ISO 14 001 (1996), precum ºi standardele ISO 14 004 (Ghid privind principiile, sistemele
ºi tehnicile de aplicare a sistemelor de management de mediu), ISO 14 010 (Ghid
pentru auditul de mediu), ISO 14 011 (Proceduri de audit) ºi ISO 14 012 (Criterii de
calificare pentru auditorii de mediu). Primele standarde ale Republicii Moldova sunt
SR EN ISO 14 001 (1997), SR EN ISO 14 010 (1997), SR EN ISO 14 011 (1997) ºi SR
EN ISO 14 012 (1997), standarde române preluate de Republica Moldova prin Hotãrârea
DSMST Nr.449-ST din 14 august 1998.
Unele din mãsurile de management importante întreprinse în 2004 de MERN ºi
subdiviziunile sale sunt prezentate în cele ce urmeazã:
• Elaborarea proiectelor de documente în vederea atribuirii Parcului “Valea Morilor”
a unui statut de parc de importanþã naþionalã;
• Examinarea importanþei uneia din cele mai mari ºi reprezentative peºteri de
calcar de pe teritoriul Republicii Moldova – “Peºtera Surprizelor” de lângã or.
Criuleni, în vederea atribuirii statutului de monument al naturii geologic ºi
paleontologic;
• Evaluarea complexã a unor sectoare de pãdure din raioanele Briceni, Criuleni,
Hânceºti, Leova, Ocniþa, Strãºeni, Vulcãneºti în vederea instituirii regimului de
arie naturalã protejatã pentru acestea;
• Continuarea lucrãrilor de conservare ºi protecþie a unuia din cele mai importante
obiecte geologice subterane, peºtera carsticã „Emil Racoviþã”;
• Coordonarea ºi supravegherea lucrãrilor de conservare ºi ameliorare a stãrii
parcului ºi complexului arhitectural din s. Þaul (or. Donduºeni).
În 2004 Institutul Naþional de Ecologie a elaborat propuneri concrete privind
mãsurile de gestionare a mediului la nivel local în zonele selectate: au fost prezentate
spre implementare 2 Planuri Locale de Acþiuni în domeniul mediului pentru comunele
Bulboaca (Anenii-Noi) ºi Costeºti (Ialoveni).
Inspectoratul Ecologic de Stat în colaborare cu organele administraþiei publice
locale, organele de drept (justiþie) ºi ale afacerilor interne au continuat activitãþile de
control ºi au luat mãsuri de contracarare a infracþiunilor ecologice. În anul 2004 au
fost întocmite ºi înaintate în organele judiciare mai mult de 18 mii dosare privind
încãlcãrile legislaþiei ecologice de cãtre întreprinderi ºi organizaþii; au fost depistate
10,8 mii persoane, care au comis infracþiuni ecologice; au fost expediate 9,3 mii
procese verbale judecãtoriilor si altor organizaþii cu dreptul de examinare, peste 3,3
mii de dosare au fost examinate la IES; au fost înaintate sancþiuni administrative
pentru daunele comise în suma de 1.4 mln. lei.
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Specialiºtii IES în comun cu alte instituþii au participat în 1475 de comisii de
lucru ºi dare în exploatare a obiectelor finisate, au coordonat 1208 materiale pentru
atribuirea terenurilor. Expertiza ecologicã de stat a fost efectuatã pentru 168 de
proiecte.
Pârghiile administrative utilizate de autoritãþi constau din impozite, taxe, plãþi.
Existã impozite cu destinaþie ecologicã directã, la baza cãrora stã principiul «poluatorul
plãteºte». Predominã însã impozitele cu destinaþie ecologicã indirectã, de exemplu
taxele pe carburanþi, impozitul pe importul autovehiculelor.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a continuat monitorizarea calitãþii apelor de
suprafaþã, aerului atmosferic, fondului radioactiv ºi solului pe întreg teritoriul þãrii ºi
prezentarea informaþiei operative ecologice, în special, pentru avertizarea în regim de
urgenþã a diferitor organe publice ºi populaþiei din þarã, precum ºi þãrilor vecine pentru
ameliorarea situaþiilor ºi atenuarea consecinþelor.
Activitãþi de management ecologic în 2004 s-au desfãºurat ºi la nivelul diferitor
sectoare ale economiei. De exemplu, Ministerul Energeticii a adoptat mãsuri concrete
de management ecologic, respectiv pentru reducerea poluãrii mediului:
a) În sectorul electroenergetic - dezvoltarea capacitãþilor de producere a energiei
electrice ºi sporirea securitãþii energetice ºi ecologice prin modernizarea
centralelor electrice existente ºi construirea noilor centrale în baza tehnologiilor
moderne, cu performanþe mai bune, ce asigurã un randament înalt de folosire
a combustibilului, emisii poluante în atmosferã mai mici ºi costuri de producere
ale energiei electrice mai mici.
b) În sectorul termoenergetic - reutilarea unor centrale termice în centrale electrice
cu termoficare, reorganizarea ºi dezvoltarea reþelelor de aprovizionare cu energie
termicã a localitãþilor Republicii Moldova. Efectul ecologic scontat este
micºorarea pierderilor de energie termicã ºi diminuarea volumului de resurse
energetice utilizate. Pentru îmbunãtãþirea situaþiei în acest sector a fost elaborat
Programul Naþional de renovare ºi descentralizare a sistemelor de alimentare
cu cãldurã a localitãþilor mari (36 de oraºe) din Republica Moldova.
c) În sectorul de gaze - gazificarea acceleratã a þãrii. Întru realizarea acestui
Program, la finele anului 2004 au fost gazificate 425 din cele 1588 de localitãþii
ale þãrii. Cota gazului natural în balanþa energeticã a þãrii în prezent depãºeºte
55%.
d) În sectorul de combustibil - înlocuirea combustibilului solid cu resurse energetice
regenerabile. A fost elaborat Programul Naþional de utilizare a resurselor
regenerabile care la moment este prezentat Guvernului spre examinare.
Programul prevede pânã în 2010 înlocuirea a 6% din combustibilul fosil prin
resurse energetice regenerabile.
Cu concursul Ministerului Energeticii a fost elaborat ºi aprobat prin Hotãrâre
de Guvern, “Programul naþional de conservare a energiei”. Programul a fost elaborat
cu acordarea asistenþii tehnice din partea proiectului SEETEC, finanþat de Guvernul
Canadei.
Programul Guvernului “Renaºterea economiei - Renaºterea þãrii” prevede
elaborarea ºi realizarea unui ºir de programe statale ce þin de protecþia mediului, în
deplinã corelare cu tendinþele de ajustare a politicii de mediu la normele Uniunii
Europene. Realizarea programelor nominalizate va ameliora situaþia ecologicã în þarã
ºi va impulsiona dezvoltarea economiei naþionale.
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9.2. Monitoringul ecologic integrat
În anul 2004 au continuat lucrãrile privind dezvoltarea ºi modernizarea sistemului
de monitoring ecologic integrat (SMEI), ceea ce este una din sarcinile specifice ale
MERN. Principalele activitãþi în aceastã direcþie au fost urmãtoarele:
1. Sistemul de laboratoare. În legãturã cu situaþia financiarã precarã, schimbãri
majore în dotarea sistemului de monitoring ecologic integrat nu s-au produs. MERN
continuã în mãsura posibilitãþilor sã susþinã laboratoarele ecologice în procurarea
aparatajului ºi materialelor consumabile acordîndu-le ajutor financiar din Fondul
Ecologic Naþional.
Alte instituþii specializate de monitoring sunt: Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic
de Medicinã Preventivã al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, precum ºi
Institutul de Cercetãri pentru Pedologie, Agrochimie ºi Hidrologie „N. Dimo” ºi Centrul
ªtiinþific de Producþie pentru Deservire Agrochimicã al Ministerului Agriculturii ºi
Industriei Alimentare. Situaþia privind dezvoltarea monitoringului ecologic este similarã
celei descrise în Raportul Naþional din 2003.
2. Sistemul informaþional. Au avut loc unele activitãþi de perfecþionare a
sistemului informaþional ecologic prin integrarea parþialã a reþelei informaþionale a
MERN ºi subdiviziunilor sale (SHS, IES, INECO ºi AGeoM), dezvoltarea sistemului
GIS, a reþelelor electronice computerizate, a sistemului indicatorilor de mediu, a
bazelor de date ºi altele. Sunt în dezvoltare continuã sistemele informaþionale sectoriale
în cadrul Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Agriculturii ºi Industriei Alimentare,
Departamentului Statisticã ºi Sociologie, etc. Însã trebuie menþionat cã rãmâne dificilã
problema organizãrii fluxului informaþional în cadrul SMEI patronat de Direcþia
Monitoring al Calitãþii Mediului din cadrul SHS. Majoritatea beneficiarilor de informaþie
ecologicã nu respectã cerinþele legislaþiei în vigoare referitor privind accesul la
informaþia deþinutã.
3. Perfecþionarea specialiºtilor. În anii 2003-2004 au fost organizate o serie de
seminare ºi lecþii privind perfecþionarea specialiºtilor laboratoarelor din cadrul SMEI.
În anii 2003-2004 informaþii integrate privind starea mediului în Republica
Moldova au fost prezentate în urmãtoarele surse:
• Raportul European de Mediu - Europe’s Environment: the third assessment.
Environmental assessment report Nr.10. European Environmental Agency.
Copenhagen, Denmark. 2003, 343p.; http://www.eea.eu.int (Republica Moldova
a contribuit cu prezentarea materialelor ºi cu propuneri necesare privind
structura ºi conþinutul);
• Anuar statistic al Republicii Moldova, 2003;
• Mediul Ambiant – Revistã ºtiinþificã, de informaþie ºi culturã ecologicã.
• Raportul naþional “Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 (În limbile
românã ºi englezã).
Problemele de eficienþã ºi activitate
• Dezvoltarea continuã a sistemului de monitoring ecologic integrat;
• Selectarea indicilor prioritari de control al calitãþii mediului ºi elaborarea
mãsurilor de protecþie;
• Dezvoltarea reþelei de monitoring în rezervaþiile ºtiinþifice ºi naturale, bazinele
hidrografice mari ºi altele;
• Dezvoltarea monitoringului ecologic la nivel local.
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10. ACTIVITÃÞI DE PROTECÞIE A MEDIULUI AMBIANT
10.1.

Cercetãri ºtiinþifice în domeniul mediului

Cercetãrile în domeniul ecologiei ºi protecþiei mediului sunt prezente în programele
de activitate ale multor instituþii de cercetare ºi universitãþi. Acestea se concentreazã
pe evaluarea structurii, funcþionãrii ºi dinamicii componentelor ecosistemelor naturale
ºi antropizate (solul, apa, aerul, biota) sub influenþa factorilor locali ºi transfrontalieri,
în scopul diminuãrii impactului negativ al activitãþilor umane. Cercetãrile efectuate
de cãtre Institutul Naþional de Ecologie, care este coordonatorul naþional în acest
domeniu de cercetare sunt axate pe cercetarea integratã a ecosistemelor naturale,
luând în considerare toate componentele sistemului ºi relaþiile dintre ele. INECO asigurã
ºi studiul altor domenii specifice, practic neacoperite de alte instituþii ºtiinþifice
managementul deºeurilor, procesele atmosferice, poluarea transfrontalierã, situaþia
radiologicã în sistemul sol-plantã, problemele de ecologie urbanã, elaborarea
standardelor de mediu º.a.
Finanþarea proiectelor de cercetare-dezvoltare se efectueazã în bazã de concurs
prin intermediul programelor de stat, în fiecare dintre care sunt antrenate mai multe
instituþii. Direcþiile de cercetare se determinã în conformitate cu prevederile Hotãrârii
Parlamentului RM din 25.12.03 „Cu privire la aprobarea Prioritãþilor strategice ale
cercetãrii-dezvoltãrii pentru anii 2004-2010”, în care printre cele 9 direcþii prioritare
este ºi direcþia „Funcþionarea ecosistemelor, biodiversitatea ºi utilizarea raþionalã a
resurselor naturale”, cu 5 prioritãþi strategice ºi 24 obiective.
Direcþia prioritarã 8: ”Funcþionarea ecosistemelor, biodiversitatea ºi utilizarea
raþionalã a resurselor naturale” a fost realizatã în anul 2004 prin cercetãri în
urmãtoarele domenii:
¾ Seismologie, geodinamicã, procese geologice. In cadrul acestei teme sunt studiate
procesele de formare a calitãþii apelor subterane în vederea valorificãrii lor
durabile, precum ºi procesele de poluare ºi condiþiile de migrare a elementelor
toxice în landºafturile artificiale ale Moldovei (Institutul de Geofizicã ºi Geologie).
¾ Cercetarea proceselor chimice ºi fizico-chimice în scopul protecþiei mediului
înconjurãtor. Studiile se concentreazã pe cercetarea mecanismelor de sorbþie a
poluanþilor de naturã organicã ºi anorganicã pe cãrbuni activi ºi absorbanþi
minerali (Institutul de Chimie).
¾ Elaborarea principiilor de menþinere a diversitãþii fondului genetic al florei
spontane ºi a complexelor faunistice în ecosistemele naturale ºi antropizate
(Grãdina Botanicã, Institutul de Zoologie).
¾ Modificãrile landºafturilor natural antropizate ºi influenþa lor asupra condiþiilor
de activitate umanã (Institutul de Geografie).
¾ Elaborarea metodelor ºi tehnologiilor avansate pentru purificarea sistemelor
lichide Procesele de autopurificare a sistemelor acvatice (Institutul de Chimie,
Universitatea de Stat din Moldova).
¾ Cercetãri în domeniul protecþiei mediului geologic ºi folosirii resurselor naturale
subterane (Institutul de Geofizicã ºi Geologie).
¾ Elaborarea principiilor formãrii reþelei naþionale a monitoringului zoologic ºi
valorificarea lumii animale în zona de interferenþã (Institutul de Zoologie).
¾ Elaborarea Sistemului Informaþional Geografic în scopul evaluãrii mediului
geografic ºi utilizãrii raþionale a resurselor naturale, inclusiv modelarea
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cartograficã a structurii ºi dinamicii landºafturilor (Institutul de Geografie).
¾ Elaborarea procedeelor fiziologice de optimizare a procesului productiv ºi
minimalizare a poluãrii mediului ambiant prin utilizarea factorilor exogeni
(naturali ºi tehnogeni) (Institutul de Fiziologie a Plantelor).
¾ Elaborarea criteriilor ecologice de conservare, protejare ºi ameliorare a solurilor
cu productivitate redusã (Universitatea de Stat din Moldova).
¾ Elaborarea modalitãþilor de conservare a biodiversitãþii ºi reproducerea
resurselor biologice în ecosisteme naturale. Cercetarea plantelor rare ºi pe cale
de dispariþie din flora Republicii Moldova (Universitatea de Stat din Moldova).
¾ Elaborarea bazelor ºtiinþifice ale managementului ecologic. Formarea resurselor
umane în domeniul dezvoltãrii durabile ºi protecþiei mediului (Universitatea
Tehnicã din Moldova).
În cadrul Institutului Naþional de Ecologie se efectueazã cercetãri în urmãtoarele
domenii.
• Evaluarea stãrii ecologice a resurselor acvatice. Elaborarea metodelor ºi
tehnologiilor avansate pentru purificarea sistemelor lichide.
• Elaborarea criteriilor ecologice de conservare, protejare ºi ameliorare a solurilor
cu productivitate redusã.
• Elaborarea modalitãþilor de conservare a biodiversitãþii ºi reproducerea
resurselor biologice în ecosisteme naturale.
• Determinarea calitãþii mediului ambiant pe baza bioindicatorilor.
• Cercetarea stãrii ecosistemelor naturale reprezentative: argumentarea ºtiinþificã
a regimului lor de protecþie ºi de extindere a ariilor naturale protejate.
• Elaborarea bazelor ºtiinþifice privind managementul deºeurilor în vederea
valorificãrii lor ºi minimizãrii impactului lor asupra mediului în Republica
Moldova.
• Elaborarea bazelor ºtiinþifice ale managementului ecologic.
• Evaluarea complexã a stãrii radioecologice în sistemul „sol-plantã” în Republica
Moldova ºi elaborarea metodelor ºi tehnologiilor de diminuare a acumulãrii
radionuclizilor în agrocenoze.
• Elaborarea bazei ºtiinþifice de modernizare ºi completare a legislaþiei ºi actelor
normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul protecþiei mediului ºi
ecologiei în cadrul concepþiei de dezvoltare durabilã.
În baza legii nr. 1515-XII din 16.06.93 privind protecþia mediului înconjurãtor
Institutul Naþional de Ecologie elaboreazã raportul anual privind starea mediului în
Republica Moldova.

10.2.

Cadrul legislativ ºi normativ

Direcþiile principale ale politicii ecologice a Republicii Moldova sunt formulate
într-o serie de legi ºi documente strategice adoptate dupã proclamarea independenþei:
Legea privind protecþia mediului înconjurãtor (1993), Concepþia protecþiei mediului
(1995), revãzutã în Concepþia politicii de mediu a Republicii Moldova (2002), Planul
Naþional de acþiuni în domeniul mediului (1995), Programul Naþional Strategic de
Acþiuni în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor (1995).
În anul 2004 MERN ºi-a axat activitatea pe implementarea prevederilor
documentelor strategice sectoriale ºi ramurale, cum ar fi: Concepþia politicii de mediu
a Republicii Moldova (2002), Planul Naþional de acþiuni pentru sãnãtate în relaþie cu
mediul (2001), Programul Naþional privind asigurarea securitãþii ecologice (2003),
Strategia Naþionalã ºi Planul de Acþiuni în domeniul conservãrii diversitãþii biologice
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(2001), Capitolul 5 „Asigurarea dreptului omului la un mediu sãnãtos” al Planului
Naþional de acþiuni în domeniul drepturilor omului (2003) º.a.
Pe parcursul anului 2004, în contextul armonizãrii legislaþiei naþionale la
standardele internaþionale ºi îmbunãtãþirii activitãþii în domeniul protecþiei mediului,
au fost elaborate noi acte legislative ºi normative, operate modificãri ºi completãri în
cadrul legislativ existent, inclusiv în Legea regnului animal, Legea privind deºeurile
de producþie ºi menajere, Legea privind plata pentru poluarea mediului, Codul apelor,
Codul contravenþiilor administrative º.a. De asemenea, au fost elaborate instrucþiunile
privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului.
MERN a elaborat Strategia Naþionalã cu privire la reducerea ºi eliminarea
poluanþilor organici persistenþi ºi Planul Naþional de implementare a Convenþiei de la
Stockholm privind poluanþii organici persistenþi, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 1155 din 20.10.2004.
MERN a fost antrenat activ în elaborarea compartimentului „Protecþia mediului
ºi utilizarea durabilã a resurselor naturale” din cadrul Strategiei de Creºtere Economicã
ºi Reducere a Sãrãciei (SCERS), care a fost aprobatã de cãtre Parlamentul Republicii
Moldova (Hotãrârea Parlamentului nr. 398-XV din 2 decembrie 2004) ºi a
compartimentului „Protecþia ºi ameliorarea mediului, utilizarea durabilã a resurselor
naturale” din cadrul Programului Naþional „Satul Moldovenesc”.
În prezent MERN definitiveazã peste 20 de acte legislative ºi normative în domeniu,
inclusiv proiectul Legii privind Reþeaua Ecologicã Naþionalã, proiectul Legii cu privire
la Cartea Roºie, proiectul Regulamentului cu privire la pãºunat ºi cosit º.a.
Baza legislativã ºi normativã în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor a avut
o dezvoltare puternicã în ultimii ani. Actualmente în Republica Moldova sunt în vigoare
33 de legi ºi 348 standarde.
Cursul politic al integrãrii Republicii Moldova în Uniunea Europeanã prevede
armonizarea legislaþiei naþionale, inclusiv în domeniul protecþiei mediului. Acest lucru
este stipulat ºi în Acordul de Parteneriat ºi Cooperare al Republicii Moldova cu Uniunea
Europeanã, acord intrat în vigoare în 1998. Armonizarea legislaþiei reprezintã o condiþie
obligatorie în cazul aderãrii oricãrui stat la UE, având drept scop alinierea dreptului
intern al practicilor ºi procedurilor administrative la exigenþele dreptului comunitar
în domeniul mediului.

10.3.

Securitatea ecologicã

Necesitatea asigurãrii securitãþii ecologice 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.
Politici ºi strategii. În anul 2002 MECDT a elaborat Programul naþional pentru
asigurarea securitãþii ecologice, în care este inclus ºi Planul de acþiuni pentru
asigurarea securitãþii ecologice.
Principalele procese care pericliteazã securitatea ecologicã sunt:
- Procesele geologice ºi hidrologice periculoase;
- Procesele de eroziune a solului;
- Exploatarea zãcãmintelor minerale;
- Accidentele industriale;
- Degradarea mediului ca rezultat al poluãrii intensive;
- Impactul ecologic antropic;
- Micºorarea biodiversitãþii;
- Poluarea radioactivã;
- Impactul transfrontalier:
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·Efectul de serã;
·Deteriorarea stratului de ozon;
·Ploile acide;
·Accidente industriale;
·Poluarea apelor de suprafaþã;
·Poluarea aerului.
Mecanismul de bazã al asigurãrii securitãþii ecologice îl constituie cadrul legal
armonizat la cerinþele legislaþiei Uniunii Europene ºi acordurile internaþionale la care
Republica Moldova este parte. Securitatea ecologicã se asigurã prin îndeplinirea
prevederilor legislaþiei ecologice, îndeplinirea Planului de Acþiuni privind securitatea
ecologicã, colaborarea activã în cadrul Convenþiilor internaþionale de mediu, cooperarea
internaþionalã ºi monitorizarea stãrii ecologice a mediului înconjurãtor, informaþii
prezentate pe larg în acest Raport.
O nouã prioritate strategicã în domeniul protecþiei mediului este adoptarea
Planului de Acþiuni „Moldova - UE” care impune realizarea urmãtoarelor acþiuni
primordiale:
- Elaborarea politicii de mediu cu stipularea unor obiective clar definite conform
prevederilor convenþiilor internaþionale ratificate;
- Elaborarea strategiei de aproximare a legislaþiei de mediu naþionale la directivele
Uniunii Europene cu estimarea costului implementãrii acestora.
Aceste douã documente sunt extrem de importante ca o etapã de pregãtire pentru
procesul integrãrii Republicii Moldova în UE ºi vor asigura creºterea securitãþii ecologice
în Republica Moldova.
Un element esenþial pentru asigurarea principiului preventiv al politicii de mediu
ºi al securitãþii ecologice ºi pentru dezvoltarea durabilã a þãrii este evaluarea impactului
asupra mediului. Aceasta constituie un instrument cheie în combaterea poluãrii
mediului.
Pentru întãrirea securitãþii ecologice în Republica Moldova au fost fãcute un ºir
de propuneri ºi recomandãri de cãtre Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova cu
privire la gestionarea resurselor naturale la nivelul þãrii. ªtiind rolul important al
pãdurii în asigurarea securitãþii ecologice la etapa actualã o mare atenþie necesitã
problemele de regenerare naturalã în arboreturile natural fundamentale (ANF). În
ANF sunt concentrate principalele populaþii de plante rare, din aceastã cauzã este
recomandat ca sã fie limitatã regenerarea artificialã ºi mixtã pentru pãstrarea
genofondului lor . În prezent necesitã rezolvare contradicþia dintre sistemul de categorii
funcþionale, necesitãþile societãþii ºi mecanismul de finanþare a silviculturii.
Armonizarea ºi modernizarea acestor relaþii, fundamentarea ºtiinþificã a lor, previziunea
privind evoluþia lor în viitor, ar fi baza relaþiilor dintre silviculturã ºi protecþia mediului
înconjurãtor, ce va duce la creºterea securitãþii ecologice.
Pentru asigurarea securitãþii ecologice cadrul politic ºi legislativ trebuie completat
cu urmãtoarele legi ºi documente:
- legea privind fondul piscicol, pescuitul ºi conservarea resurselor biologice
acvatice;
- concepþia de dezvoltare, extragere, utilizare ºi ocrotire a resurselor minerale
din Republica Moldova;
- modificarea legislaþiei cu privire la taxele de exploatare a resurselor minerale
pentru fiecare grup de zãcãminte utile diferenþiat;
- elaborarea strategiei folosirii ºi managementului resurselor acvatice;
- elaborarea unui cadastru unic a resurselor de apã la nivel naþional.
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Sarcinile primordiale ale autoritãþilor publice în asigurarea securitãþii ecologice
sunt:
• Monitorizarea permanentã a îndeplinirii prevederilor Strategiei naþionale de
asigurare a securitãþii ecologice ºi a Planurilor de acþiuni în acest domeniu.
• Elaborarea planurilor de acþiuni privind asigurarea securitãþii ecologice
departamentale ºi locale.
• Informarea publicului ºi desfãºurarea activitãþilor de conºtientizare a lui .
• Dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere la toate nivelurile in scopul realizãrii
mãsurilor de asigurare a monitorizãrii calitãþii componentelor de mediu ºi
prevenirii sau reducerii impactului accidentelor de naturã tehnogenã ºi
cataclismelor naturale.

10.4. Colaborarea internaþionalã în domeniul protecþiei mediului
Un eveniment important l-a constituit participarea delegaþiei oficiale a Republicii
Moldova la cea de-a V-a Conferinþã europeanã a miniºtrilor mediului ºi sãnãtãþii de la
Budapesta din 23-25 iunie „Viitorul copiilor noºtri”, la care au fost semnate Declaraþia
miniºtrilor mediului ºi sãnãtãþii ºi Planul de Acþiuni privind sãnãtatea copiilor în
relaþie cu mediul. Paralel cu ºedinþele plenare, ministrul Ecologiei ºi Resurselor Naturale
a avut o serie de întruniri cu miniºtrii mediului din alte þãri, în cadrul cãrora au fost
abordate cãile de colaborare întru soluþionarea problemelor ecologice din þarã, inclusiv:
managementul deºeurilor, perfecþionarea sistemului de monitorizare a calitãþii apei,
aerului ºi solurilor, armonizarea bazei legislative ºi normative din domeniul mediului
la directivele UE, practicile producerii pure º.a. În contextul pregãtirilor cãtre conferinþa
menþionatã, împreunã cu Ministerul Sãnãtãþii a fost organizatã ºi desfãºuratã
Conferinþa naþionalã ºtiinþifico-practicã „Sãnãtatea în relaþie cu mediul” ºi a fost
elaborat Raportul naþional „Sãnãtatea copiilor în relaþie cu mediul”.
La începutul lunii septembrie, la Chiºinãu ºi-a desfãºurat lucrãrile cea de II-a
întrunire pentru pregãtirea Conferinþei „Kiev+1” din Tbilisi, la care au participat
donatori ºi reprezentanþi ai organizaþiilor internaþionale din Europa.
În scopul dezvoltãrii colaborãrii bilaterale ºi multilaterale în regiunea þãrilor
Europei de Est, Caucazului ºi Asiei Centrale (EECAC) ºi a extinderii procesului „Un
mediu pentru Europa”, la Tbilisi (Georgia) a avut loc Conferinþa miniºtrilor de mediu
ai þãrilor EECAC. Delegaþia Republicii Moldova a fost antrenatã activ în lucrãrile
conferinþei, prin discursuri ºi luãri de cuvânt în fiecare sesiune plenarã, de asemenea
au fost organizate întâlniri de lucru cu donatori ºi reprezentanþi ai organizaþiilor
internaþionale în scopul promovãrii proiectelor de mediu ºi atragerii de resurse
financiare. Au fost iniþiate negocieri privind colaborarea în domeniul protecþiei mediului
ºi utilizãrii durabile a resurselor naturale între Guvernul Republicii Moldova, pe de o
parte, ºi Guvernul Regatului Belgiei ºi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de
altã parte. A fost semnat Acordul de colaborare între Ministerul Ecologiei ºi Resurselor
Naturale al Republicii Moldova ºi Ministerul Mediului al Republicii Polonia în domeniul
protecþiei mediului ºi utilizãrii durabile a resurselor naturale, Acordul privind
colaborarea în domeniul studierii, explorãrii ºi valorificãrii resurselor minerale. A
fost organizat un schimb de experienþã între inspectorii de mediu din Republica Moldova
ºi Polonia.
In anul 2004 Republica Moldova a aderat la Convenþia de la Rotterdam privind
procedura de consimþãmânt prealabil în cauzã, aplicabilã anumitor produºi chimici
periculoºi ºi pesticidelor care fac obiectul comerþului internaþional. Tot în acest an au
fost ratificate urmãtoarele convenþii:
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- Convenþia de la Stockholm privind poluanþii organici persistenþi;
- Acordul cu privire la colaborarea în domeniul studierii, exploatãrii ºi valorificãrii
resurselor minerale;
- Memorandumul de înþelegere între Guvernul R. Moldova ºi Guvernul Regatului
Danemarcei despre cooperarea în scopul implementãrii mecanismului dezvoltãrii
nepoluante, definit în Protocolul de la Kyoto la Convenþia cadru ONU cu privire la
schimbarea climei;
- Protocolul privind privilegiile ºi imunitãþile Adunãrii Parlamentare a Organizaþiei
Cooperãrii Economice la Marea Neagrã.
Cu suportul Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova se
desfãºoarã proiectul „Centrul de date în domeniul apei” care constituie un pas
spre apropierea de standardele europene în domeniul apelor ºi utilizarea durabilã
a resurselor acvatice. Proiectul va continua ºi în anul 2005. Bazele de date în
domeniul apelor pot servi drept un indice calitativ în estimarea evoluãrii stãrii
diversitãþii biologice ºi peisagjere. Acest lucru poate fi realizat prin transferul
tehnologiilor informaþionale performante ºi utilizarea Sistemelor Geografice
Informaþionale. Extinderea utilizãrii Sistemelor Geografice Informaþionale în
Republica Moldova ar permite cartarea factorilor de mediu, aprecierea stãrii acestora
ºi reducerea poluãrii mediului.
Colaborarea cu Japonia. Cu suportul Institutului de Colaborar e
Internaþionalã ºi al Agenþiei JICA 2 specialiºti în domeniul mediului au beneficiat
de cursuri de perfecþionare în domeniul managementului de mediu pe o duratã de
3 sãptãmâni.
Cehia. În semestrul II al anului 2004 a fost iniþiatã colaborarea cu Cehia. La
moment se lucreazã asupra elaborãrii Strategiei de colaborare bilateralã. Strategia
prevede mãsuri de asistenþã tehnicã acordatã Moldovei de cãtre Cehia. Strategia
urmeazã sã fie aprobatã de Guvernul Cehiei în primul trimestrul al anului 2005.
Comisia Economicã pentru Europa, de comun cu experþii locali, va elabora
în 2005 Studiul de performanþã în domeniul mediului.
Danemarca. La 7 octombrie 2004 Memorandumul de înþelegere între Guvernul
Republicii Moldova ºi Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul
implementãrii mecanismului dezvoltãrii nepoluante a fost ratificat de Parlament.
Ratificarea Memorandumului stabileºte disponibilitatea desfãºurãrii colaborãrii
pentru implementarea mecanismelor dezvoltãrii nepoluante. Acest lucru este
important ºi prin faptul cã pãstreazã relaþiile cu Danemarca în domeniul mediului,
în condiþiile în care aceastã þarã a suspendat alte mecanisme de acordare a
asistenþei tehnice, apreciind eficienþa lor scãzutã pentru dezvoltarea durabilã a
þãrilor în curs de dezvoltare. Danemarca a optat pentru alte mecanisme de acordare
a asistenþei, printre care poate fi enumerat ºi mecanismul de dezvoltare nepoluantã
(MDN), ca unul din punctele cheie pentru cooperare. Danemarca este recunoscutã
pe plan mondial pentru acordarea asistenþei tehnice in domeniul mediului, iar in
prezent unul din mecanismele de dirijare a mijloacelor financiare daneze îl
constituie cooperarea privind schimbãrile climaterice conform prevederilor
Protocolului de la Kyoto. In afarã de aceasta, conform cerinþelor europene,
Danemarca trebuie sã acorde anual 1% din PIB þãrilor in curs de dezvoltare.
Mecanismele privind schimbãrile climaterice oferã posibilitatea de a gãsi modul
de transfer al capitalului ºi tehnologiilor.
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10.5.
Realizarea prevederilor convenþiilor internaþionale în
domeniul mediului
Republica Moldova a semnat 18 convenþii internaþionale de mediu. Pe parcursul
anului 2004 a fost ratificatã prin Legea Parlamentului nr. 40-XV din 19.02.04
Convenþia privind poluanþii organici persistenþi, semnatã la Stockholm, Suedia la 23
mai 2001. În vederea implementãri cerinþelor Convenþiei, MERN a implementat
Proiectul GEF „Activitãþile de promovare a implementãrii Convenþiei de la Stockholm
privind Poluanþii Organici Persistenþi în Republica Moldova”. Prin Hotãrîrea nr. 1155
din 20 octombrie 2004 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia Naþionalã cu
privire la reducerea ºi eliminarea poluanþilor organici persistenþi ºi Planul Naþional de
implementare a Convenþiei de la Stockholm privind poluanþii organici persistenþi. La
29 octombrie 2004 s-a desfãºurat seminarul naþional „Acþiuni comune de implementare
a Convenþiei de la Stockholm privind Poluanþii Organici Persistenþi”.
Pe parcursul anului 2005 va fi implementat proiectul GEF “Grantul pentru
pregãtirea proiectului de gestionare a acumulãrilor de poluanþi organici persistenþi”.
De asemenea, se vor realiza mãsurile preconizate în Strategia Naþionalã cu privire la
reducerea ºi eliminarea poluanþilor organici persistenþi ºi Planul Naþional de
implementare a Convenþiei de la Stockholm, inclusiv mãsurile stipulate în alte
documente strategice ºi de program. Delegaþia Republicii Moldova va participa la
urmãtoarele reuniuni preconizate pentru anul 2005:
- Consultaþia regionalã pentru þãrile din Europa Centralã ºi de Est cu privire la
proiectul „Principiile de bazã în domeniul celor mai bune tehnici disponibile ºi celor
mai bune practici de mediu” în cadrul Convenþiei de la Stockholm (Viena, 9-11 februarie
2005).
- Prima Conferinþã a Pãrþilor Convenþiei de la Stockholm (Punta del Este, Uruguay,
2-6 mai 2005).
- Forul Internaþional cu privire la HCH ºi pesticide (Sofia, 26-28 mai 2005).
Prin Legea Parlamentului Republicii Molodva nr. 389 – XV din 25.11.2004 a fost
ratificatã Convenþia de la Rotterdam privind procedura de consimþãmânt în cunoºtinþã
de cauzã aplicabilã anumitor produºi chimici periculoºi ºi pesticidelor care fac obiectul
comerþului internaþional, semnatã la Rotterdam, Olanda, 10 septembrie 1998.
Pe perioada 2004 au fost efectuate urmãtoarele activitãþi referitor la implementarea
prevederilor convenþiilor internaþionale în domeniul mediului.
Convenþia privind conservarea vieþii sãlbatice ºi a habitatelor naturale din
Europa (Berna, 19 septembrie 1997), ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului
Nr.1546-XII din 23 iunie 1993.
Experþii naþionali au participat la elaborarea Strategiei Europene privind speciile
invazive strãine ca urmare a organizãrii la Chiºinãu în octombrie 2003 a seminarului
regional „Specii invazive: probleme ºi soluþii”, la reuniunea Grupului de experþi asupra
speciilor invazive (Spania, iunie 2005) au fost prezentate Concluziile seminarului
regional, desfãºurat la Chiºinãu. A fost elaborat Raportul privind starea speciilor
invazive în Republica Moldova. A fost examinat avizul Secretariatului Convenþiei privind
evaluarea impactului asupra mediului înconjurãtor la proiectul ucrainean „Crearea
navigaþiei de adîncime Dunãrea – Marea Neagrã, canalul „Solomov”, braþul „Jebreanaia
buhta” ºi braþul „Bistroe”
Pentru anul 2005 sunt prevãzute mãsuri de armonizare a legislaþiei naþionale la
prevederile Directivelor UE cu privire la pãsãri ºi habitate, inclusiv la rezoluþiile
Comitetului Permanent al Convenþiei.
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Convenþia asupra poluãrii atmosferice transfrontaliere la distanþe lungi
(Geneva, 13 noiembrie 1979), ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului Nr. 399XIII din 9 iulie 1995
În scopul implementãrii convenþiei Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectueazã
la postul de observãri Leova monitorizarea conþinutului de metalele grele ºi poluanþilor
organici persistenþi ºi a componenþei chimice a precipitaþiilor atmosferice sub aspect
transfrontalier . Ministerul Ecologiei ºi Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de
Stat ºi Agenþia Ecologicã Centru organizeazã anual activitatea “ In oraº, fãrã
automobilul meu”. Secþia Ecologicã Ungheni monitorizeazã toxicitatea gazelor de
eºapament emise de sursele mobile (transportul auto) la punctul de trecere a frontierei
Ungheni.
Convenþia asupra zonelor umede de importanþã internaþionalã în special ca
habitat al pãsãrilor acvatice (Ramsar, 1971), ratificatã prin Hotãrârea
Parlamentului Nr. 504-XIV din 14 iulie 1999
Pe parcursul anului 2004 au fost efectuate cercetãri în scopul îmbunãtãþirii
managementului zonei umede de importanþã internaþionalã “Lacurile Prutului inferior”.
Conform deciziei Biroului Convenþiei Ramsar din 20 august 2003, teritoriul Prutului
inferior a fost înregistrat ca zonã umedã de importanþã internaþionalã. Au fost examinate
unele sectoare ale zonelor umede din raioanele Soroca, ªoldãneºti, Rezina.
Pe parcursul anului 2005 sarcinile principale sunt extinderea suprafeþei zonelor
umede; conlucrarea cu Secretariatul Convenþiei ºi instituþiile ºtiinþifice de profil din
þarã ºi de peste hotare privind efectuarea cercetãrilor ºtiinþifice în zonele umede
reprezentative.
Convenþia privind cooperarea pentru protecþia ºi utilizarea durabilã a
fluviului Dunãrea, (29 iunie 1994, Sofia) ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului
Nr. 323-XIV din 17 martie 1999
La nivel naþional au fost organizate activitãþile:
- Marcarea a 10 ani de la semnarea Convenþiei;
- Organizarea Zilei Dunãrii;
- Elaborarea ºi prezentarea raportului general privind implementarea Directivei
Cadru a Apei a UE cãtre Secretariatul Convenþiei.
În anul 2006 Republica Moldova va prelua Preºedinþia Comisiei Internaþionale
pentru Protecþia Fluviului Dunãrea (ICPDR). În acest scop a fost aprobat prin Ordinul
Ministrului ecologiei ºi resurselor naturale Comisia ºi Planul de lucru pentru preluarea
preºedinþiei ICPDR
Conventia-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei, ratificatã prin
Hotãrârea Parlamentului Nr. 404-XII din 12 iunie 1995
În cadrul proiectului „Evaluarea la nivel naþional a necesitãþilor pentru
consolidarea capacitãþii” au fost organizate seminare privind implementarea la nivel
naþional a mecanismelor dezvoltãrii nepoluante. S-au examinat oportunitãþile de
fortificare a potenþialului individual, instituþional ºi politic de implementare a
Convenþiei. Delegaþia Republicii Moldova a participat la Conferinþa Pãrþilor la Convenþie.
În perioada 2004 – 2005 se desfãºoarã seminare pentru instruirea specialiºtilor
în vederea elaborãrii mecanismelor dezvoltãrii nepoluante (în cadrul realizãrii
proiectului «Asistenþã tehnicã acordatã Moldovei, Ar meniei, Georgiei ºi
Azerbaidjanului»). MERN este recipientul grantului Guvernului Japoniei privind crearea
bazei instituþionale pentru dezvoltarea ºi implementarea proiectelor finanþãrii de
carbon.
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Convenþia ONU privind combaterea deºertificãrii în þãrile afectate grav de
secetã ºi/sau de deºertificare, ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului Nr. 257XIV din 24 decembrie 1998
În noiembrie 2004 a fost organizatã vizita în Republica Moldova a reprezentanþilor
diferitor organizaþii internaþionale în vederea pregãtirii Forumului Naþional în
mobilizarea mijloacelor financiare ºi realizarea Programului Naþional în domeniu
(noiembrie-decembrie 2005). În colaborare cu experþii Institutului Naþional de
Meteorologie ºi Hidrologie din România a fost elaborat Proiectul subregional “Capacity
Building for Drought Prevention and Monitoring in the Northern Part of the Black Sea
Region”.
Convenþia privind protecþia ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontaliere
ºi a lacurilor internaþionale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificatã prin Hotãrârea
Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993
In scopul implementãrii Convenþiei la nivel naþional se realizeazã proiectul OSCE
“Colaborarea transfrontalierã ºi managementul durabil în bazinul râului Nistru”. Au
fost perfectate ºi prezentate Secretariatului Convenþiei chestionarele privind colaborarea
transfrontalierã. Au fost pregãtite materialele pentru ratificarea Protocolului “Apa ºi
sãnãtatea” ºi înaintate Ministerului Sãnãtãþii, ca semnatar al Protocolului, pentru
definitivare ºi promovare la Guvern ºi Parlament.
Convenþia privind controlul transportului transfrontalier al deºeurilor
periculoase ºi a eliminãrii acestora (Basel, Elveþia, 22.03.1989)
În scopul implementãrii Convenþiei Basel, în anul 2004 au continuat activitãþile
de implementare ºi perfecþionare a mecanismelor de realizare a deciziilor adoptate de
Conferinþa a VII-a a Pãrþilor Convenþiei (octombrie 2004).
Pe parcursul anului 2005 se preconizeazã continuarea activitãþilor desfãºurate
în 2004 ºi participarea la reuniunile regionale ºi Conferinþa Pãrþilor la Convenþie.
Convenþia privind accesul la informaþie, justiþie ºi participarea publicului
la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 29 iunie 1998), ratificatã
prin Hotãrârea Parlamentului Nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999
În cadrul proiectului „Informaþia de mediu, educarea ºi informarea publicului în
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova ºi Ucraina” au fost elaborate
instrucþiuni „Îndeplinirea prevederilor Convenþiei Aarhus în Republica Moldova” pentru
funcþionarii publici (1) ºi societatea civilã (2). Au fost desfãºurate seminare de instruire
pentru reprezentanþii administraþiei publice centrale ºi locale privind asigurarea
accesului publicului la informaþia de mediu ºi participarea publicului la luarea
deciziilor de mediu. A fost realizat proiectul pilot „Elaborarea planului local de acþiuni
în domeniul protecþiei mediului în s. Tudora, raionul ªtefan-Vodã”. De comun cu
REC-Moldova au fost organizate 3 seminare zonale Chiºinãu, Bãlþi ºi Cahul privind
accesul la justiþie ]n domeniul mediului.
Convenþia de la Viena privind protecþia stratului de ozon (Montreal, 16
septembrie 1979), ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului Nr. 966-XII din 27
iulie 1996
În scopul implementãrii Convenþiei au fost realizate urmãtoarele:
- Elaborarea Legii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul
comercial ºi reglementarea utilizãrii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul
de ozon.
- Aderarea Republicii Moldova la Amendamentele de la Londra ºi Copenhaga la
Protocolul de la Montreal privind substanþele ce distrug stratul de ozon (SDO).
- Perfecþionarea sistemului de licenþiere a SDO ºi produselor ce conþin SDO.
- Instruirea tehnicienilor (301 persoane) din sectorul frigorific privind metodele
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performante de deservire ºi reparaþie a echipamentului frigorific ºi de condiþionare a
aerului.
- Instruirea vameºilor ºi persoanelor interesate (133 persoane) privind controlul
ºi monitorizarea CFC (clorofluorocarburi) ºi produselor ce conþin CFC.
- Dotarea Inspectoratului Ecologic de Stat cu identificatoare de CFC.
- Implementarea Programului de recuperare ºi reciclare a freonilor ºi dotarea
agenþilor economici cu echipament pentru recuperare ºi reciclare.
- Conºtientizarea publicului larg privind problema epuizãrii stratului de ozon.
Au fost perfectate ºi înaintate la Guvern materialele pentru aderarea Republicii
Moldova la Amendamentul Protocolului de la Montreal din 1997.
Au fost perfectate, aprobate ºi semnate documentele privind realizarea fazei III
(2004-2006) a proiectului „Structura instituþionalã pentru implementarea Protocolului
de la Montreal în Moldova”.
Activitãþile pentru a. 2005 se vor desfãºura conform programului de activitate a
Secretariatului ºi Comitetului Executiv al Convenþiei.
Convenþia privind conservarea speciilor migratoare de animale sãlbatice
(Bonn, 1979), Acordul privind conservarea liliecilor din Europa ºi Acordul privind
conservarea pãsãrilor migratoare de apã african-euroasiatice), ratificate prin
Hotãrârea Parlamentului Nr. 1244 -XIV din 28 septembrie, 2000
A fost perfectat Raportul anual privind implementarea convenþiei la nivel naþional.
Delegaþia Republicii Moldova a participat la reuniunea Grupului de experþi privind
protecþia liliecilor.
Convenþia privind diversitatea biologicã (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992),
ratificatã prin Hotãrârea Parlamentului Nr. 457-XIII din 16 martie 1995
Au fost elaborate 2 Rapoarte Naþionale privind conservarea diversitãþii biologice,
precum ºi Strategia ºi Planul Naþional de acþiuni privind conservarea diversitãþii
biologice în Republica Moldova. Este în curs de elaborare proiectul „Crearea reþelei
ecologice în partea madianã a bazinului r. Prut”
Convenþia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale
(Helsinki, 17 martie 1992), ratificatã prin hotãrârea Parlamentului Nr.1546-XII
din 23 iunie 1993
A fost elaborat Raportul anual privind implementarea convenþiei la nivel naþional.
Delegaþia Republicii Moldova a participat la reuniunea Grupului de experþi NATO pe
probleme militare ºi de protecþie a mediului.
Convenþia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurãtor în
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991), ratificatã prin Hotãrârea
Parlamentului Nr.1546-XII din 23 iunie 1993
La Chiºinãu a fost organizatã conferinþa internaþionalã a Iniþiativei Europene de
Protecþie a Apelor.
Convenþia privind comerþul internaþional cu specii sãlbatice de faunã ºi
florã pe cale de dispariþie (CITES), ratificate prin Hotãrârea Parlamentului Nr.
1246 -XIV din 28 septembrie, 2000
A fost elaboratã broºura “Legislaþia privind implementarea Convenþiei CITES”.
Au fost organizate seminare cu reprezentanþii IES ºi Departamentului Vamal privind
implementarea Convenþiei CITES,
Convenþia privind peisajul european (Florenþa, Italia, 2000)
Acordul între Republica Moldova ºi Secretariatul Convenþiei care are în vedere
protecþia, managementul ºi planificarea peisajelor în context european, a fost semnat
la 1 martie 2004. Principiile ºi spiritul acestui acord au stat la baza unui ºir de acþiuni,
inclusiv elaborarea recomandãrilor privind implementarea Programului Naþional „Satul
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Moldovenesc”; elaborarea concepþiei planului urbanistic al municipiului Chiºinãu ºi
a planului de amenajare a teritoriului Republicii Moldova; restaurarea unor monumente
de istorie ºi civilizaþie din regiune, etc.

10.6.

Proiecte ecologice

Unul din instrumentele de canalizare a resurselor financiare în domeniile
prioritare de protecþie a mediului este Fondul Ecologic Naþional. În cadrul celor 9
ºedinþe ale Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Naþional, organizate pe
parcursul anului 2004, au fost aprobate 262 proiecte în sumã totalã de peste 25 mln.
lei inclusiv:
112 proiecte în domeniul aprovizionãrii localitãþilor cu apã potabilã (10 342
723 lei),
37 proiecte ce þin de gestionarea deºeurilor (4 314 177 lei),
25 proiecte pentru realizarea lucrãrilor de plantare a arborilor ºi amenajare a
localitãþilor (1 054 145 lei),
34 proiecte de educaþie ºi conºtientizare ecologicã a populaþiei (1 486 392 lei),
13 proiecte ce þin de colaborarea internaþionalã (1 444 993 lei).
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 luminiescente, mase plastice º.a.), veniturile Fondului Ecologic
Naþional au crescut considerabil în ultimii ani. Pe parcursul anului 2004 Fondul
Ecologic Naþional a înregistrat venituri în sumã de 34769,3 mii lei ºi cheltuieli în
sumã de 23298,7 mii lei.
Principalele domenii finanþate din Fondul Ecologic Naþional sunt urmãtoarele:
1. Finanþarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor ºi
planurilor naþionale de protecþie a mediului, standardelor ºi normativelor, construirea
obiectelor de protecþie a mediului (inclusiv: finanþarea lucrãrilor de proiectare ºi
implementare a lor în domeniul alimentãrii cu apã potabilã ºi canalizare; finanþarea
lucrãrilor de colectare ºi sortare a deºeurilor ºi susþinerea întreprinderilor de prelucrare
sau neutralizare a lor, finanþarea lucrãrilor de ameliorare a calitãþii bazinului aerian;
finanþarea lucrãrilor de reconstrucþie ºi protecþie a ecosistemelor naturale ºi de
conservare a diversitãþii biologice). Prioritare au fost proiectele în domeniul
aprovizionãrii localitãþilor cu apã potabilã (inclusiv construirea fântânilor publice),
reconstruirii sistemelor de apeduct ºi canalizare, pentru care au primit finanþare
peste 30 de localitãþi.
O altã direcþie de finanþare din acest capitol este susþinerea proiectelor de stopare
a alunecãrilor de teren prin intermediul lucrãrilor de plantare a spaþiilor verzi ºi crearea
parcurilor publice, amenajarea teritoriilor degradate, conservarea diversitãþii biologice.
Tot aici se înscrie ºi Concursul naþional „Cea mai verde, mai salubrã ºi amenajatã
localitate”, pentru care au fost alocate sume importante, inclusiv pentru premierea
localitãþilor învingãtoare.
Pentru lucrãrile de prelucrare ºi neutralizare a deºeurilor de producþie ºi
menajere, neutralizarea pesticidelor, amenajarea poligoanelor de deºeuri ºi gunoiºtilor
neautorizate au primit finanþare un ºir de localitãþi ºi organizaþii. Au fost alocate
mijloace financiare ºi pentru consolidarea tehnico-materialã a instituþiilor din
subordinea Ministerului Ecologiei ºi Resurselor Naturale.
2. Investigaþii ºtiinþifice în domeniul protecþiei mediului, la indicaþia Ministerului,
participarea la lucrãrile de cercetare – dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor
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protejate ale patrimoniului natural ºi construit de importanþã naþionalã ºi
internaþionalã.
3. Organizarea ºi gestionarea sistemului de informaþie ºi reclamã ecologicã,
propagarea cunoºtinþelor ecologice.
4. Organizarea colaborãrii internaþionale în domeniul protecþiei mediului
înconjurãtor, inclusiv prin antrenarea specialiºtilor strãini la acordarea asistenþei
consultative, de expertizare, participarea reprezentanþilor þãrii la activitatea convenþiilor
ecologice internaþionale, la care Republica Moldova este parte, achitarea cotizaþiilor
de membru al organizaþiilor interstatale în domeniul protecþiei mediului înconjurãtor,
precum ºi pentru organizarea ºi realizarea activitãþilor privind implementarea
Convenþiei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES
etc.). De asemenea, au fost finanþate proiectele de organizare a conferinþelor ºi sesiunilor
internaþionale de mediu desfãºurate în Republica Moldova.
5. Lichidarea consecinþelor calamitãþilor naturale, avariilor în producþie, a altor
situaþii ce pot aduce prejudicii mediului.
6. Acordarea de sprijin financiar organizaþiilor ecologiste neguvernamentale în
baza unui program special de granturi pentru proiectele destinate protecþiei mediului
înconjurãtor (au fost susþinute 19 proiecte pentru organizaþii neguvernamentale).
Proiectele ecologice implementate în Republica Moldova contribuie la rezolvarea
problemelor complexe de protecþie a mediului, de educaþie ecologicã a populaþiei.
În anul 2004 au continuat activitãþile în cadrul mai multor proiecte de asistenþã
tehnicã cu finanþare strãinã. Caracteristicile de bazã ale proiectelor se prezintã dupã
cum urmeazã în tabelul 10.1.
În semestrul II al anului 2004 au fost iniþiate colaborãri cu urmãtoarele organisme
internaþionale de mediu:
- Tacis, privind elaborarea Planului de acþiuni pentru protecþia bazinului Mãrii
Negre
- Corpul Pãcii, privind conlucrarea cu voluntarii din SUA în scopul atragerii
asistenþei tehnice, susþinerii cursurilor de limbã englezã etc.
- Banca Mondialã, privind dezvoltarea noilor proiecte în contextul realizãrii
Convenþiilor de la Rio de Janeiro ºi Stockholm.

10.7. Sistemul de instruire ºi educaþie ecologicã
Problemele ce þin de domeniul informãrii, instruirii ºi educaþiei ecologice sunt,
conform Regulamentului, în vizorul Ministerului Ecologiei ºi Resurselor Naturale.
Informarea populaþiei privind calitatea ºi starea factorilor de mediu este realizatã
în permanenþã prin intermediul presei scrise, mijloacelor audiovizualului. Cu un ºir
de publicaþii centrale, TV ºi radio se colaboreazã intens realizându-se schiþe, reportaje,
emisiuni cu tematicã de mediu. MERN este fondatorul revistei „Mediul Ambiant” ºi al
Buletinului Ecologic. Instituþiile subordonate editeazã anual rapoarte privind starea
mediului. Din sursele Fondului Ecologic Naþional se alocã granturi pentru editarea
broºurilor, posterelor cu ocazia zilelor cu semnificaþie ecologicã. Au fost editate: Cartea
Roºie a Republicii Moldova (tiraj dublu), au apãrut de sub tipar douã volume ale
culegerii Lumea Animalã a Moldovei ºi douã volume Vegetaþia Moldovei, urmeazã a fi
editate alte patru volume din aceastã serie. În total, anual se editeazã circa 30 titluri
de carte finanþate de cãtre FEN, REC, prin intermediul proiectelor de asistenþã tehnicã
acordatã Moldovei. Întru încurajarea lucrãtorilor presei e organizat anual cu ocazia
Zilei Mondiale a Mediului concursul pentru cele mai bune publicaþii de mediu.
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Tabelul 10.1
Proiectele de asistenþã tehnicã cu finanþare strãinã.

În MERN funcþioneazã Centrul Informaþional de Mediu cu fondul respectiv de
literaturã, care deserveºte anual circa 2000 solicitanþi. S-a iniþiat crearea centrelor
similare de informare ºi consultanþã ecologicã în unele centre regionale (Cahul, Bãlþi,
ªtefan-Vodã).
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În scopul intensificãrii activitãþilor participative ale publicului la procesul
decizional de mediu s-au contractat printr-un Memorandum de colaborare angajamente
reciproce între MERN ºi organizaþiile neguvernamentale de mediu. Conform acestui
document ambele pãrþi contractante îºi unesc eforturile întru soluþionarea problemelor
concrete de mediu atât la nivel central, cât ºi regional.
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.
Cu toate cã responsabilitatea pentru organizarea educaþiei ecologice îi revine
Ministerului Educaþiei, Tineretului ºi Sportului, Ministerul Ecologiei ºi Resurselor
Naturale acordã o destulã atenþie ºi acestei probleme. În pregãtirea specialiºtilor în
domeniu sunt antrenate mai multe instituþii superioare de învãþãmânt: USM, UST,
UTM, ULIM ºi UASM, ºi douã colegii, iar în celelalte instituþii se þin un ºir de cursuri
legate de protecþia mediului.
Tradiþional în instituþiile de învãþãmânt de treapta întâi ºi a doua se organizeazã
concursuri ecologice cu cea mai diversã tematicã. Într-un ºir de ºcoli generale, gimnazii
ºi licee se predã facultativ obiectul „ecologia”.
Trimestrial în toate instituþiile de învãþãmânt se organizeazã ore ecologice la
care participã specialiºtii MERN ºi ai subdiviziunilor lui. Aceste activitãþi se organizeazã
de comun cu Ministerul Educaþiei, Tineretului ºi Sportului.
Anual, cu concursul liceului moldo-turc se organizeazã Olimpiada Ecologicã
Republicanã. Învingãtorii participã nu fãrã succes la diverse competiþii internaþionale.
Educaþia ecologicã in 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
Curriculumul preºcolar, educaþia ºi instruirea copiilor de 5 – 7 ani
În curriculumul preºcolar sânt preconizate activitãþi obligatorii ca “Familiarizarea
copiilor cu natura”, “Educaþia prin muncã”. În cadrul acestor discipline copiii capãtã
noþiuni generale atât despre diversitatea plantelor, animalelor cât ºi despre cerinþele
lor faþã de condiþiile ecologice. De asemenea educatorii au ca obiectiv încurajarea la
copii a ideii de ocrotire ºi protejare a mediului.
De asemenea în grãdiniþele de copii ca variantã opþionalã este propusã disciplina
“Mediul ambiant”. În cadrul acestei ore educatorii au ca scop sã aprofundeze
cunoºtinþele despre plante ºi animale.
Prezintã interes disciplina “Educaþia despre sãnãtate”. În cadrul acestei discipline
preºcolarii îºi lãrgesc cunoºtinþele cu referinþã la modul sãnãtos de viaþã (regimul
zilei, regimul alimentar, igiena respiraþiei, etc.).
A fost elaborat curriculumul “Deprinderi de viaþã” pentru preºcolari ºi în anul
2004, în calitate de experiment aceastã disciplinã a fost pilotatã în 5 grãdiniþe din
Republica Moldova. De asemenea se elaboreazã materiale didactice pentru copii ºi
educatori la aceastã disciplinã.
Învãþãmântul primar
Printre disciplinele curriculare ale ºcolii primare, rolul principal în
responsabilizarea ecologicã a copiilor în vârstã de 7–11 ani, îi revine currciculumului
“ªtiinþe”. Cursul se predã în clasele II-IV, câte 2 ore sãptãmânal. Obiectivele generale
ale disciplinei “ªtiinþe” sunt:
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•
•

Familiarizarea cu noþiunile elementare despre naturã ºi cu diversitatea ei
Protecþia naturii prin mãsuri ce asigurã folosirea raþionalã a resurselor naturale
ºi conservarea biodivesrsitãþii
• Educaþia conºtiinþei ecologice
• Relaþiile elementare dintre componentele lumea vie - lumea fãrã de viaþã societatea umanã.
Succesul educaþiei ecologice la vârsta preºcolarã depinde în mare mãsurã de
creativitatea învãþãtorului ºi metodele aplicate. Disciplina sus-numitã este asiguratã
cu curriculum, manuale pentru elevi, ghid pentru profesori.
Învãþãmântul gimnazial
Obiectivele generale, cadru ºi de referinþã pentru ciclul gimnazial prevãd:
• Formarea unei concepþii ºtiinþifice despre unitatea naturii ºi componentele ei natura vie, natura fãrã de viaþã
• Cunoaºterea ºi înþelegerea relaþiilor despre structurã-funcþie, organism-mediu
• Formarea unui comportament ecologic corect privind grija ºi responsabilitatea
fiecãrui membru al societãþii umane faþã de naturã ºi mediu, faþã de sãnãtatea
personalã ºi a societãþii.
Studiul despre naturã ca mediu al existenþei ºi activitãþii omului ca fiinþã biologicã
continuã în clasa a V prin aceeaºi disciplinã “ªtiinþe”. Probleme ecologice sunt abordate
mai cu seamã în modulul “Natura – Omul - Ecologia”. Este necesar ca ºcoala prin
intermediul cadrelor didactice, familiei ºi societãþii, sã dezvolte la tinerele generaþii
acþiuni constructive faþã de utilizarea raþionalã a resurselor naturale, ameliorarea
mediului, conservarea biodiversitãþii pentru generaþiile viitoare.
Învãþãmântul liceal
La etapa licealã elevii îºi formeazã noþiuni dialectic corecte despre unitatea naturii
cu societatea umanã, iar protecþia naturii este consideratã parte componentã a culturii
umane. La aceastã vârstã la elevi se formeazã concepþia ºtiinþific corectã despre naturã
bazatã pe informaþiile integrate despre mediu. Instruirea ecologicã se realizeazã integrat
în cadrul disciplinelor de culturã generalã.
Disciplinele menþionate mai sus au manuale, cu excepþia Geografiei mediului,
clasa a XII. La moment a fost anunþat concursul pentru elaborarea manualului la
“Geografia mediului”.
Disciplina “Deprinderi de Viaþã”
Disciplina “Deprinderi de viaþã” este o disciplinã nouã, care din septembrie
2005 va primi statut de disciplinã obligatorie, pentru elevii claselor I-XII cu o orã pe
sãptãmânã. În anul 2004 disciplina a fost pilotatã în 35 de ºcoli din Republica Moldova.
Conform definiþiei OMS, deprinderi de viaþã sunt abilitãþile comportamentale pozitive
ºi de adaptare care le permit indivizilor sã se confrunte eficient cu cerinþele ºi provocãrile
vieþii cotidiene. Scopul general al disciplinei este: a asigura copiilor ºi tinerilor un
proces de dezvoltare personalã, socialã ºi de sãnãtate prin oferirea oportunitãþilor de
învãþare pentru acumularea cunoºtinþelor, deprinderilor ºi atitudinilor, care le va
permite sã ducã o viaþã sigurã , sãnãtoasã ºi responsabilã ca persoane ºi membri ai
societãþii. Disciplina sus-numitã prezintã un curs complex, integrat, în care se
abordeazã ºi problemele ecologice.
II. Instruirea opþionalã
În planul de învãþãmânt pentru învãþãmântul primar, gimnazial, mediu general
ºi liceal sunt propuse mai multe discipline opþionale.
Învãþãmântul primar ºi gimnazial:
• Educaþie ecologicã
• Ecologie umanã
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• Omul ºi mediul
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:
Anual, conform Planului de activitate al Ministerului Educaþiei ºi în colaborare
cu MERN se organizeazã ore ecologice. Pentru anul 2004 tematica a fost urmãtoarea:
“Protecþia stratului de ozon”, “Poluanþi organici persistenþi, mediul ºi sãnãtatea “,
“Schimbarea climei-pericol mondial “
În perioada martie –aprilie, anual, 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
diverse concursuri cu tematicã ecologicã: Concursul naþional de eseuri “Râurile nu
au frontiere “, în colaborare cu Organizaþia Obºteascã de Tineret “Salvaeco“; Concursul
ecologic cu genericul “Ecoetica vieþii“, în colaborare cu Asociaþia Ecologicã a Copiilor
ºi Tineretului; Concursul republican de desene ºi eseuri “Un mediu sãnãtos – copiilor“,
în colaborare cu Asociaþia Obºteascã “Mediul ºi Sãnãtatea“.
Deja a devenit o tradiþie, ca anual, Ministerul Educaþiei , în colaborare cu liceul
moldo–turc sã organizeze Olimpiada Republicanã la Ecologie. În anul 2004 s–a
desfãºurat deja a VIII ediþie a acestei Olimpiade. Au participat elevi din toate raioanele
Republicii ºi au fost prezentate 40 proiecte.
Anul curent Ministerul Educaþiei în colaborarea cu Ministerul Ecologiei ºi REC
– Moldova a organizat un ºir de seminare pentru profesorii de geografie din raion pe
tema “Geografia mediului”. La aceste seminare au participat circa 35 profesori din
întreaga þarã (câte 1 din fiecare raion) In colaborare cu clubul ecologic “Gutta“, au
fost organizate seminare republicane pentru profesori “Educaþia ecologicã în ºcoalã,
metode ºi exemple “.
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 cadrul agriculturii. În cadrul
deprinderii acestei profesii se studiazã multe aspecte ecologice. Pentru exemplificare:
ºcoala profesionalã Nisporeni – silvicultori; ºcoala profesionalã Cuhureºtii de Sus,
Soroca – silvicultori; ºcoala de meserii nr. 4 din Bubuieci – floricultori. Elevii ºcolilor
profesionale participã ºi contribuie în permanenþã la înverzirea ºi menþinerea curãþeniei
mediului înconjurãtor.
Învãþãmântul mediu de specialitate
Specializarea în domeniul ecologiei poate fi primitã la:
· Colegiul de Ecologie, specialitatea ecologia ºi protecþia mediului.
· Colegiul Industrial ºi de Construcþii, specialitatea Gospodãrirea ºi Protecþia
apelor.
Învãþãmântul superior
La etapa actualã, la universitãþile de stat sau la cele private au fost deschise
facultãþi sau specialitãþi ce au tangenþã cu ecologia:
· Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Ecologia ºi protecþia mediului
ambiant, drept ecologic.
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Disciplina ecologia de asemenea este predatã 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;
· Universitatea real-umanisticã, specializarea ecologia ºi protecþia mediului
ambiant;
· Institutul de ªtiinþe Reale, specializarea Ecologia ºi protecþia mediului ambiant.
De asemenea, este de menþionat cã în douã Universitãþi din Republica Moldova
(Universitatea Pedagogicã de Stat “I. Creangã”, Universitatea de Stat din Tiraspol) a
fost introdusã în calitate de experiment disciplina “Deprinderi de viaþã”.
Instruirea postuniversitarã
Instruirea ecologicã postuniversitarã existã la USM, la catedra interuniversitarã
de ecologie ºi protecþia mediului. Doctorantura ºi postdoctorantura funcþioneazã la
Institutul Naþional de Ecologie, unde existã unicul consiliu ºtiinþific specializat la
specialitatea ecologia. În domeniul protecþiei mediului ºi folosirii raþionale a resurselor
naturale, pregãtirea cadrelor de doctori ºi doctori habilitaþi se efectueazã la USM,
UTM, UATM, Institutul de Geografie al AªM, în cadrul cãrora funcþioneazã ºi consiliile
specializate respective pentru susþinerea tezelor de doctorat. Considerãm, cã pentru
învãþãmântul universitar este necesar de a introduce un curs de studii în ecologie
pentru toate specializãrile universitãþilor din Moldova.
Problemele actuale în domeniul instruirii ºi educaþiei ecologice sunt:
- lipsa modulului ecologic în curriculumurile disciplinare;
- lipsa cadrului legislativ la compartimentul „Educaþia ecologicã”.
Întru soluþionarea adecvatã a lor se cer a fi realizate urmãtoarele obiective:
- elaborarea proiectului de Lege privind instruirea ºi educaþia ecologicã;
- elaborarea Strategiei naþionale privind educaþia ecologicã;
- elaborarea ºi editarea materialelor didactice;
- elaborarea ºi editarea manualului ºi programelor la obiectul „Educaþia
ecologicã” pentru instituþiile de toate nivelele.

10.8. Aportul societãþii civile
MERN ºi subdiviziunile sale acordã o atenþie sporitã activitãþilor de instruire ºi
educaþie ecologicã. Miza e pusã pe conlucrarea efectivã cu asociaþiile benevole,
antrenate în informarea populaþiei privind calitatea ºi starea factorilor de mediu,
implementarea diverselor proiecte de ameliorare ºi soluþionare a problemelor ecologice.
Actualmente în Republica Moldova sunt înregistrate mai mult de 300 de ONGuri, care organizeazã ºi desfãºoarã manifestãri cu caracter ecologic, se implicã în
activitãþi de redresare ºi monitorizare a stãrii mediului. MERN efectueazã pe mai
multe cãi o colaborare strânsã ºi permanentã cu aceste asociaþii benevole. 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.
Reprezentanþii ONG-urilor participã la diverse seminare, mese rotunde, conferinþe,
ºedinþe ale grupurilor de lucru ºi la alte manifestãri organizate de cãtre Ministerul
Ecologiei. Reprezentanþi ai ONG-urilor sunt în Consiliile de administrare ale Fondului
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Ecologic Naþional ºi ale fondurilor ecologice locale, în grupurile de lucru pentru
implementarea celor 18 convenþii de mediu la care este parte Republica Moldova. În
ultimul timp, reprezentanþi ONG au fost nominalizaþi pentru participare la diverse
foruri internaþionale. În acelaºi context menþionez ºi susþinerea de cãtre minister a
iniþiativelor Centrului Regional de Mediu din Moldova privind organizarea diverselor
seminare, treninguri, altor manifestãri pentru reprezentanþii ONG-urilor.
Ministerul întreprinde diverse mãsuri de asigurare a accesului liber a
reprezentanþilor societãþii civile la elaborarea politicii ºi strategiei de mediu,
documentaþiei curente despre care se informeazã permanent populaþia prin intermediul
mass-media. Sistematic se organizeazã conferinþe de presã, se difuzeazã comunicate,
lunar este editat Buletinul Informativ al Centrului Informaþional de Mediu, revista
ministerului Mediul ambiant, Buletinul Ecologic, se acordã suport financiar unui ºir
de publicaþii pentru copii ºi tineret. Concomitent sunt puse la dispoziþie ºi bazele de
date din domeniu, publicându-se culegeri specializate inclusiv: Raportul INECO „Starea
mediului în Republica Moldova”, Cadastrul de Stat al Apelor.
Toate acestea se realizeazã reieºind din faptul cã oricât de bune ar fi legile ºi
actele normative elaborate de cãtre MERN, ele nu ar funcþiona fãrã implicarea societãþii
civile. 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 restabilire a
echilibrului ecologic. E îmbucurãtor faptul cã ONG-urile realizeazã un spectru larg de
activitãþi atât din domeniul informativ, cât ºi practice. O bunã parte din organizaþii au
beneficiat de granturi din sursele Fondului Ecologic Naþional ºi fondurilor ecologice
locale pentru a realiza diverse proiecte privind informarea populaþiei ºi educaþia
ecologicã, a edita cãrþi ºi broºuri, a organiza diferite concursuri, olimpiade, alte
manifestãri pentru copii ºi tineret etc. Au fost susþinute ºi proiecte înaintate de cãtre
organizaþiile neguvernamentale în domeniul restabilirii fondului forestier, recultivãrii
terenurilor, lichidãrii gunoiºtilor, curãþãrii si amenajãrii surselor de aprovizionare cu
apã º. a.
Este îmbucurãtor faptul apariþiei organizaþiilor ºi asociaþiilor neguvernamentale
de mediu în teritoriu. Ministerul este sincer interesat în sporirea numãrului de asociaþii
ale cetãþenilor ºi din urmãtorul considerent: la minister ºi în subdiviziuni activeazã în
prezent un numãr foarte restrâns de persoane. De aceea apariþia formaþiunilor
neguvernamentale la nivel local înseamnã de fapt crearea posibilitãþilor reale de
realizare a controlului asupra stãrii ºi calitãþii factorilor de mediu. Urmeazã doar ca
aceste posibilitãþi sã fie valorificate pe deplin.
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