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CUVÂNT ÎNAINTE

Vladimir HOTINEANU,
Gheorghe ŞALARU,
Ministrul Sănătăţii
Ministrul Mediului
Relaţiile dintre activităţile antropice şi natură, precum şi influenţa calităţii factorilor
de mediu asupra sănătăţii populaţiei a fost şi continuă a fi şi până în prezent subiecte de
discuţie la diferite nivele, inclusiv internaţional.
Prin adoptarea în anul 1984 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a Strategiei
Sănătăţii pentru Toţi, oficial a fost recunoscută dependenţa directă a sănătăţii populaţiei
de starea componentelor de mediu. Acest document a servit drept bază pentru iniţiera
unui proces pan-european de colaborare cu desfăşurarea primei Conferinţe europene în
probleme de mediu şi sănătate (Frankfurt-pe-Main, 1989). În cadrul următoarelor trei
conferinţe (Helsinki, 1994; Londra, 1999 şi Budapesta, 2004) au fost aprobate o serie de
documente care au contribuit evident la intensificarea cooperării europene în domeniul
protecţiei mediului şi sănătăţii. Acestea au majorat esenţial efectul colaborării comune a
ecologilor, medicilor, ONG-urilor şi publicului larg în problemele sănătăţii în relaţie cu
mediul la nivel internaţional, naţional, regional şi local.
Conferinţa a V-a a Miniştrilor de Mediu şi Sănătate cu genericul ”Să protejăm
sănătatea copiilor într-un mediu schimbător” de la Parma, Italia (10-12 martie 2010), are
ca obiectiv estimarea progresului obţinut în domeniul sănătăţii populaţiei în relaţie cu
calitatea factorilor de mediu prin rezolvarea sau diminuarea problemelor legate de: impactul
poluării apei, aerului şi solului asupra sănătăţii, îmbunătăţirea sistemului informaţional
al monitoringului socio-igienic, inechitatea social-economică şi de gender, realizarea
strategiilor naţionale privind sănătatea copiilor în relaţie cu mediul, investiţiile în sănătate
şi mediu, lucrul cu partenerii şi publicul interesat, măsurile de diminuare a consecinţelor
schimbărilor climatice actuale. Fiind o ţară cu economia în tranziţie, Republica Moldova
continuă să se confrunte în soluţionarea acestor probleme cu dificultăţi majore.
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Raportul în cauză, elaborat pentru Conferinţa Miniştrilor de Mediul şi Sănătate
de la Parma, este rezultatul activităţilor comune a unei echipe de savanţi şi specialişti din
instituţiile Ministerelor Sănătăţii şi Mediului şi reflectă situaţia actuală din domeniu, starea
de sănătate a populaţiei, inclusiv copiilor şi impactul factorilor de mediu asupra sănătăţii
acestora, problemele prioritare, politicele şi activitatea statului în scopul ameliorării
situaţiei create.
Documentele aprobate la Conferinţa menţionată, discuţiile, experienţa ţărilor şi
prezentul raport naţional vor servi ca bază pentru strategiile ulterioare privind promovarea
ocrotirii sănătăţii copiilor în relaţie cu mediul în Republica Moldova.
Considerăm că, partenerii şi colegii noştri, care sunt interesaţi de progresele
obţinute în ţară după ultima Conferinţa a Miniştrilor de Mediu şi Sănătate, vor găsi acest
raport destul de util.
Totodată suntem convinşi, că unirea eforturilor tuturor actorilor implicaţi în acest
proces va contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător pentru o sănătate mai
bună în Europa, inclusiv în Republica Moldova.
De asemenea, ţinem să mulţumim, pe această cale, UNEP/OSCE pentru suportul
acordat în elaborarea acestui Raport.
Vladimir HOTINEANU,
Ministrul Sănătăţii

Gheorghe ŞALARU,
Ministrul Mediului
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Ţara este convinsă ca poate şi trebuie să se dezvolte
durabil în plan economic şi social, inclusiv prin crearea unui
mediu natural favorabil pentru sănătate pentru a ocupa
un loc meritat printre ţările Comunităţii Europene.

I. INFORMAŢIE GENERALĂ
1.1. AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RESURSE CLIMATICE
Republica Moldova este situată în partea de sud-est a Europei pe o suprafaţă de 33,8
mii km2 şi are frontiere comune la nord, est şi sud cu Ucraina, iar la vest cu România.
Relieful ţării în ansamblu este colinar, slab înclinat de la nord-vest spre sud-est, cu
altitudini ce variază între 5 m şi 429 m.
Clima este temperat-continentală. Temperaturile medii variază între -3,5°C în
ianuarie şi +21,4°C în iulie. Clima se distinge printr-un număr relativ mare de zile calde
şi însorite - 160-190 anual.
Precipitaţiile anuale scad în intensitate de la nord-vest la sud-est respectiv de la
773 mm pînă la 444 mm.
Apele Moldovei fac parte din bazinul Mării Negre. Principalele râuri sunt Nistrul
şi Prutul, care izvorăsc din Carpaţi. De asemenea ţara are acces direct la ariile Dunării de
Jos.
Resursele naturale sunt puţin variate. Principala bogăţie naturală este solul,
reprezentat prin diferite tipuri de cernoziom. Printre alte resurse naturale pot fi enumerate
cele de construcţie: calcar, argilă, lut, nisip, granit, gresie.
Populaţia republicii la 1 ianuarie 2009 a constituit 3567,5 mii locuitori, din care
48,1% alcătuieşte populaţia de sex masculin şi 51,9% - cea de sex feminin. Din numărul
total al populaţiei 1476,1 - alcătuieşte populaţia urbana si 2091,4 - cea rurală. Densitatea
populaţiei este de 111,2 om/km2.
Resurse climatice. Poziţia geografică determină resursele radiaţionale, termice,
specificul circulaţiei maselor de aer, procesele atmosferice, complexul climatic în
întregime. Iradiaţia solară are o durată reală de 50-55% şi variază de la 2060 ore la nord
până la 2330 ore la sud.
Resursele climatice sunt determinate îndeosebi de circulaţia atmosferică formată
în centrele barice la mari depărtări de teritoriul republicii. Circulaţia atmosferică se
caracterizează prin deplasarea maselor de aer rece din zona Atlanticului spre est şi a aerului
cald şi umed din Marea Mediterană. Uneori, intervin mase de aer relativ rece şi uscat
din latitudinile nordice. Particularităţile specifice ale regimului de circulaţie atmosferică
sînt predominant anticiclonale cu o activitate relativ slaba a proceselor atmosferice, cu o
diversitate exprimată în schimburile de circulaţie sezoniera.

5

Regimul vînturilor se formează sub influenţa gradientelor barice avînd o reflecţie
directă a circulaţiei atmosferice, puternic influenţată de stratul activ al suprafeţei în
modificarea vitezei, direcţiei şi duratei vînturilor.
Precipitaţiile, îndeosebi cele lichide abundente (80%), se caracterizează printr-o
variabilitate esenţială în timp şi spaţiu.
Stabilirea temperaturii medii de 10gC pe zi-noapte are loc în aprilie. Perioada de
vegetaţie activa durează 165-195 zile.
Ploile torenţiale, secetele, procesele de deşertificare, vînturile puternice, trombele,
grindina, îngheţurile de primăvară şi toamnă sunt fenomene nefavorabile frecvente pe
teritoriul republicii.
De asemenea, teritoriul republicii este supus unor procese şi fenomene naturale
nefavorabile: eroziuni, alunecări de teren, cutremure de pămînt etc.

1.2. INDICI SOCIALECONOMICI GENERALI
Evoluţia indicatorilor economici şi sociali pe parcursul anilor 2004-2008 a relevat
o tendinţă de creştere economică şi îmbunătăţire a nivelului de trai al populaţiei prin
prisma dezvoltării ascendente a agriculturii, comerţului exterior şi cu amănuntul, în
comunicaţii şi unele servicii. Majorarea veniturilor populaţiei, inclusiv datorită creşterii
salariilor şi remitenţelor din munca cetăţenilor peste hotarele ţării, a influenţat pozitiv
dezvoltarea sectorului de servicii şi a contribuit la aprecierea monedei naţionale faţă de
dolarul SUA şi Euro. A fost înregistrată o creştere considerabilă a investiţiilor străine
directe în economia naţională.
Totodată, periodic dezvoltarea economiei a fost periclitată de evoluţia pieţei
monetare şi valutare, precum şi de fluctuaţiile continue pe plan mondial ale preţurilor
la resursele energetice şi produsele alimentare. Acest fapt se explică prin dependenţa
puternică şi vulnerabilitatea economiei ţării la factorii externi.
Astfel, în anul 2006, Moldova s-a confruntat cu două şocuri economice care au
demonstrat şi exacerbat vulnerabilitatea externă. De la începutul anului au fost majorate
preţurile la gaze, iar în martie au fost introduse restricţii la exportul producţiei alcoolice
din Moldova. În aceste condiţii, micşorarea volumului producţiei agricole şi industriale a
condus la o încetinire simţitoare a ritmului de creştere a produsului intern brut (PIB). În
acelaşi timp a crescut semnificativ deficitul balanţei de plăţi şi s-au intensificat procesele
inflaţioniste. Totuşi, în pofida factorilor externi nefavorabili, în 2006 s-a reuşit prevenirea
declinului economic şi îndeplinirea obligaţiilor interne şi externe.
In anul 2008 au continuat eforturile de eficientizare a gestionării finanţelor publice.
Acţiunile întreprinse au avut drept scop crearea unor condiţii pentru trecerea la un nivel
calitativ nou al planificării şi gestionării finanţelor publice, ca condiţie primordială pentru
activitatea eficientă a sectorului administrării publice, îmbunătăţirea condiţiilor sociale
ale populaţiei şi ridicarea calităţii infrastructurii sociale. În anul 2008 venitul total din
bugetul consolidat a constituit 25,5 mild. lei, iar cheltuielile – 26,1 mild. lei. Politica în
domeniul cheltuielilor publice a rămas social orientată, astfel că potrivit rezultatelor
anului 2008 către sfera socială au fost direcţionate 66,9% din bugetul public naţional.
Cele mai importante realizări obţinute în perioada 2004-2008 sînt prezentate în
tabelul ce urmează.
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Tabelul 1
Principalii indicatori macroeconomici pe anii 2004-2008
Indicatorii

PIB nominal
PIB faţă de anul precedent
PIB faţă de anul 2000
PIB calculat pe locuitor:
Indicele preţurilor de consum
mediu anual faţă de anul
precedent
Cursul mediu anual de
schimb al monedei naţionale
Export
Import
Bugetul public naţional
Venituri în raport cu PIB
Cheltuieli în raport cu PIB
Producţia industrială
(în preţul curente)
Producţia agricolă (în preţuri
curente)
Investiţii în capital fix
(în preţuri curente)
- ponderea în PIB
- faţă de anul 2000
Volumul vînzărilor de
mărfuri cu amănuntul prin
toate căile de realizare
Volumul serviciilor cu plată
prestate populaţiei prin toate
căile de realizare
Salariul nominal al unui
salariat în economie
(mediu lunar)
Mărimea medie lunară a
pensiei stabilite
(în sfârşitul anului)
Numărul şomerilor oficial
înregistraţi
(la sfîrşitul anului)

Unitatea
de măsură

2004

2005

Anii
2006

2007

2008

mln lei
mln USD
%
%
lei
USD

32032
2998
107,4
131,0
8890
721

37652
2988
107,5
140,8
10475
831

44754
3408
104,8
147,6
12483
951

53430
4402
103,0
152,0
14937
1231

62840
6048
107,2
162,9
17602
1694

%

112,4

111,9

112,7

112,3

112,7

lei/USD

12,33

12,69

13,13

12,13

10,39

mln USD
mln USD
mln lei
%
mln lei
%

985,2 1091,3 1051,6 1341,7 1591,4
1768,5 2292,3 2693,2 3689,5 4898,8
11408 14528 17827 22292 25488
35,6
38,6
40,5
41,7
40,5
11526 13940 17978 22416 26119
35,1
37,0
40,8
41,9
41,5

mln lei

17591

20770

22243

26174

29655

mln lei

11819

12688

13695

12825

16410

mln lei
%
%

5140
16,0
141

7189
19,1
171

9580
21,7
2,1

15180
28,4
2,5

17710
28,2
2,5

mln lei

16576

19488

23361

28220

34684

mln lei

6970

8210

9964

11568

13152

lei

1103,1 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7

lei
mii pers

325,3

383,4

442,7

546,2

21

21,7

20,4

18,9

17,8

Începînd însă cu luna octombrie 2008, s-a atestat o încetinire reală a ritmurilor de
creştere ale unor activităţi economice şi respectiv a evoluţiei indicatorilor social-economici
ai ţării. Acest fapt se explică prin influenţa negativă a crizei financiare globale şi recesiunii
principalelor economii pe plan mondial.
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Această influenţă negativă s-a menţinut şi în anul 2009. Ca rezultat a scăzut volumul
producţiei industriale, producţiei agricole, comerţului exterior şi interior, mărfurilor
transportate, investiţiilor, veniturilor bugetare.
În aceste condiţii, noua guvernare şi-a propus să implementeze o serie de măsuri
de recuperare economică, orientate spre:
• dezvoltarea efectivă a sectorului privat (prin simplificarea iniţierii afacerilor,
facilitarea fluxului de credite, înlăturarea barierelor neargumentate pentru comerţ
etc.), ceea ce va determina ulterior oferirea de noi locuri de muncă celor care le-au
pierdut odată cu declanşarea crizei economice;
• accelerarea reformelor structurale;
• relansarea sectorului real al economiei, inclusiv prin atragerea investiţiilor străine
directe în economia naţională;
• promovarea unei politici fiscale prudente şi implementarea reformelor menite să
reducă cheltuielile publice ineficiente;
• protejarea sectorului financiar, printr-o reglementare mai prudentă a acestuia şi
menţinerea stabilităţii pe piaţa valutară;
• optimizarea structurii importurilor prin substituirea unor tipuri de mărfuri de
import cu producţie de origine autohtonă;
• creşterea reală a nivelului de trai al populaţiei etc.
În prezent, pe lîngă eforturile de stabilizare a situaţiei economice a ţării, Guvernul
Republicii Moldova urmăreşte obiectivul primordial al politicii economice a statului de
consolidare a potenţialului de creştere economică durabilă în scopul ameliorării calităţii
vieţii şi sănătăţii populaţiei.
Pentru asigurarea realizării acestui obiectiv, activităţile de bază ale Guvernului
au fost orientate spre: (i) eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în mediul de
afaceri (ii) demonopolizarea pieţei interne şi eliminarea practicilor anticoncurenţiale în
tranzacţiile comerciale; (iii) asigurarea creşterii gradului de credibilitate între sectorul
public şi cel privat şi garantarea dreptului asupra proprietăţilor şi investiţiilor private;
(iv) asigurarea condiţiilor pentru finanţarea mediului de afaceri la un cost rezonabil; (v)
stimularea dezvoltării pieţei de capital.
170
faţă de anul precedent (100%)
160

162,9

faţă de anul 2000 (100%)

152,0
147,6

Evoluţia PIB %

150
140,8

140
131,0

130
122,0

120
110
100

114,4
102,1

106,1

107,5

104,8

107,8

100,0 106,1

2000

107,4

106,6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Figura 1. Evoluţia produsului intern brut
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1.3. MIGRAŢIA  ASPECT MEDICOSOCIAL
În Republica Moldova migraţia poartă un caracter socio-economic determinat de
criza economică manifestată prin şomaj, si/sau lipsa unui serviciu remunerat decent, care
ar acoperi sau satisface anumite necesităţi ale cetăţenilor. Deşi migraţia a existat practic
în toate timpurile, modificările sociale şi economice din ultimii 15-18 ani, impuse de
reformele sociale, au transformat migraţia internă şi cea externă în unul din fenomenele
umane în care sănătatea publică este profund implicată.
Conform statisticii oficiale (Tabelul 2) se constată, că emigrarea peste hotare la
lucru sau în căutare de lucru a cetăţenilor din aria rurală constituie cca 67,5%, dintre care
ponderea femeilor constituie 32,1%. La mai mult de ½ din emigraţi (la lucru), sau 61,3%
sunt persoane căsătorite, iar din aceştia, deseori peste hotare sunt plecaţi ambii părinţi.
Tabelul 2
Distribuţia migranţilor pe medii de reşedinţă, sexe, stare civilă
Distribuţia migranţilor
1

Total (mii persoane)
Sexe (%)
Bărbaţi
Femei
Medii de reşedinţă (%)
Urban
Rural
Stare civilă (%)
Necăsătorit(ă)
Căsătorit(ă)
Văduv(ă)
Divorţat (ă)
Nivel de instruire (%)
Superior
Mediu de specialitate
Secundar profesional

Medii de reşedinţă

Sexe

Urban

Rural

Total

Bărbaţi

Femei

Total

2

3

4

5

6

7

103,6
100,0
62,0
38,0
100,0
25,4
63,0
3,4
8,2
100,0
15,1
18,1
33,5

214,7
100,0
67,9
32,1
100,0
33,8
60,4
1,9
3,9
100,0
6,0
11,4
27,9

318,3
100,0
66,0
34,0
100,0
31,0
61,3
2,4
5,3
100,0
8,9
13,6
29,7

210,0
100,0
30,6
69,4
100,0
36,1
61,9
0,5
1,6
100,0
7,3
11,1
33,2

108,3
100,0
36,4
63,7
100,0
21,3
60,1
6,0
12,6
100,0
12,1
18,4
22,9

318,3
100,0
32,5
67,5
100,0
31,0
61,3
2,4
5,3
100,0
8,9
13,6
29,7

Creşterea ratei şomajului sporeşte nesiguranţa unui loc de muncă, exprimă
dezechilibrul pieţei muncii, consecinţele sociale ale căruia sunt aspre pentru sănătatea
familiei şi copilului. Aproximativ 33% dintre şomerii înregistraţi în ţară sunt tineri în
vîrsta de 15-24 ani, iar numărul acestora a crescut mai mult de 20 ori începând cu anul
1992. Evident, migraţia este un factor al diminuării şomajului. Rata şomajului ar fi fost mai
mare, dacă n-ar fi existat migraţia intensă a forţei de muncă. Un studiu realizat la finele
anilor 90 arata că 3,2% din cei intervievaţi au manifestat dorinţa de a pleca la lucru în altă
ţară. Recent însă, la întrebarea despre planurile de migrare 42,7% din respondenţi-şomeri
au răspuns că intenţionau să găsească un loc de muncă peste hotare, fapt ce indică asupra
nivelului migraţiei, care s-a manifestat în trecut şi se păstrează la cote înalte în prezent.
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Calitativ, implicaţiile migraţiei din punct de vedere demografic sunt multidimensionale: acestea influenţează structura demografică, socială, economică, reproductivă,
fertilitatea, nupţialitatea, divorţalitatea. Disproporţiile create în structura demografică au
condus la depopularea localităţilor rurale, lezarea drepturilor concetăţenilor aflaţi peste
hotare, delicvenţa juvenilă a copiilor rămaşi acasă fără supravegherea părinţilor etc.
Conform datelor oficiale, în partea stînga a Nistrului, la începutul anului 2008 fără
îngrijire părinteasca se atestă peste o mie de copii.
Studiul efectuat de UNICEF aduce date despre faptul că circa 30% din adolescenţi
vor să plece pentru totdeauna din ţară. Nu există date statistice exacte privind migraţia
rurală, dar se estimează că în unele sate circa 40% din populaţia activă a plecat peste
hotare sau în localităţile urbane. Acest proces a lovit din plin mediul rural, unde cota
familiilor formate în urma plecării unui părinte este foarte semnificativă. Adesea copiii
sînt lăsaţi în grija bunicilor, rudelor sau vecinilor, mulţi dintre ei suferă de subnutriţie,
abandonează şcoala sau „ajung în stradă”. Astfel de situaţii conduc la înrăutăţirea
educaţiei copiilor care, lipsiţi de grija şi supravegherea părintească, sunt supuşi diferitelor
riscuri de comportament, riscurilor fizice şi psihologice. Iar, diminuarea legăturilor
moral-spirituale, lipsa contactului psihologic între părinţi şi copii împiedică procesul de
socializare normală a copiilor.
Organizaţia Internaţională a Muncii aduce date cu privire la sondaje efectuate în
rîndurile migranţilor despre efectele sociale negative ce ţin nemijlocit de migraţiunea de
muncă. Astfel, rolul important, pe plan social-moral, al familiei l-au desemnat 33,1% din
respondenţi; procesul destrămării familiei a fost semnalat în 13,8% cazuri; rezultate joase la
învăţătură la elevi sau studenţi din aceste familii s-au constatat în 17,3% cazuri; comportament
negativ la minori - 12,5%, comportament negativ la membrii adulţi din familie - 11,8%;
înrăutăţirea sănătăţii generale a persoanei plecate peste hotare - în 21,5% cazuri.
Condiţiile destabilizatoare ale climatului psihologic din familii contribuie la faptul
că părinţii nu-şi îndeplinesc funcţiile de bază şi, în rezultat, copiii se aleg cu o serie de
deficienţe ca:
- creşterea şi dezvoltarea fizică redusă, comparativ cu semenii lor;
- nerespectarea igienei personale şi a regimului sanitar, fiind supuşi unui risc sporit
de îmbolnăviri, traume;
- tratamentul îmbolnăvirilor şi al traumatismelor nu se face la timp;
- privarea de asistenţă medicală, în special de asistenţă stomatologică;
- lipsa de supraveghere, atât de necesară în această perioadă etc.
La vârsta de 3-7 ani sănătatea copiilor este influenţată în primul rînd de factorii
social-igienici (36,0-39,4%), după care urmează regimul echilibrat (36,0-37,8%), factorii
medico-organizatorici (22,9-19,8%). E necesar de menţionat şi importanţa frecventării
instituţiei preşcolare în 0,8-0,6%, nivelul de studii al mamei 0,5-0,7%, frecvenţa
îmbolnăvirilor în primul şi al doilea an de viaţă ş.a.
Deteriorarea sănătăţii copiilor în ultimul deceniu rămîne în atenţia medicilor. Sau intensificat cazurile unor astfel de maladii ca anemia de 1,3 ori, afecţiunile endocrine
de 1,5 ori, maladiile osteo-musculare de 1,5 ori. În ansamblu morbiditatea copiilor se
caracterizează prin majorarea morbidităţii cronice, creşterea invalidităţii, devieri în starea
psihică a generaţiei în creştere, creşterea numărului de copii cu dezadaptare, indici afectaţi
ai dezvoltării fizice.
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Aceste tendinţe caracterizează situaţia din republică, astfel carenţele alimentare au
implicaţii în starea de sănătate precară, în scăderea rezistenţei organismului la infecţii şi
noxe, în scăderea randamentului în activităţile fizice şi intelectuale, în adaptarea dificilă
la solicitarea mediului fizic şi psiho-social, fiind stimulate de afectarea statutului social
al familiei în general, lipsa unuia sau a ambilor părinţi, alimentaţia necalitativă, acţiunea
factorilor ecologici, forme noi în procesul de învăţămînt etc.
Menţionăm, că în procesul migraţional sunt implicate persoane tinere, economic
active şi de vârstă fertilă, fapt care lasă o amprentă negativă asupra situaţiei medico-sociale
în ţară (Tabelul 3), cât prin fenomenele intra şi extrafamiliale menţionate mai sus, atât şi
prin impactul negativ asupra proceselor demografice.
Tabelul 3
Distribuţia migranţilor
după caracteristici socio-demografice şi după ţările de destinaţie
Statele UE 27

Numărul migranţilor, mii pers.
Vârsta medie, ani
Ponderea migranţilor tineri (15-24 ani), %
Situaţia până la plecare, persoane
economic active, %, din care:
ocupate în cîmpul muncii
şomeri

Rusia

Restul
lumii

Total

inclusiv Italia

91,5
37
16,6

58,1
38
16,4

195,5
34
23,1

31,2
36
22,5

100,0
40,7
39,2

100,0
40,2
35,7

100,0
33,7
55,8

100,0
32,4
42,2

S-a constatat că, odată cu scăderea natalităţii în Republica Moldova numărul
naşterilor extraconjugale a crescut. Migraţia în acest sens deţine rolul său în diminuarea
legăturilor cu familia a unuia din părinţi (Figura 2).
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Figura 2. Dinamica naşterilor extraconjugale
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II. RESURSELE NATURALE
Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului naţional.
Regimul lor de valorificare în mare măsură determină starea mediului.

2.1. RESURSE ACVATICE
Principalele surse de alimentare cu apă a Republicii Moldova sunt râul Nistru,
care acoperă circa 54% din cantitatea totală de apă, râul Prut – 16%, alte surse de apă de
suprafaţă – 7% şi surse de apă subterane – 23%. Aprovizionarea cu apă mai are loc şi din
circa 5000 sonde de foraj şi din 132 mii de fîntîni cu alimentare din pînza freatică.

Alte surse
de apă de
suprafaţă

Surse de apă
subterane

7%
16%

23%
Prut

Nistru

54%

Figura 3. Resursele de apă (%)
Stocul mediu multianual al râurilor ţării este estimat la 13,2 miliarde m3.. Rezerva
de ape subterane este estimată la circa 2,8 miliarde m3. Deci, teoretic potenţialul de apă
este de cca. 16 miliarde m3, ceea ce înseamnă 3700 m3/locuitor pe an. Însă potenţialul
disponibil este de aproximativ 1100 m3/locuitor pe an, ceea ce situează Republica Moldova
printre ţările cu resurse de apă relativ sărace.
Conform investigaţiilor, calitatea apelor fluviului Dunărea şi rîurilor Nistru şi Prut
pe parcursul ultimilor ani n-a suferit schimbări esenţiale şi se încadrează între clasele II şi
IV de calitate. Regimul de oxigen a fost în general satisfăcător, cu excepţia unor cazuri de
insuficienţă a oxigenului dizolvat în lunile de vară.
În perioada viiturilor din vara anului 2008 componenţa chimică a apei rîurilor
Nistru şi Prut nu a suferit modificări esenţiale. Concentraţia metalelor grele Hg, Pb, Cd
nu a depăşit limita admisibilă, iar conţinutul sporit al substanţelor biogene s-a datorat
spălării terenurilor adiacente de apele meteorice.
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În rezultatul monitorizării apelor subterane s-a constatat că apa multor sonde
arteziene conţine ioni de amoniu, nitraţi, nitriţi în cantităţi considerabile, uneori depăşind
valorile CMA. În unele raioane din sudul ţării conţinutul înalt de compuşi ai azotului, în
apele subterane, poate fi cauzat şi de factori naturali. Potrivit situaţiei la 01.01.2007 rezervele
exploatate de ape subterane constituiau în ansamblu pe Republică 3468 mii m3/24h.
Una din sursele importante de poluare o constituie depozitarea deşeurilor în apropierea
surselor de apă, infiltrările de la gunoişti, staţionarea instalaţiilor de epurare a apelor reziduale,
gropile improvizate de deşeuri menajere, latrinele, şanţurile arterelor stradale, etc.
În scopul implementării obiectivelor prioritare de asigurare cu apă şi canalizare
a populaţiei în 2007 a fost aprobată Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare
a localităţilor din Republica Moldova şi Programul de alimentare cu apă şi de canalizare
a localităţilor din Republica Moldova până în anul 2015, care conţin măsuri concrete
pentru localităţi concrete ce necesită a fi implementate în principiu de autorităţile publice
locale şi centrale.

2.2. SOLUL
În contextul securităţii economice, Republica Moldova dispune în proporţii
suficiente de resurse pedoclimatice care reprezintă un potenţial regenerabil de
valoare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturi. Solul este constituit în principiu din
cernoziomuri - circa 73%, din soluri de pădure şi soluri din luncile râurilor câte aproximativ
11%, soluri deluviale 4%.
Soluri deluviale 138903
Soluri din luncile rîurilor 366452

Soloneţuri 6471

Soluri de pădure, cenuşii
şi brune 380135
Cernoziomuri
2484139

Figura 4. Resursele de sol (ha)
În urma reformelor din sectorul agrar de la începutul anilor 90 s-a schimbat
substanţial repartiţia fondului funciar între deţinătorii de terenuri. După tipurile de proprietate fondul funciar este divizat în: proprietatea statului – 22,8%, proprietatea publică
a unităţilor administrativ teritoriale – 21,9% şi proprietatea privată – 55,3%.
Criza economică şi energetică, modul de realizare a reformelor în agricultură cu
apariţia multor proprietari lipsiţi de echipamente necesare şi cunoştinţe de specialitate,
păstrarea schemelor tehnologice vechi cu reducerea drastică a cantităţilor de îngrăşăminte
(organice şi minerale), uzarea sistemelor de irigaţie, au condus la intensificarea procesului
de depreciere a solurilor. Procesul de degradare a solurilor este condiţionat şi de procesele
eroziunii, ravenizării, alunecărilor de teren şi subinundării. Solurile erodate ocupă circa
877644 ha, inclusiv 504777 ha - slab erodate, 259332 ha - moderat erodate şi 114165 ha
- puternic erodate.
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Figura 5. Eroziunea solului (mii ha)
Influenţă negativă au şi procesele de dehumificare a solului. Conţinutul de humus
în majoritatea solurilor de pe terenurile agricole a scăzut până la 1,8 – 2,0%. Ameliorarea
acestor soluri poate fi efectuată prin utilizarea îngrăşămintelor chimice şi organice,
cantitatea încorporată în sol a cărora în ultimii ani a scăzut esenţial.

2.3. FLORA
Flora ţării este diversă şi include circa 5513 specii de plante: plante superioare – 1989
specii, plante inferioare – 3524. După compoziţia floristică cele mai bogate sînt ecosistemele
forestiere, apoi cele de stepă. Mediu natural este bogat din punct de vedere al diversităţii
peisajelor, care include terenuri de pădure, stepă, lunci ale rîurilor, terenuri stîncoase şi
acvatice.
Pădurile constituie una din principalele bogăţii naturale regenerabile şi au o
importanţă strategică deosebită, fiind o parte componentă a patrimoniului natural.
Republica Moldova face parte din categoria ţărilor cu grad redus de împădurire.
La începutul anului 2008 au fost înregistrate 440,1 mii ha plantaţii forestiere, ceea ce
constituie 13,0% din teritoriul ţării.
Flora pădurilor include 1008 specii de plante vasculare, 60 dintre care sunt incluse
în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Pădurile din republica se încadrează în grupa I
funcţională, având în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, Strategia dezvoltării durabile a sectorului
forestier naţional, Legea privind ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate,
prevăd extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră pînă la 15%. Pentru aceasta
se întreprind măsuri concrete. Anual în conformitate cu Programul măsurilor privind
desfăşurarea lucrărilor de înverzire a plaiului, consacrate Zilei Naţionale “Un arbore pentru
dăinuirea noastră”, pe parcursul anilor 2004-2009 au continuat activităţile de împădurire
în scopul ameliorării şi stopării degradării solurilor terenurilor inutilizabile şi erodate, de
creare a fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor agricole, etc. Pe acest parcurs, inclusiv
întreprinderile silvice au plantat păduri noi şi efectuat lucrări de regenerare.
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Pentru realizarea cu succes a acţiunilor planificate numai din Fondul Ecologic
Naţional în 2006 au fost alocate mijloace financiare în sumă de circa 9168,0 mii lei, în
2007 circa 13087,0 mii lei, în 2008- 8701 mii lei; în 2009- 5214 mii lei.
Vegetaţia acvatică şi palustră este mai puţin răspândită. Arealul ei constituie
circa 94,6 mii ha sau 2,8% din suprafaţa ţării. Această suprafaţă s-a redus considerabil
în perioada anilor 1960-1980, odată cu efectuarea lucrărilor de desecare şi ca rezultat al
îndreptării albiilor râurilor mici.

2.4. FAUNA
Fauna republicii include circa 14800 specii de animale: vertebrate - 461 specii,
nevertebrate – 14339 specii. Fauna vertebratelor include 70 specii de mamifere, 281 specii
de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni şi 82 specii de peşti.
Diversitatea lumii animale este determinată, în mare măsură, de starea funcţională
a ecosistemelor naturale. În urma presingului antropic îndelungat au suferit modificări
esenţiale majoritatea ecosistemelor naturale, dar mai puternic au fost influenţate
ecosistemele de stepă, de luncă şi acvatice. Acest proces s-a răsfrânt negativ şi asupra
comunităţilor de animale vertebrate şi nevertebrate.
La valorificarea exagerată a ecosistemelor menţionate, în ultimii ani a contribuit
păşunatul excesiv, în rezultatul căruia s-au accelerat procesele de degradare a lor. Dacă
prima ediţie a Cărţii Roşii includea 29 specii de animale, apoi ediţia a doua din 2006
include 116 specii.
Resursele cinegetice. Suprafaţa fondului cinegetic constituie 2520287 ha, dintre
care 204072 ha din fondul forestier, 2216615 ha terenuri agricole şi 99600 ha bazine de
apă şi bălţi.
În lipsa unei gestionări eficiente efectivul speciilor de mamifere şi păsări de vânătoare
continuă să fie la un nivel jos. Efectivul de căprior este de circa 3000 de exemplare, iar
numărul mistreţilor de circa 1400. Cea mai numeroasă specie de vânat este iepurele de
câmp, însă în ultimii ani şi densitatea lui s-a redus considerabil.
Condiţiile socio-economice din ultimii ani şi braconajul afectează îndeosebi
speciile de animale de interes vânătoresc.
Resursele piscicole. Râurile Nistru şi Prut, lacurile de acumulare Dubăsari şi
Costeşti-Stânca, lacurile Manta, Beleu, Cahul şi Cuciurgan, sunt considerate bazine
piscicole de categorie superioară, în care se păstrează genofondul speciilor de peşti
valoroşi.
Activităţile antropogene au modificat esenţial condiţiile de reproducere şi vieţuire
a speciilor de peşte, în deosebi în r. Nistru, unde acestea au fost considerabil influenţate de
construcţia şi exploatarea Complexului Hidroenergetic (CHE) de la Dnestrovsk (Ucraina).
La construcţia CHE au fost luate în consideraţie necesităţile energetice, fără a ţine cont de
cerinţele ecologice.

2.5. ARIILE NATURALE PROTEJATE DE STAT
Conform Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat în Republica
Moldova sunt instituite 11 categorii de arii naturale protejate, opt dintre care corespund
clasificării Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii (rezervaţie ştiinţifică, parc
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naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, rezervaţie peisagistică, rezervaţie de
resurse, arie cu management multifuncţional, rezervaţie a biosferei) iar patru categorii
sunt de interes naţional (gradină dendrologică, monument de arhitectură peisajeră,
gradină zoologică).
Cea mai mare parte din suprafaţa ariilor protejate este ocupată de rezervaţiile
peisagistice şi ştiinţifice (respectiv 52% şi 29%).
În scopul extinderii ariilor naturale protejate de stat, în fondul ariilor naturale
protejate de stat au fost incluse 94705 ha de zone umede de importanţă internaţională, in
special, lacurile Prutului de Jos, Nistrul de Jos (raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă) şi UnguriHoloşniţa (raioanele Ocniţa, Donduşeni, Soroca).
Astfel, suprafaţa ariilor naturale protejate de stat a crescut de la 66476,7 ha sau
1,96% din teritoriul republicii pînă la 157227,4 ha sau 4,65%, depăşind cu mult procentul
(2,4%) prevăzut în „Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”.

2.6. SUBSTANŢELE MINERALE UTILE
Baza materiei prime minerale a ţării o constituie substanţele minerale utile
nemetalifere. Pe parcursul a mai multor decenii industria de construcţii, practic a fost şi
va fi asigurată constant cu rezerve de materie primă naturală necesară pentru dezvoltarea
acestei ramuri a economiei naţionale.
În ţară sînt utilizate următoarele tipuri de substanţe minerale utile: calcarele,
calcarele argilo-silicioase, marnele şi gipsul, granitul-granodioritul, gresiile compacte,
nisipurile, argilele, diatomitul, tripolii, argilele diatomitice şi bentonitice etc.
Actualmente pe teritoriul republicii sunt explorate, luate la evidenţă şi înregistrate
în Balanţa de stat a resurselor de substanţe minerale utile 425 de zăcăminte şi sectoare
de subsol, din care cca 180 se află în curs de valorificare, cca 60 sunt pregătite pentru
exploatare, iar restul constituie zăcămintele incluse în lista obiectelor de rezervă, sau
considerate pasibile pentru cercetare suplimentară şi exploatare ulterioară.
Răspîndire largă au şi apele subterane de diferite tipuri, inclusiv potabile, minerale,
printre care şi ape cu calităţi curative. În regiunea de sud, la adîncimi de 700-1200 m, au
fost evidenţiate ape subterane cu conţinut sporit de iod, brom şi alte elemente chimice. O
varietate mare de ape minerale şi de masă sînt folosite ca produs alimentar şi în scopuri
curative precum şi pentru export.
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III. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU CE INFLUENŢEAZĂ
SĂNĂTATEA PUBLICĂ, INCLUSIV COPIILOR
3.1. SIGURANŢA APEI POTABILE
Conform datelor OMS, 25-30% din dereglările stării de sănătate ale omului sunt
consecinţe ale influenţelor nefavorabile condiţionate de calitatea mediului înconjurător.
Dintre toţi factorii de mediu apa are cel mai mare impact asupra sănătăţii. Efectul apei
este sanogen, în cazul consumului apei potabile, conforme cu normele sanitare. Totodată,
consumul apei poluate microbian sau cu conţinut excesiv de anumite substanţe chimice,
condiţionează anumite riscuri pentru sănătatea umană ce conduc imediat sau în timp la
apariţia unor maladii. Luând în considerare imaturitatea mecanismelor de adaptare şi
particularităţile anatomo - fiziologice de vârstă ale organismului în creştere, copiii pot
fi consideraţi ca categoria cea mai vulnerabilă a populaţiei la acţiunea unor factorilor de
mediu, în special a apei poluate.
Planul European de Acţiune pentru Sănătatea Copiilor în relaţie cu Mediul, adoptat
la Conferinţa IV a Miniştrilor de Mediu şi Sănătate, de la Budapesta (2004) a stabilit
patru priorităţi regionale pentru sănătatea în relaţia cu mediul. Prioritatea regională nr.
1 constă în prevenirea şi reducerea maladiilor digestive şi de alt gen, condiţionate de apă
prin asigurarea accesului tuturor copiilor la sisteme îmbunătăţite de apă şi canalizare către
anul 2015.
Republica Moldova întâmpină dificultăţi în realizarea acestei priorităţi din
cauza resurselor limitate disponibile pentru ameliorarea calităţii apei, modernizarea
infrastructurii atât în localităţi în general, cât şi în instituţiile şcolare în special şi pentru
îmbunătăţirea managementului resurselor de apă potabilă.
Necesitatea modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din localităţi
este stipulată în Strategia privind alimentarea cu apă şi canalizare a localităţilor Republicii
Moldova (2007). Conform acestei strategii, urmează a fi realizate măsuri pentru asigurarea
accesului întregii populaţii la sisteme îmbunătăţite de apeduct şi canalizare către anul
2030. Totodată, acest document nu se referă la indicii de acces ai populaţiei, inclusiv ai
copiilor la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă sau sanitaţie.
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Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului prevăd reducerea cu 50% către anul 2015,
comparativ cu anul 1990, a numărului populaţiei care nu are acces la sisteme îmbunătăţite
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Astfel, Republica Moldova trebuie să atingă
următorii indicatori de acces: 68% din populaţie la sisteme de apeduct şi respectiv 58%
la sisteme îmbunătăţite de canalizare. Aceste argumente stau la baza iniţierii studiului
referitor la evidenţierea şi evaluarea factorilor de risc prioritari pentru sănătatea copiilor,
în dependenţă de calitatea apei potabile consumate.
În 2008 s-a menţinut un nivel ridicat de necorespundere a calităţii apei din surse
şi din sistemele de distribuire a apei potabile. Ponderea probelor ce nu au corespuns la
parametrii sanitaro-chimici din sursele centralizate subterane a constituit 58,3% comparativ
cu 61,4% în anul 2007. În raioanele Anenii-Noi, Călăraşi, Glodeni, Făleşti, Taraclia,
Ciadâr-Lunga, Căuşeni, Comrat, Ungheni, Teleneşti, Sîngerei, acest indice constituie
80-100%. Ponderea probelor de apă necorespunzătoare la parametrii microbiologici în
apeductele comunale urbane a constituit 10% (2007 - 6%), iar în apeductele comunale
rurale - 16,7% (2007-12,8%). Continuă să persiste probleme serioase privind calitatea apei
din apeductele instituţiilor pentru copii, unde în anul 2008 s-au înregistrat indici mai
nefavorabili comparativ cu alte categorii de apeducte – 28% (2007-19%) din probe n-au
corespuns la parametrii chimici şi 17% (2007-19%) la parametrii microbiologici.
Din 1534 apeducte aflate la evidenţa Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii
Publice, 1523 apeducte se alimentează din surse de apă subterane şi 11 apeducte din
surse de apă de suprafaţă. Conform examinărilor calităţii apei potabile efectuate în anul
2008, normelor sanitare privind calitatea apei potabile, nu au corespuns la parametrii
microbiologici 11% din probe de apă din apeductele comunale urbane alimentate din
surse subterane, 9% probe de apă din apeductele comunale urbane alimentate din surse
de suprafaţă şi 16,7% probe de apă din apeductele comunale rurale. Acest fapt denotă
menţinerea necorespunzătoare a apeductelor în multe localităţi rurale.
Deşi în ultimii cinci ani se atestă o îmbunătăţire a stării sanitaro-tehnice a apeductelor,
fapt reflectat şi în îmbunătăţirea relativă a calităţii apei potabile la parametrii microbiologici,
mai persistă multe probleme la acest capitol, în special în localităţile rurale, unde de regulă
lipsesc întreprinderile specializate de întreţinere a sistemelor de apeduct şi canalizare. Numai
în cazul dării în exploatare a apeductelor noi de către finanţatori se pune condiţia ca să fie
create asociaţii ale consumatorilor de apă, care asigură deservirea apeductelor.
Laboratoare departamentale pentru asigurarea monitoringului calităţii apei potabile
există numai la 11 apeducte alimentate din surse de suprafaţă. De aceea în acest sector
sunt necesare reforme serioase cu crearea unor Întreprinderi specializate „Apă-Canal”
regionale, care să deservească mai multe raioane şi localităţi. Calitatea apei la parametrii
microbiologici pentru diferite categorii de apeducte este reflectată în Figura 6.
Conform graficului cea mai bună situaţie se atestă la apeductul comunal Chişinău,
unde calitatea apei potabile poate fi considerată ca bună, având în vedere că ponderea
probelor neconforme nu a depăşit nici pentru un an pragul de 5%.
Calitatea apei potabile din fântâni. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor,
insalubritatea localităţilor şi nerespectarea măsurilor elementare de protecţie a surselor
sunt principalele cauze de înrăutăţire a calităţii apei din fântâni, folosite ca unică sursă de
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alimentare cu apă pentru cca 85% din populaţia rurală. Ponderea necorespunderii calităţii
apei din fântâni, la parametrii sanitaro-chimici, în 2008 a crescut şi a constituit 84,8%
(2007 - 82,1%) şi la parametrii sanitaro-microbiologici 38,3% (2007 - 31,1%). Acest lucru
poate fi explicat prin întreţinerea necorespunzătoare a fântânilor şi prin poluarea acestora
în rezultatul inundaţiilor.

Numărul probelor neconforme de apă
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Figura 6. Ponderea probelor anuale de apă potabilă din apeducte neconforme
normelor sanitare la parametrii microbiologici
În figura 7 este prezentată calitatea apei din fântâni la parametrii microbiologici în
perioadă anilor 1999-2008.
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Figura 7. Ponderea necorespunderii calităţii apei din fântâni în anii 2004-2008
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Izbucniri hidrice. În perioada 2004-2008 s-au înregistrat două izbucniri epidemice
de maladii infecţioase condiţionate de apă şi anume de dizenterie, inclusiv în satul Tomai,
raionul Ciadâr-Lunga cu 138 cazuri (2007) şi în oraşul Nisporeni – 88 cazuri (2007). În
ambele cazuri a fost efectuată anchetarea epidemiologică a izbucnirilor, fiind constatată o
poluare microbiană a apei în punctele de distribuţie la consumatori.
Implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea.
Începând cu luna august 2009, prin intermediul Mecanismului de Facilitare a
implementării Protocolului privind Apa şi Sănătatea, creat pe lângă Secretariatul mixt al
Protocolului OMS/CEE ONU, Republica Moldova beneficiază de susţinerea financiară
şi metodică pentru elaborarea, în conformitate cu art. 6 şi 7 la Protocol, a indicatorilor
– ţintă şi a planului de implementare a Protocolului în Republica Moldova. Actualmente,
cu suportul Guvernului Elveţiei prin Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare
internaţională şi a unor experţi internaţionali a fost iniţiat procesul de elaborare a
indicatorilor – ţintă naţionali pentru implementarea Protocolului. După elaborarea
lor, aceşti indicatori vor fi discutaţi pe larg cu toate instituţiile interesate şi cu societatea
civilă, după care până la finele anului 2010 vor fi aprobaţi prin Hotărâre de Guvern.
Indicatorii – ţintă urmează a fi atinşi gradual, în dependenţă de termenii stabiliţi la nivel
naţional. Concomitent, pentru coordonarea activităţilor proiectului este format un Grup
coordonator constituit din reprezentanţii instituţiilor interesate şi aprobat prin ordin
comun al miniştrilor mediului şi sănătăţii.
Studiul calităţii apei potabile în şcoli.
În anul 2009, cu suportul UNICEF Moldova, a fost efectuat un studiu al calităţii
apei potabile în şcoli. Studiul a cuprins toate cele 1526 şcoli care au funcţionat în anul
şcolar 2008-2009.
Rezultatele studiului denotă probleme serioase privind calitatea apei potabile şi a
sistemelor de alimentare cu apă potabilă a şcolilor. S-a constatat, că 69% din şcoli utilizează
ca surse de alimentare cu apă apeductele, iar 31% - fântânile, izvoarele sau apă transportată
cu cisterna, pentru centrele raionale aceşti indici constituie respectiv 66 şi 34%. Cea mai
scăzută pondere a sistemelor de apeduct se înregistrează în raioanele Şoldăneşti – 3%,
Leova – 23%, Donduşeni – 27%, Edineţ şi Rezina – câte 30%. Altă situaţie se înregistrează
în municipiile Chişinău şi Bălţi unde alimentarea cu apă din apeduct constituie respectiv
97,8 şi 96,3%, în raioanele Basarabeasca -100%, Cahul -95%, Făleşti – 96%, Căuşeni – 92%,
Criuleni şi Dubăsari - 93%.
Datele privind investigaţiile efectuate la 8 parametri semnificativi denotă, că cea mai
ridicată pondere de neconformitate se înregistrează la conţinutul de nitraţi – 31,6% probe,
de poluare microbiană – 23,6%, de fluor - 13,3% şi de bor – 6,5% (Tabelul 4). Menţionăm
că ponderea probelor neconforme după conţinutul de nitriţi a constituit doar 1,9%. Dacă
luăm în considerare faptul, că jumătate din probele neconforme (15) au fost înregistrate
în 2 raioane – Teleneşti şi Călăraşi, iar în majoritatea cazurilor conţinutul de nitriţi se
datorează conţinutului de amoniu din sursele de profunzime, putem deduce că nitriţii nu
constituie o problemă majoră pentru calitatea apei potabile la scara întregii ţări, ci poartă
un caracter sporadic, tipic numai pentru unele teritorii aparte. Cât priveşte conţinutul
de arsen, cianuri şi pesticide total nu s-au înregistrat probe neconforme. Deaceea, putem
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concluziona, că aceste elemente nu constituie o problemă pentru calitatea apei distribuite
în şcoli, în special şi în general pentru alimentaţia cu apă potabilă a populaţiei ţării şi deci
nu constituie un factor de risc pentru sănătate.
Tabelul 4
Rezultatele investigaţiilor de laborator a calităţii apei în şcoli
la parametrii semnificativi
Nr.
d/o

Probe
investigate

Denumirea parametrului

Neconforme

Cota
neconformităţii

1. Poluare microbiană (E.coli, enterococi)

1672

395

23,6

2. Nitraţi

1597

505

31,6

3. Nitriţi

1597

31

1,9

4. Fluor

1577

210

13,3

5. Bor

504

33

6,5

6. Arsen

653

0

0

7. Pesticide

653

0

0

8. Cianuri

504

0

0

Concomitent cu aprecierea calităţii apei potabile a fost evaluat numărul şi ponderea
elevilor expuşi la diferiţi factori de risc asociaţi cu calitatea apei potabile consumate. În
figurile 8, 9, şi 10 este reflectată pe teritorii administrative ponderea probelor neconforme
şi a elevilor expuşi la poluare microbiană şi conţinutul supranormativ de nitraţi şi fluor.
După cum se vede din diagramă, cea mai înaltă pondere a elevilor expuşi la poluare
microbiană se înregistrează în raioanele Edineţ - 65%, Şoldăneşti - 63,7%, Donduşeni 57%, Ungheni - 43%, Criuleni - 30%, Ialoveni şi Soroca - 32%. Pe de altă parte, cel mai
mic nivel se înregistrează în municipiile Chişinău şi Bălţi cu respectiv 0,8 şi 0% expunere,
raioanele Basarabeasca şi Dubăsari - 0%, Căuşeni - 0,6%, Orhei - 3%.
S-a constatat, că cea mai înaltă pondere a elevilor expuşi la poluare cu nitraţi
se înregistrează în raioanele Şoldăneşti - 67%, Donduşeni - 65%, Criuleni - 58%,
Soroca - 57% şi Edineţ - 54%. Pe de altă parte, cel mai mic nivel se înregistrează
în municipiile Chişinău şi Bălţi cu respectiv 0,4 şi 2% elevi expuşi, raioanele
Basarabeasca - 0%, Cahul şi Orhei - 4%.
Deci, conţinutul ridicat de fluor în sursele de apă potabilă poartă un caracter
endemic, fiind întâlnit preponderent în 8 unităţi administrative, unde ponderea elevilor
expuşi depăşeşte 40% - UTAG, mun. Bălţi, raioanele Glodeni, Călăraşi, Râşcani, Făleşti,
Căuşeni, Taraclia.
Cele mai nefavorabile teritorii, din punct de vedere al calităţii apei potabile, unde
elevii sînt expuşi la toţi factorii de risc enumeraţi sunt raioanele Şoldăneşti, Edineţ,
Donduşeni, Ungheni, Soroca, Criuleni, Ialoveni, Făleşti, Taraclia, Ştefan Vodă şi UTA
Găgăuzia.
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Figura 10. Ponderea elevilor expuşi la fluor, corelată cu ponderea
probelor neconforme, pe unităţi administrative.
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Odată cu aprobarea Normelor sanitare privind calitatea apei potabile (2007),
document armonizat la directivele UE şi recomandările OMS, s-a creat cadrul normativ
necesar pentru reglementarea calităţii şi controlului calităţii apei potabile, a relaţiilor şi
responsabilităţilor din acest domeniu. Este necesar de dezvoltat şi în continuare cadrul
normativ pentru sistemele mici şi foarte mici de alimentare cu apă potabilă, din care se
alimentează circa 50% din populaţia ţării. Deşi numai în anii 2007-2008 au fost puse în
funcţiune 119 apeducte, fapt ce a permis ca peste 100 mii persoane să aibă acces la sisteme
îmbunătăţite de alimentare cu apă potabilă, putem constata că acest indice este relativ
mic în comparaţie cu alte ţări. Astfel, în anul 2008 accesul general al populaţiei la sisteme
îmbunătăţite de alimentare cu apă potabilă a constituit 53%, inclusiv 92% pentru populaţia
urbană şi 26% pentru cea rurală. Pentru a realiza prevederile Obiectivelor de Dezvoltare
ale Mileniului pentru anul 2015 acest indicator trebuie să constituie 68%.
Calitatea apelor de suprafaţă
Caracteristica calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată în baza observaţiilor
lunare după o serie de indicatori ca: indicii fizico-chimici, sanitaro chimici, sanitaro
microbiologici, virusologici şi conţinutul de ouă viabile de helminţi, elemente biogene,
produse petroliere, detergenţi anioni-activi, fenoli etc.
Pe parcursul anilor 2004-2008 tendinţa schimbării calităţii apelor de suprafaţă
s-a evaluat conform valorilor indicelui poluării apei (IPA), care denotă o îmbunătăţire
uşoară. S-a constatat, că calitatea apei rîurilor Nistru şi Prut, a variat în limitele clasei II
de calitate (curată) secţiunea oraşul Soroca (Nistru), satul Branişte (Prut) şi clasei III de
calitate (moderat poluată) – secţiunile oraşelor Vadul lui Vodă (Nistru) şi Leova (Prut).
Însă cota probelor ce n-au corespuns cerinţelor igienice în perioada anilor 20042008 după indicii sanitaro-chimici rămîne la un nivel înalt, constituind 15,25%-32,2%
a apei rîului Nistru şi 22,4%-36,9% pentru apa rîului Prut. Variabilele înregistrate se
caracterizează într-un vârf de maximă incidenţă în anul 2006 pentru rîul Nistru şi 2005
pentru rîul Prut, datele sunt reprezentate în Figura 11.
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Figura 11. Ponderea probelor de necorespundere a apei
rîurilor Nistru şi Prut conform indicatorilor sanitaro-chimici.
Apa rîului Prut înregistrează o poluare mai înaltă pentru compuşii cuprului ca
rezultat al prelucrării plantaţiilor de viţă de vie şi livezilor împotriva bolilor şi vătămătorilor
cu substanţe chimice ce conţin cupru, care fiind spălate de precipitaţiile atmosferice ajung
în rîu.
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Calitatea apei fluviului Dunărea pe parcursul ultimilor 5 ani a variat în limitele de
la clasa II de calitate (curată) pînă la clasa a III de calitate (moderat poluată), (Figura 12).
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Figura 12. Calitatea apei fluviului Dunărea, secţiunea satului Giurgiuleşti
Calitatea apei bazinelor Ghidighici, Costeşti, Taraclia, Comrat şi lacurilor Cahul,
Beleu şi Manta se încadrează în clasa III (moderat poluată), apa bazinului Dubăsari se
încadrează în clasa II (curată).
Referitor la cazurile de poluare înaltă (PÎ) şi poluare extrem de înaltă (PEÎ) a apelor de
suprafaţă pe parcursul anilor 2004-2008, se menţine o frecvenţă aproximativ stabilă a
numărului cazurilor înregistrate (Figura 13).
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Figura 13. Depistarea cazurilor de PÎ şi PEÎ în reţeaua de monitoring
a apelor de suprafaţă, anii 2004-2008
Continuă să se menţină ridicat nivelul de poluare a apei acestor râuri la indicatorii
sanitaro-microbiologici, ponderea cărora a constituit pentru rîul Nistru în perioada
anilor 2004 -2008 (64,5%-29,0%), respectiv pentru rîul Prut (62,34% – 35,5%) datele sunt
reprezentate în Figura 14.
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Figura 14. Ponderea probelor neconforme a apei rîurilor Nistru şi Prut
la parametrii sanitaro-microbiologici.
Aproape în toate cazurile de necorespundere în apa rîurilor Nistru şi Prut era mărit
indicele bacteriilor coliforme lactopozitive, însă e de menţionat că pe parcursul ultimelor
trei ani în apă n-a fost depistată microflora patogenă.
Rămîne poluată şi apa râurilor mici care este folosită de populaţie pentru irigare şi
în scopuri de recreaţie. Dintre rîurile mici cele mai poluate sunt: rîul Lunga, unde calitatea
apei se încadrează în clasa V (poluată); în rîul Bîc calitatea apei a variat în limitele clasei
IV (degradată) pînă la clasa VII (extrem de poluată), secţiunea în aval de satul Calfa, şi în
cea din aval de municipiul Chişinău (oraşul Sîngera), (Figura 15).
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Figura 15 . Calitatea apei rîului Bîc în perioada anilor 2004-2008
Ponderea probelor ce n-au corespuns cerinţelor igienice în perioada anilor 20042008 după indicii sanitaro-chimici constituie 42,63% - 59,6% şi după indicii sanitaromicrobiologici 39,01% – 47,1%, datele sunt reprezentate în Figura 16.
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Figura 16. Ponderea probelor de necorespundere a apei rîurilor mici
conform indicatorilor sanitaro-chimici şi sanitaro-microbiologici.
Pe de altă parte, se observă o tendinţă de creştere a ponderii probelor neconforme
după colifagi în apa din rîurile mari, datele sunt prezentate în Figura 17.
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Figura 17. Ponderea probelor de necorespundere a apei rîurilor Nistru, Prut şi
râurilor mici neconforme după colifagi.
Datele din diagramă denotă, că în perioada anilor 2004 – 2008 s-a înregistrat o
diminuare a probelor de apă cu conţinut de colifagi de la 32,83% probe în anul 2005 la
2,86% în anul 2008 pentru apa rîului Nistru, de la 71,69% probe în anul 2005 la 3,4% în
anul 2008 în apa rîului Prut.
Continuă să fie depistate în apă ouă viabile de helminţi, ponderea necorespunderii
căreia la normele în vigoare pe perioada anilor menţionaţi constituie, în r. Nistru
24,51%-7,77%, în r. Prut 6,49%-11,84%.
Situaţia descrisă nu se schimbă din cauza că construcţia sistemelor de evacuare
şi epurare se tărăgănează din an în an şi rămâne cu mult în urma construcţiei sistemelor
de alimentare cu apă potabilă. În 2008 au fost date în exploatare numai 11 sisteme de
canalizare, din ele cu staţii de epurare au fost numai 5, în 2007 11 şi 6 corespunzător. În
acelaşi timp în anii 2007-2008 au fost date în exploatare 119 sisteme de apeduct.
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3.2. CALITATEA AERULUI, INCLUSIV DIN ÎNCĂPERI
ŞI IMPACTUL ASUPRA SĂNĂTĂŢII.

Concentraţia medie anuală, exprimat în CMA

Reţeaua naţională de supraveghere a calităţii aerului este constituită din 17 posturi
staţionare în amplasate în Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol, Rîbniţa, unde de 3 ori/24h se
prelevează mostre de aer după următorii indici de bază: suspensii solide totale, SO2, CO,
NO2 şi specifici: sulfaţi solubili, HCOH, C6H5OH (Figura 18). În context transfrontalier,
monitorizarea calităţii aerului atmosferic se efectuează la staţia Leova, cu aplicarea
programului EMEP nivelul I şi parţial nivelul II. Începând cu luna aprilie, 2007 în raionul
Rezina satul Mateuţi a fost amplasată şi pusă în funcţiune prima staţie de control automat
a calităţii aerului atmosferic care supraveghează în regim continuu 17 parametri, inclusiv
12 poluanţi atmosferici (oxizii de azot, dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, amoniacul,
monoxidul de carbon, suma hidrocarburilor aromatice, ozonul troposferic, suspensiile
solide totale şi cu fracţia 10mkm (PM-10), debitului dozei de expoziţie a radiaţiei gamma)
şi 5 parametri meteorologici (temperatura atmosferică, direcţia şi viteza vîntului,
umiditatea relativă, presiunea atmosferică).
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Figura 18. Dinamica poluării aerului în perioada anilor 2004-2008,
în municipiul Chişinău
În baza observaţiilor asupra nivelului de poluare a aerului atmosferic în municipiile
Chişinău, Tiraspol, Bălţi, Bender şi oraşul Rîbniţa, pe parcursul anilor 2004-2008 s-a
stabilit, că modificarea calităţii aerului înregistrează o tendinţă de reducere a nivelului de
poluare pentru suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon şi formaldehidă şi de
majorare pentru fenol şi dioxid de azot (Figura 19).
În baza datelor ce ţin de calitatea aerului atmosferic se întocmesc prognozele poluării
de fond a atmosferei pentru localităţile unde se efectuează supravegherea calităţii aerului Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender şi oraşul Rîbniţa şi Rezina. O contribuţie majoră asupra
nivelului de poluare a aerului în urbele industrializate are respectarea recomandărilor
specialiştilor din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru întreprinderile
incluse în Lista agenţilor economici, privind reglementarea degajărilor emise din
activitatea acestora, care exercită un impact ecologic negativ în aceste localităţi.
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Figura 19. Tendinţa poluării atmosferei în urbele monitorizate (2004-2008)
În scopul reducerii nivelelor maxime de poluare, numai pe parcursul anului 2008,
pentru întreprinderile municipiile Chişinău, Bălţi şi oraşul Rezina au fost întocmite 152
de avertismente cu recomandări, privind reglementarea degajărilor cu 20%.
Calitatea aerului atmosferic în republică este determinată de 3 surse principale
de poluare: sursele mobile; sursele fixe şi sursele transfrontiere de poluare. Principala
sursă de poluare autohtonă a aerului atmosferic este transportul auto, în deosebi cel cu
termen de exploatare depăşit, cu ponderea de 88,6% din emisiile sumare de la sursele de
poluare, urmată de emisiile surselor fixe - 11,4%, dintre care 5,36% le revine obiectelor
termoelectroenergetice.
Întru executarea prevederilor legislaţiei naţionale şi celei europene, precum şi
întru conştientizarea populaţiei privind necesitatea diminuării poluării aerului de la
emisiile automobilelor întru minimizarea riscurilor de sănătate anual este organizată
şi desfăşurată Săptămîna mobilităţii europene „Un aer curat pentru toţi”, pe parcursul
căreia transportul auto de la întreprinderi, organizaţii, gospodării agricole, societăţi pe
acţiuni este supus controlului. În scopul ralierii la cerinţele internaţionale, de asemenea
este în derulare Proiectul finanţat de către Comisia Economică a Uniunii Europene prin
Intermediul Convenţiei ci privire la poluarea atmosferică transfrontieră la distanţe mari
cu tangenţă la Protocolul Gothenburg.
În scopul prevenirii poluării aerului a fost efectuată inventarierea surselor de poluare
a atmosferei. Din 2818 instalaţii înregistrate de purificare a aerului, 229 din ele sunt defectate
sau funcţionează neeficient. În 2006 s-a atestat o reînnoire a parcului de instalaţii pentru
purificarea aerului, pe parcursul căruia au fost instalate 60 purificatoare noi de aer.
Tot în aceste scop atenţie deosebită s-a atras întreprinderilor SA „CET-1”, SA
„CET-2”, SA „Termocom” – municipiul Chişinău şi SA „CET-Nord” – municipiul
Bălţi, emisiile sumare ale cărora în 2006 au constituit 1551,2 t/an sau cu peste 418 t/
an (21,2%) mai puţin faţă de anul 2005. Acest lucru se datorează excluderii utilizării
păcurii în calitate de combustibil şi folosirii gazelor naturale, realizării acţiunilor de ordin
tehnic şi economico-organizatoric privind optimizarea regimului de ardere a cazanelor,
optimizarea asigurării dozate cu aer a procesului de ardere, testarea regimului de lucru al
cazanelor şi sistemului de dozare.
Fondul de poluare al atmosferei în ţară se formează atât din cantităţile de substanţe
degajate de la sursele de poluare autohtone cât şi din transferul transfrontier de noxe.
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Radioactivitatea mediului.
Conform datelor monitoringului radiologic, pe perioada anilor 2004-2008,
echivalentul debitului dozei ambientale a radiaţiei gamma a variat pe întreg teritoriul
republicii în limitele 11-23 μR/h şi nu depăşeşte limita de avertizare - 25 μR/h. Deci, acest
indice nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.
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Figura 20. Variaţia valorilor maxime lunare ale debitului dozei de expoziţie
a radiaţiei gama, în perioada 2004-2008
Începînd cu anul 2003, la staţiile meteorologice şi în secţiunile de monitoring al
calităţii mediului (Figura 21) se efectuează observaţii radiologice la următorii parametri:
radionuclizi tehnogeni 137Cs, 90Sr, radionuclizi telurici 226Ra, 232Th, 40K, activitatea sumară α,
γ, β, în depuneri atmosferice, sol şi ape de suprafaţă. Datele obţinute în baza investigaţiilor
efectuate ne permit să constatăm, că pe parcursul perioadei de referinţă nu a avut loc nici
o poluare radioactivă, spaţială sau temporală, care să conducă la creşteri semnificative a
nivelului de expunere sau care să pericliteze sănătatea oamenilor, activităţile desfăşurate
sau ecosistemele din diverse zone. Fluctuaţia parametrilor radiologici este condiţionată de
procesele dinamice atmosferice şi de particularităţile regionale ale teritoriului Republicii
Moldova.
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Monitorizarea conţinutului de radionuclizi în obiectele mediului, în unele produse
şi în materia primă alimentară, apă potabilă, materiale de construcţie, probe biologice
etc., este efectuată în baza Planul naţional de acţiuni „Sănătatea în relaţie cu mediul”.
Valorile conţinutului radionuclizilor de diferită natură în unele componente ale
mediului ambiant, culturi agricole şi principalele produse alimentare au rămas stabile
(Tabelul 5).
Tabelul 5
Valorile conţinutului radionuclizilor artificiali în unele componente
ale mediului şi produse alimentare
Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Proba investigată
Aer atmosferic
Sol
Apă potabilă
Apă minerală
Lapte
Carne de vită
Carne de porc
Peşte
Ouă de pasăre
Legume
Fructe
Verdeţuri

Activitatea beta
sumară, Bq/kg
3,2·10-5 Bq/m3
25,3
2,55
10,0
5,4
17,6
11,87
12,35
5,3
21,0
3,5
14,0

Stronţiu-90,
Cesiu-137, Bq/kg
Bq/kg
1,38·10-9 Bq/m3
1,28·10-9 Bq/m3
5,1
13,6
0,51
<1,0
0,2
<1,0
1,08
<1,0
3,5
<1,0
2,37
1,78
0,4
<1,0
1,6
<1,0
0,5
<1,0
0,7
<1,0
2,8
2,1

Radioactivitatea artificială are la bază precipitările globale ale radionuclizilor
artificiali ca urmare a accidentului Cernobâl din anul 1986 şi experienţelor nucleare. În
rezultatul studiului complex privind evaluarea riscului asociat radiaţiilor ionizante la unele
grupuri din populaţie datorat accidentului la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl,
inclusiv la copiii descendenţi ai participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului
nuclear Cernobîl (PDCANC) s-a stabilit:
a) la băieţii şi fetele, născuţi în anii 1989-1992 din părinţi expuşi la poluarea Cernobîl
s-a depistat deteriorarea aparatului cromosomial, manifestate prin fragmente
solitare, fragmente pare, apariţia decentricilor (Figura 22).
b) frecvenţa aberaţiilor cromosomiale în probele investigate depăşea de 2,8-3 ori
frecvenţa acestor manifestări faţa de lotul martor neexpus.
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Figura 22. Frecvenţa aberaţiilor cromozomiale, depistate la PDCANC
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Efecte transfrontiere ale poluării
Poluarea transfrontieră este dominată de problema ploilor acide, condiţionate de
emisiile de dioxid de sulf (SO2) şi dioxid de azot (NO2), de la centralele termoelectrice,
întreprinderile industriale mari, arderea cărbunelui şi altor combustibili fosili în sectorul
casnic, precum şi de la mijloacele de transport. Ţările Europei Centrale şi de Vest contribuie
esenţial la fluxurile de poluanţi către ţările mai slab dezvoltate economic şi industrial.
În conformitate cu datele oferite de Programul European de Monitoring şi Evaluare
(EMEP), referitoare la media importului/exportului substanţelor poluante calculată sub
aspect transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net de sulf, oxid
de azot şi amoniu. Cota importului transfrontalier constituie 84% pentru depunerile de
sulf, 96% pentru depunerile de azot oxidant şi 45% pentru cele de azot reducător. Cea
mai mare parte din depunerile de sulf provin din România (32%) şi Ucraina (18%), iar
depunerile de azot oxidant – în special din Ucraina (15%) şi Polonia (12%).
În scopul realizării prevederilor Protocolului privind metalele grele, pe parcursul
anilor 2004-2008 au fost colectate probe de precipitaţii atmosferice la staţia transfrontieră
Leova pentru determinarea concentraţiei metalelor grele prioritare (Pb, Cd) şi altor metale
grele (Cu, Ni, Zn, Cr), reglementate de Protocol.
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Fig. 23. Valorile maxime ale conţinutului metalelor grele înregistrate
în probele de precipitaţii la staţia Leova
În comparaţie cu anii precedenţi, în anul 2008 s-a înregistrat o reducere a
concentraţiilor pentru zinc, cupru, nichel şi crom.
Majorarea conţinutului de plumb se poate explica prin intensificarea traficului
rutier şi a proceselor industriale. Menţinerea concentraţiilor sporite de cupru şi nichel, în
perioada de iarnă, poate fi motivată prin arderea combustibilului utilizat pentru încălzirea
locuinţelor şi în scopuri menajere. Concentraţiile sporite de metale grele pot fi şi un rezultat
al poluării transfrontaliere a atmosferei; al emisiilor provenite din procesele tehnologice
(producerea cimentului, sticlei, materialelor de construcţie şi termoenergetica); al
dispersiei eoliene a metalelor din sol.
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Influenţa poluării aerului atmosferic asupra sănătăţii umane
În rezultatul observaţiilor s-a constatat existenţa unei corelaţii între poluarea
aerului atmosferic şi sănătatea populaţiei, în special asupra aparatului respirator. Factorii
de mediu intervin atât ca agenţi etiologici, cât şi ca factori determinanţi sau favorizanţi
ai apariţiei puseurilor evolutive. Populaţia infantilă reprezintă categoria cu risc mai mare
la îmbolnăviri datorită particularităţilor biologice (organism în creştere, sistem imunitar
insuficient dezvoltat). Datele din Tabelul 6 demonstrează gradul înalt al maladiilor
respiratorii la copiii din municipiu şi tendinţa de creştere a bronşitelor cronice şi astmului
bronşic. Îndeosebi este în creştere prevalenţa bronşitelor şi astmului bronşic, ceea ce
denotă predominarea maladiilor cronice.
Tabelul 6
Dinamica morbidităţii la copii în mun. Chişinău prin bolile
aparatului respirator (la 10000 locuitori)
Incidenţa
Nozologii
2003
Boli ale aparatului
respirator, inclusiv:
Bronşita cronică
Astmul bronşic

2004

2005

Prevalenţa
Anii
2006 2003

2004

2005

2006

3678,2 3737,5 4095,9 4052,6 4570,4 4133,2 4384,9 4314,7
6,0
3,6

7,8
3,9

6,6
4,4

5
5,4

22,2
23,8

25,2
29,1

31,1
31,2

33,6
33,8

Manifestă corelaţie directă şi destul de înaltă conţinutul de dioxid de azot al aerului
atmosferic cu aşa stări patologice ca tumorile (r=0,77), bolile sângelui (r=0,85), bolile
aparatului circulator (r=0,88), bolile endocrine (r=0,96). Conţinutul de pulberi în aer
corelează cu bronşita cronică (r=0,90), astmul bronşic (r=0,87). Aceste două maladii sunt
în corelaţie şi cu concentraţia aldehidei formice în aer (respectiv r=0,41 şi r=0,71).
Important este că, gradul de agresiune a calităţii aerului atmosferic ocupă locul II
printre factorii de risc determinanţi ai stărilor patologice nontransmisibile.
Ponderea factorilor mediului urban în funcţie de riscul pentru sănătatea populaţiei
este următoarea:
I – calitatea apei – 47,06%;
II – calitatea aerului atmosferic – 25,47%;
III – alţi factori (preponderent comportamentali) – 17,60%;
IV – calitatea solului – 9,89%.
Rezultatele obţinute sunt foarte importante pentru argumentarea măsurilor
concrete de prevenire a poluării aerului atmosferic, de menţinere şi fortificare a sănătăţii
populaţiei urbane.
În acest context sunt importante măsurile tehnologice, în special implementarea în
industrie, transporturi şi sistemele de încălzire a tehnologiilor nonpoluante sau mai puţin
poluante, folosirea combustibilelor cu conţinut minim de sulf, perfecţionarea motoarelor
etc. Este necesară perfectarea legislaţiei naţionale în corespundere cu prevederile legislaţiei
europene. Un efect considerabil în prevenirea poluării aerului atmosferic îl au activităţile de
supraveghere igienică şi ecologică a serviciului de sănătate publică şi a ecologiştilor, activităţile
autorităţilor publice locale, agenţilor economici, populaţiei. În acest sens este necesară
informarea tuturor actorilor şi a populaţiei prin instruire şi educaţie pentru sănătate.
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3.3. SUPRAVEGHEREA FACTORILOR FIZICI  RADIAŢII NEIONIZANTE
ŞI ZGOMOTUL
În ţară se efectuează supravegherea obiectivelor cu surse de zgomot din mediul ambiant.
Sursele principale de zgomot care acţionează asupra mediului ambiant sunt automagistralele,
aerogările, căile ferate, întreprinderile industriale, obiectele amplasate în blocurile locative
sau adiacente acestora (restaurante, discoteci, baruri, cafenele, terenuri sportive, etc.).
În perioada anilor 2005-2008 pe teritoriul zonelor locative a localităţilor, inclusiv în
blocurile locative, şcoli, grădiniţe de copii au fost efectuate 7499 investigaţii instrumentale
la nivelul zgomotului, 1407 din ele nu corespund normativelor stabilite pentru populaţie,
ce constituie 18,8%.
În mun. Chişinău s-au efectuat 4961 investigaţii, 930 din ele nu corespund
normativelor sau 18,7%; în mun. Bălţi corespunzător – 83 investigaţii, 25 nu corespund
normativelor sau 30,1%, în raioanele republicii corespunzător – 1002 investigaţii, 106 nu
corespund normativelor sau 10,5%.
În structura surselor de zgomot pe primul loc se află transport auto – 42,3%,
urmează întreprinderile industriale – 28,8%, obiectele amplasate în blocurile locative –
11,2%, alte obiecte – 14,8%.
Datele din tabelele 7 şi 8 indică majorarea ponderii nestandarde de zgomot, produs
de transportul auto de la 40,1% în anul 2005 pînă la 55,5% în anul 2008 din cauza majorării
numărului acestuia.
Tabelul 7
Ponderea măsurătorilor de zgomot generat de transportul auto neconforme normelor sanitare
Numărul de
măsurări

Nu corespund NMA

%

Numărul de
măsurări

Nu corespund NMA

%

Numărul de
măsurări

Nu corespund NMA

%

Anul 2008

%

Transportul
Întreprinderile
industriale
Obiectivele
ataşate la casele
locative
Altele
Total

Anul 2007

Nu corespund NMA

Obiectivele
supravegheate

Anul 2006

Numărul de
măsurări

Anul 2005

304

122

40,1

379

136

35,8

243

108

44,4

272

151

55,5

220

131

59,5

295

61

20,6

189

32

16,9

121

14

11,5

1689

25

1,5

680

9

1,3

819

144

17,6 1227

317

25,8

42
2255

13
291

30,9 707
12,9 2061

111
317

15,7 289
15,4 1540

31
315

10,7
23
20,5 1643

2
484

8,7
29,5

Pe teritoriul ţării sunt amplasate cca 2500 obiecte radiotehnice cu surse de
iradieri electromagnetice neionizante (televiziunea, radiodifuziunea, comunicaţii,
radiocomunicaţii, liniile electrice de tensiune înaltă, etc.).
În scopul prevenirii acţiunii negative a iradierilor electromagnetice asupra sănătăţii
populaţiei, inclusiv a copiilor, se efectuează investigaţii instrumentale a intensităţii şi
densităţii fluxului de energie electromagnetică în mediul ambiant.
În perioada anilor 2005-2009 au fost efectuate 17732 investigaţii instrumentale a
iradierilor electromagnetice neionizante, din ele nestandarde 74.
Numărul investigaţiilor instrumentale în perioada anilor 2005-2009 sunt prezentate
în tabelul 9.
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Tabelul 8
Ponderea măsurătorilor de zgomot generat de transportul auto neconforme
normelor sanitare în unele teritorii administrative

25,0

206

19

9,2

%

5

Nu corespund
NMA

20

Numărul de
măsurări

Nu corespund
NMA

185

18,4

889

209

23,5 1269

430

33,8

26

7

26,9

19

7

36,8

18

6

33,3

303

46

15,2

258

19

7,4

235

22

9,4

%

Numărul de
măsurări

5,9 1007

%

%

Raioanele

106

Anul 2008

Nu corespund
NMA

Municipiul Bălţi

1796

Anul 2007

Numărul de
măsurări

Municipiul
Chişinău

Nu corespund
NMA

Localităţile

Anul 2006

Numărul de
măsurări

Anul 2005

Tabelul 9
Ponderea măsurătorilor nivelului iradierilor electromagnetice
neconforme normelor sanitare în anii 2005-2009
Numărul
investigaţiilor
954
1260
3015
7474
5029
17732

Anul

Din ele nu corespund
normativelor stabilite

2005
2006
2007
2008
I semestru 2009
Total pe 20082009 I semestru

17
17
0
5
35
74

Ponderea investigaţiilor
care nu corespund
normativelor stabilite
18
1,35
0
0,07
0,7
0, 43

3.4. APLICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI PESTICIDELOR
În ultimii ani în Republica Moldova utilizarea pesticidelor în economia naţională
s-a redus esenţial, însă necătînd la acest fapt, importul, păstrarea şi aplicarea preparatelor
de uz fitosanitar rămîne o problemă actuală.
Conform datelor statistice în sezonul de vegetaţie 2008 pe teritoriul republicii, în
scopul combaterii dăunătorilor, bolilor şi buruienelor în agricultură au fost utilizate 431
preparate în volum de 2890,9 tone.
În Tabelul 10 este prezentat nivelul aplicării preparatelor de uz fitosanitar pe
parcursul a ultimilor 5 ani.
Perioada menţionată de timp se caracterizează printr-o sporire moderată a
utilizării cantităţii preparatelor de uz fitosanitar şi lărgirea asortimentului de produse
folosite. Astfel, dacă în anul 2004 în republică au fost aplicate 2269,1 tone, apoi în anul
2008 respectiv 2890,9 tone, iar numărul preparatelor s-a majorat de la 102 în anul 2004
pînă la 431 în anul 2008. Datele din tabel indică şi modificările ce au avut loc în grupele de
pesticide principale utilizate în agricultura republicii. Astfel, în perioada de referinţă s-a
micşorat esenţial volumul utilizat al preparatelor de cupru şi sulf de la 1657,2 şi 399,5 tone
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în anul 2004 pînă la 696,3 şi 285,5 tone respectiv în anul 2008. Totodată este necesar de
menţionat o creştere considerabilă a compuşilor din grupa clorfenoxelor de la 10,7 tone
în anul 2004 pînă la 479,6 tone, preparatelor carbamate respectiv de la 33,4 pînă la 339,5
tone şi a produselor organofosforice de la 56,7 pînă la 505,5 tone în anul 2008.
Tabelul 10
Aplicarea preparatelor de uz fitosanitar în perioada 2004-2008

399,5

10,7

33,4

56,7

109,6

2005

2321,4

181

927,2

249,6

304,2

268,8

131,0

585,3

2006

2413,5

307

844,8

220,0

318,5

288,3

156,6

440,6

2007

2563,8

360

654,8

173,1

499,5

285,7

241,3

709,4

2008

2890,9 431,0

696,3

285,5

479,6

339,5

505,5

582,0

altele

Compuşii
sulfului

Organo
fosforice

1657,2

Carbamate,
ditio- şi
tiocarbamate

102

Compuşii
clorfenoxelor

2269,1

Compuşii
cuprului

Numărul de
preparate folosite

2004

Anii

Cantitatea
de pesticide
folosită (tone)
după forma
preparativă

Nivelul aplicării pesticidelor după forma preparativă (tone), inclusiv

În pofida micşorării în ultimii 5 ani a volumului de utilizare a compuşilor de
cupru, totuşi primul loc în structura preparatelor de uz fitosanitar importate şi utilizate îi
aparţine produselor cu conţinut de cupru, pe locul doi s-au plasat preparatele din grupul
clorfenoxelor, locul trei îi aparţine produselor din grupul di-, tio-, carbamate.
Intensitatea aplicării produselor de uz fitosanitar în Republica Moldova în anii
2004-2008 (kg/ha substanţă activă) este prezentată în Figura 24.
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Figura 24. Nivelul aplicării produselor de uz fitosanitar în anii 2004-2008
Analiza nivelului aplicării produselor de uz fitosanitar demonstrează, că pe parcursul
anilor 2004-2008 intensitatea utilizării acestor preparate practic se menţine la nivelul
1,16-2,0 kg/ha. Frecvenţa contaminării produselor alimentare şi obiectelor mediului cu
reziduurile preparatelor de uz fitosanitar ce depăşesc limitele maxime admisibile în anii
de referinţă constituie cca 0,2%. În ultimii 5 ani s-a majorat nivelul poluării produselor
agricole cu nitraţi de la 6,5% în anul 2004 pînă la 9,1% în anul 2008.

37

12

Frecvenţa, %

10
8
6

9,6

9,1

6,5

6,5
4,5

4
2
0

2004

2005

2006

2007

2008

Anii

Figura 25. Frecvenţa depistării nitraţilor în produsele agricole
ce depăşesc valorile admisibile
Analiza materialelor denotă că pe parcursul ultimilor 5 ani în republică au fost
înregistrate 19 cazuri de intoxicaţii profesionale la 19 angajaţi implicaţi la lucrările cu
preparatele de uz fitosanitar. Intoxicaţiile au avut caracter cronic, cu diverse diagnosticuri:
hepatite toxice, astm bronşic, encefalopatie şi s-au înregistrat la mecanizatori, viticultori,
specialişti în protecţia plantelor cu un stagiu de muncă de 6-14 ani.
În ultimii ani, organele competente au întreprins un şir de măsuri organizatorice
şi executive orientate spre reducerea riscului preparatelor de uz fitosanitar pentru
sănătatea populaţiei. Problema importului (producerii), păstrării şi utilizării preparatelor
de uz fitosanitar, în republică, se reglementează prin Legea cu privire la produsele de uz
fitosanitar şi la fertilizanţi şi Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi
fertilizanţilor”, în baza cărora a fost creată o sistemă adecvată cerinţelor de omologare şi
înregistrare a preparatelor pentru protecţia plantelor, care nu admite importul, producerea
produselor fără ca preparatele să fie supuse expertizei toxico-igienice.

3.5. CALITATEA SOLULUI ÎN LOCALITĂŢI
Monitoringul calităţii solului a fost iniţiat în anii 70 ai secolului trecut şi în prezent
se desfăşoară conform unui Plan de lucru şi Program de activitate aprobat.
În anul 2008 au fost stabilite noi puncte de investigaţie în alte localităţi ale republicii.
În acest context, în 2008, în scopul determinării conţinutului pesticidelor organoclorurate
(POC), metalelor grele (forme mobile şi totale) şi indicilor agrochimici, au fost investigate
6371,1 ha de teren agricol, 6 terenuri in jurul depozitelor de pesticide învechite, 3 substaţii
ale staţiilor electroenergetice, 3 parcuri din mun. Chişinău şi 12 staţii meteorologice. Astfel,
pe 100 cîmpuri a 10 gospodării agricole au fost determinate: POC, diclordifeniltricloretan
(DDT); diclordifeniltricloretilen (DDE); izomerii – hexaclorciclohexan (HCH) şi
hexaclorbenzen (HCB); bifenili policloruraţi (BPC); formele mobile şi totale ale metalelor
grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan), azotul total şi amoniacal, azotul nitraţilor,
fosforul total şi mobil, humusul, potasiu, calciu, magneziu, pHH2O, pHKCl.
Rezultatele analizelor denotă, că poluarea solului cu ∑DDT pe terenurile investigate
este neînsemnată şi înregistrează concentraţia maximă 2,1 CMA, (Figura 26), iar depăşiri
ale CMA pentru metalele grele au fost înregistrate pentru cupru mobil în raioanele Străşeni,
Leova, Cahul şi Ungheni, cu nivelul maxim 6,1 CMA.
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Figura 26. Conţinutul maxim al sumei DDT în solurile republicii, în anul 2008
În scopul determinării conţinutului de POC, BPC în mun. Chişinău, în perioada de
toamnă a anului a fost investigat solul din parcurile: Grădina Botanică, Valea Farmecelor,
La Izvor. Rezultatele denotă conţinutul neînsemnat al ingredienţilor monitorizaţi în sol
ce depăşeşte valorile CMA. Nivel mai înalt pentru ∑DDT se înregistrează în probele de
sol colectate din parcul „Grădina Botanică”, cu valoarea maxima de 0,176 CMA, iar
pentru BPC 7 – 0,03 CMA, în parcul „La Izvor”.
În cadrul Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi au
fost efectuate lucrări de determinare a POC în solul din preajma a 6 depozite, unde au fost
păstrate pesticide învechite, în raioanele Rîşcani (satul Recea), Cantemir (satul Ciobaccia),
Soroca (satul Cosăuţi), Basarabeasca (satul Sadaclia), Ialoveni (satul Hansca), oraşul
Străşeni („Fertilitate” S.A.), (Figura 27). Conform investigaţiilor s-a constatat poluarea
solului cu POC în preajma a 3 depozite monitorizate din raioanele Cantemir (Ciobaccia),
Soroca (Cosăuţi) şi Ialoveni (Hansca).

Figura 27. Depozit unde au fost păstrate pesticide
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De asemenea, în cadrul Convenţiei menţionate au fost efectuate investigaţii asupra
poluării solului cu BPC în preajma utilajului sistemului electroenergetic. Determinări
au fost efectuate la substaţiile Rîşcani, Hînceşti şi Leova. Datele obţinute denotă că pe
teritoriul substaţiilor electroenergetice investigate conţinutul de BPC este neînsemnat
şi nu depăşeşte valorile CMA. Un nivel mai ridicat s-a înregistrat în raionul Rîşcani, la
substaţia electroenergetică din oraşul Costeşti – 0,04 CMA.
Sistemul naţional de monitoring are tendinţa de extindere în scopul acoperirii
cît mai ample cu observaţii asupra calităţii şi stării componentelor de mediu pe întreg
teritoriul ţării, astfel contribuind la soluţionarea celor mai stringente probleme ce ţin de
calitatea mediului şi sănătăţii populaţiei, la integrarea aspectelor de mediu în sectoarele
economiei şi promovarea dezvoltării durabile.
Pentru redresarea situaţiei nesatisfăcătoare, creată în localităţile republicii la
capitolul salubrizării, Guvernul a declarat anul 2007 Anul Salubrizării localităţilor şi a
aprobat Concepţia salubrizării localităţilor din Republica Moldova, care au avut un impact
benefic asupra ridicării nivelului de salubrizare şi de ecologizare a mediului ambiant.
Important este că la nivelul fiecărei localităţi s-a reuşit implicarea mai multor actori:
autorităţile publice locale în comun cu serviciile desconcentrate, instituţii de învăţămt,
ONG-uri, grupuri de iniţiativă, voluntari, diverse instituţii, organizaţii şi întreprinderi.
În conformitate cu Hotărîrea de Guvern cu privire la desfăşurarea Concursului
Republican „Cea mai modernă, mai salubră şi amenajată localitate” în raioanele republicii
anual au fost întreprinse lucrări de salubrizare şi amenajare a localităţilor, cu desemnarea
localităţilor învingătoare şi premierea acestora din mijloacele Fondului Ecologic Naţional
(FEN). Obligatoriu premiile sînt utilizate de către autorităţile administraţiei publice locale
pentru realizarea măsurilor de protecţie a mediului.
De asemenea, în conformitate cu Decretul Preşedintelui despre instituirea Zilei
Naţionale de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră” anual în republică
este organizat şi desfăşurat bilunarul ecologic, pe parcursul căruia sînt întreprinse lucrări
de salubrizare şi amenajare a localităţilor, de lichidare a gunoiştilor neautorizate etc.
Aceste activităţi, precum şi proiectele intercomunale de construcţie a depozitelor pentru
deşeuri menajere solide şi valorificarea acestora, permanent sînt susţinute financiar din
FEN şi Fondurile ecologice locale. Astfel din FEN au fost alocaţi în anii: 2006 – 8209208
lei; 2007 – 5365145 lei; 2008 – 11676801 lei; 2009 - 5827082 lei.
În Programul Naţional “Satul Moldovenesc” (2005-2015) în perioada 2005-2007, la
capitolul îmbunătăţirea factorilor de mediu, se remarcă intensificarea investiţiilor în ţară
prin implementarea proiectelor legate de resursele acvatice, sol etc. În scopul direcţionării
şi concretizării politicii de stat în domeniul salubrizării localităţilor şi ajustării acesteia la
exigenţele Uniunii Europene, a fost elaborat noul proiect al legii deşeurilor, care urmează
a fi prezentat Guvernului pentru examinare şi aprobare.
Conform studiilor privind calitatea solului din zonele rezidenţiale şi industriale,
terenuri agricole şi în locurile de depozitare a deşeurilor se constată o tendinţă de creştere
a poluărilor biologice a solului. Pe parcursul anilor 2004-2008 solul a fost influenţat de
poluări, în special organice, iar ponderea probelor de sol ce nu corespund normelor
sanitare la indicii microbiologici, în perioada menţionată s-a majorat de la 8,8% pînă la
10,3% (Figura 28). Zonele cele mai contaminate continuă a fi zonele rezidenţiale, unde
se înregistrează o necorespundere pînă la 9,77% cazuri şi teritoriile instituţiilor pentru
copii – 11,25%.
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Figura 28. Date privind poluarea microbiană şi cu ouă de helminţi a solului (2004-2008).
Reieşind din datele diagramei, ponderea probelor ce indică contaminarea solului
cu ouă viabile de helminţi s-a majorat începînd cu anul 2004 de la 8,7 pînă la 18,9% în
2008. Poluarea chimică a solului este reflectată în Figura 29.
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Figura 29. Ponderea probelor de sol neconforme la parametrii sanitaro-chimici.
Cele mai afectate teritorii s-au stabilit în municipiul Chişinău, raioanele Teleneşti,
Rîşcani, Anenii-Noi, Criuleni, Cahul ş.a.
Cauzele principale ale poluării solului rămân a fi organizarea şi realizarea
nesatisfăcătoare a măsurilor de salubrizare a localităţilor şi acoperirea incompletă prin
salubrizare centralizată a zonelor rezidenţiale. Numărul vehiculelor utilizate în lucrări
de salubrizare s-a majorat neesenţial, de la 606 în anul 2004 pînă la 649 în anul 2007,
majorîndu-se totodată şi volumul de deşeuri evacuate în locurile autorizate respectiv de
la 1101,9 pînă la 1790,6 mii m3/an, fapt ce aduce la nerespectarea graficului de evacuare a
reziduurilor de către serviciile responsabile de salubrizare.
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În perioada anilor 2004-2008 s-a menţinut un nivel sporit de morbiditate al
populaţiei prin maladiile infecţioase transmise direct sau prin intermediul solului
poluat. Astfel, în anul 2008 dizenteria a constituit - 28,82 cazuri (2004 – 38,51) la 100 mii
populaţie, iar infecţiile intestinale acute provocate de agenţi nedeterminaţi – 229,97 cazuri
(2004 – 193,75). De asemenea în anul 2008 salmonelozele au fost stabilite în 18,36 cazuri
(2004–23,65), iar ascaridozele şi tricocefalozele, care sunt răspândite anume în localităţile
insalubre, îndeosebi în mediul rural au constituit respectiv 177,54 (2004 – 161,36) şi 3,22
(2004 – 9,24) cazuri la 100 mii populaţie.
Menţionăm, că salubrizarea localităţilor rurale este efectuată nesatisfăcător,
unde serviciile respective de regulă lipsesc, iar primăriile nu asigură populaţia, în acest
scop, cu recipiente şi transport. Este stabilită o dependenţă directă între gradul înalt de
poluare al solului şi conţinutul nitraţilor de provenienţă organică, care depăşesc de multe
ori concentraţia maxim admisibilă (CMA) în apa fântânilor şi izvoarelor în majoritatea
localităţilor.
Implementarea Planului Naţional de Acţiuni, pentru implementarea Concepţiei
salubrizării localităţilor din Republica Moldova, cât şi a Planurilor Locale de Acţiuni privind
salubrizarea, a creat un precedent pozitiv prin implicarea tuturor factorilor de decizie
de nivel central şi local, în soluţionarea problemelor de mediu, care direct influenţează
sănătatea populaţiei. Rezultatele obţinute în anii 2007-2008, în urma acţiunilor planificate
de ministere, alte autorităţi administrative publice centrale şi locale, ne dau speranţa
că problema salubrizării, gunoiştilor neautorizate, serviciilor de salubrizare, etc, se va
îmbunătăţi simţitor.

3.6. ESTIMAREA IGIENICĂ A CONDIŢIILOR DE INSTRUIRE A ELEVILOR
Copiii de vârstă şcolară îşi petrec o parte a zilei în incinta şcolii, iar majoritatea timpului
în condiţii casnice, fiind permanent influenţaţi de factorii mediului din aceste încăperi.
Temperatura aerului din clasele liceelor şi şcolilor, în deosebi la începutul lecţiilor,
este joasă, constituind în mediu 15,90C în perioadele de până la începutul încălzirii
centralizate şi după stoparea ei (perioadele de trecere). Pe parcursul lecţiilor temperatura
are o tendinţă de creştere şi spre finele lor atinge nivelul maxim de 16,80C, ceea ce nu
satisface cerinţele igienice în vigoare.
Limitele valorilor medii ale umidităţii relative a aerului din sălile de studii sunt sporite,
depăşind limitele normativelor igienice cu 17,8% pentru perioada de trecere. În perioada
rece a anului, umiditatea aerului depăşeşte limitele normativelor igienice cu 10,5%.
Cele mai exprimate modificări ale calităţii aerului din clase se detestă în privinţa
conţinutului de dioxid de carbon, care pe parcursul lecţiilor se majorează de peste 2 ori,
depăşind normativul igienic (0,1%) de 1,3-3,2 ori în timpul activităţilor şcolare.
Nu mai puţin importante pentru sănătatea copiilor sunt condiţiile de trai, care sunt
determinate de bunăstarea social-economică a familiei. Toţi copiii din satele cercetate
locuiesc în case individuale. Ponderea familiilor care iarna sunt nevoite să locuiască într-o
singură odaie constituie: la nord 53,8%, la sud şi centru respectiv 22,3% şi 24,3% (Tabelul
11). În regiunea de nord a ţării circa 40,5% din copiii anchetaţi nu au pat individual, în
centrul şi sudul republicii acest indice este de 31,6% şi 29,7%.
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Tabelul 11
Condiţiile de trai a elevilor incluşi în studiu
Locuiesc iarna Copilul nu are Situaţie socio-econo- Clima psihologică în
într-o cameră pat personal
mică nefavorabilă familie nefavorabilă
Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Sud

88

21,8

120 29,7

92

22,8

35

8,7

Centru

82

20.8

125 31.6

24

6.1

14

3.5

190

53.8

143 40.5

33

9.3

17

4.8

Nord

Locuinţele elevilor cu patologii respiratorii cronice deseori sunt insuficient aerisite,
afectate de igrasie şi expansiuni de micelii. Nivelul temperaturii în perioada de iarnă poate
avea valori medii de la 17,8±0,30C până la 20,7±0,40C, în perioada de trecere constituind
în mediu 15,4±0,60C. Concentraţia de CO2, în locuinţele eşantionului de studiu, variază
în perioada de trecere dintre sezonul de încălzire şi cel fără încălzire de la 0,07% până la
0,34%, normativul de 0,1% fiind depăşit în 70,5% cazuri. De igrasie şi mucegai locuinţele
sunt atacate în 34,7% cazuri. Cel mai frecvent aerul este poluat de către persoanele
fumătoare, care prin comportamentul lor implică pe cei din jur în aşa numitul fumat pasiv.
Conform studiilor ştiinţifice s-a confirmat impactul prioritar al acestui viciu în dezvoltarea
patologiilor organelor respiratorii, maladiilor sistemului circulator şi a cordului.
Sursele principale a factorilor de risc pentru sănătate sunt locul amplasării
locuinţei, materialele de construcţie, mobila, covoarele, apa de robinet, gazul natural,
alimentele cu termen depăşit, substanţele chimice folosite sau păstrate în interior,
aparatele electrocasnice, ventilaţia, umezeala excesivă, plantele, animalele, etc. Cele mai
toxice substanţe depistate în încăperi sunt benzenul, aldehida formică, aldehida acetică,
hexanul, naftalina. Substanţele chimice depistate în interiorul locuinţelor constituie 820% din riscul interior.
Monitorizarea concentraţiilor de Radon în probele de aer, în perioada anilor 2004–
2009, prelevate din diverse locuinţe de pe teritoriul ţării a demonstrat că în majoritatea
cazurilor acestea n-au depăşit nivelul maxim admisibil şi au constituit 92,0- 179,1 Bq/m3.
Cazuri de depăşiri a concentraţiei de Radon se atestă în locuinţe construite din materiale
cu conţinut sporit de radionuclizi naturali, în locuinţe amplasate direct pe sol, în subsol şi
la demisol, şi în locuinţe amplasate pe fisurile rocilor terestre.
Pentru menţinerea şi ameliorarea sănătăţii copiilor cu maladii cronice respiratorii
şi profilaxia acestora s-au elaborat „Recomandări metodice cu privire la măsurile de
prevenţie a maladiilor respiratorii cronice la copii”(2009), prin care se recomandă
implementarea unui complex de măsuri preventive direcţionate spre înlăturarea factorilor
ce declanşează aceste maladii şi preîntâmpinarea noilor accese.
La nivelul Oficiilor şi Centrelor medicilor de familie, se acordă atenţie deosebită evidenţierii stărilor premorbide, diagnosticului precoce şi tratamentului maladiilor respiratorii acute
şi cronice, inclusiv supravegherii medicale a copiilor cu astm bronşic şi bronşită cronică.
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3.7. DEZVOLTAREA FIZICĂ A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR
Dezvoltarea fizică a copiilor este un indicator obiectiv al stării societăţii şi reprezintă
un complex de particularităţi morfofuncţionale ale organismului, care caracterizează
vârsta biologică şi capacitatea de activitate a acestuia. Nivelul dezvoltării fizice a copiilor,
determinat prioritar de factorii socio-igienici, şi, în special, de alimentaţia raţională, este
indicatorul fidel al stării de sănătate şi criteriul obiectiv al stării nutriţionale al copiilor.
Asigurarea dezvoltării armonioase a copiilor poate fi obţinută prin crearea condiţiilor
favorabile de viaţă.
Pentru a obţine informaţii obiective la acest compartiment, în Republica Moldova
pe parcursul mai multor decenii este monitorizat nivelul dezvoltării fizice, folosind trei
indicatori somatometrici: talia, masa corpului şi perimetrul toracic. Studiile au demonstrat
că parametrii taliei copiilor de diferită vârstă au fost şi rămân a fi comparabili cu cei,
care sunt caracteristici copiilor din majoritatea ţărilor dezvoltate, raportaţi la vârsta
respectivă. Totuşi, un număr semnificativ de copiii instituţionalizaţi de vârstă preşcolară
au o dezvoltare fizică deficitară, ceea ce depinde de condiţiile în care se află copiii.
Cota-parte a copiilor cu retard fizic din instituţiile preuniversitare în ultimii ani se
menţine la nivel semnificativ (17,1% în anul 2008 faţă de 17,9% în anul 2006). În ce priveşte
cota-parte a copiilor cu nivel mediu al dezvoltării fizice dezarmonioase (talie mică), ea
manifestă în ultimii ani o tendinţă de reducere (de la 12,5% în anul 2006 pănă la 9,6% în anul
2008). Concomitent sporeşte cota-parte a copiilor cu deficit de masă a corpului (în anul 2007
a constituit 11%). Cel mai semnificativ masa corpului este influenţată de factorii exogeni.
Adoptarea standardelor dezvoltării fizice a băieţilor şi fetelor a contribuit la
monitorizarea mai obiectivă a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor. Ultimele investigaţii
a adolescenţilor de 15-18 ani denotă dezvoltare armonioasă la 81,1%, dezvoltare
dezarmonioasă cu deficit de masă a corpului la 13,9%, dezvoltare dezarmonioasă cu
surplus de masă a corpului la 4,2% şi retard fizic la 0,8% indivizi.
Rezultatele examenelor medicale a adolescenţilor de 16-18 ani denotă, că de o
dezvoltare fizică armonioasă se bucură, în medie, 81,1% adolescenţi de această vârstă.
Dezvoltare fizică dezarmonioasă cu deficit de masă corporală au în medie 14,5% adolescenţi,
cu excepţia celor de 15 ani (cota-parte a cărora constituie 12,1%). Cota adolescenţilor cu
dezvoltare fizică dezarmonioasă cu surplus de masă corporală variază de la 1,7% la cei de
16 ani până la 5,9% la cei de 17 ani (în medie – 4,2%). Cota cea mai mare a adolescenţilor
cu retard fizic s-a determinat la cei de 16 ani şi constituie 3,1%.
Retardul fizic este o stare moderat răspîndită, care în dependenţă de an variază
între 11,1 şi 14,8%. Această stare este proprie prioritar elevilor din mediul rural. Incidenţa
medie pe cinci ani a retardului fizic a copiilor din municipii este de 5,6%, în mediul rural 15,3%, în ambele medii de reşedinţă manifestînd cu timpul o tendinţă de reducere
(Tabelul 12.).
Tabelul 12
Incidenţa retardului fizic la copiii cu vîrsta de 0-17 ani
Nr d/o Mediul de reşedinţă

2004

2005

2006

2007

2008

Media

1.

Mediul urban

7,7

6,0

4,9

5,7

3,6

5,6

2.

Mediul rural

16,8

16,8

15,2

14,5

13,3

15,3

3.

Media pe ţară

14,8

14,4

13,0

12,5

11,1

13,2
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Dezvoltarea fizică a copiilor din localităţile cu diferită exprimare
a riscurilor de mediu
Numeroasele cercetări ştiinţifice efectuate pe parcursul mai multor ani demonstrează
că, la general, nivelul dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor este influenţat de
condiţiile de viaţă şi reflectă impactul acestora. Asemenea legitate se înregistrează şi în
Republica Moldova. În special, indicii dezvoltării fizice sunt mai diminuaţi în zona de sud
faţă de zona de centru şi, îndeosebi, de zona de nord. În ce priveşte talia elevilor (Tabelul
13), se observă o diferenţă neesenţială între fete şi băieţi de vârstele de 8-10 şi 15-17 ani
din diferite zone. Destul de exprimată această diferenţă este la 12-13 ani. Astfel, fetele de
această vârstă la nordul ţării au o talie mai mare în comparaţie cu cele de la sud. Asemenea
tendinţe se pot constata şi în alte grupe de vârstă.
Tabelul 13
Talia elevilor pe sexe în cm
Zona

Fete (vîrsta)

Băieţi (vîrsta)

8-10

12-13

15-17

8-10

12-13

15-17

Nord

133,1

157,3

163,3

134,0

152,8

172,3

Centru

131,4

156,7

162,1

133,6

155,0

174,1

Sud

133,4

150,8

159,8

131,5

147,7

172,2

Sunt nesemnificative şi diferenţele masei corporale în diferite zone ale republicii.
La fetele de 12-13 ani masa corporală constituie în zona de nord în mediu 48,9kg, în
centru – 46,4kg şi în zona de sud – 43,4kg. La băieţi aceste particularităţi ale masei corporale
sunt mai puţin evidente, deşi unele tendinţe de diminuare în zona de sud la vârsta de 1213 ani există. Tendinţe identice au loc şi în privinţa perimetrului cutiei toracice.
În aşa mod, indicii somatometrici denotă caracteristici tipice pentru dezvoltarea fizică
a elevilor din Moldova. Aceste particularităţi posibil că reflectă condiţiile de trai, inclusiv
caracterul alimentaţiei elevilor, factori dependenţi de nivelul socio-economic al populaţiei.
S-au înregistrat, de asemenea, unele particularităţi a indicilor fiziometrici
(capacitatea vitală a plămânilor, frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială, forţa musculară,
reacţia organismului la efort), care tot manifestă o tendinţă de diminuare la elevii din
zona de sud.
De menţionat este faptul, că şi riscurile de mediu sunt mai exprimate în zona de
sud faţă de celelalte zone. Dar practic, în toate localităţile cercetate este înalt gradul de
mineralizare a apei din fântâni: la nord – 1,7-2,0 g/l, în centru – 1,8-2,1 g/l, la sud – 2,62,7 g/l. Nivel mediu al reziduului fix la sudul ţării constituie 2483,1, fiind comparativ
mai redus decît în centrul şi nordul republicii unde aceste valori sunt, respectiv, egale cu
1883,6 şi 1837,0 mg/dm3.
În localităţile cu nivel sporit de poluare a solului, în vecinătatea complexelor
zootehnice, gospodăriilor din sate şi locurilor poluate cu infiltrat de deşeuri animaliere, apele
freatice conţin o cantitate majorată de amoniac, azotiţi, şi azotaţi. Cele mai semnificative
concentraţii de azotaţi au fost înregistrate la nordul şi sudul republicii, respectiv 217,4 mg/
dm3 şi 243,2 mg/dm3. Concentraţia nitraţilor în zona de centru este mai joasă şi constituie
în medie 118 mg/dm3, dar ea totuşi depăşeşte limitele admisibile mai mult de 2 ori.
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Particularităţile alimentaţiei elevilor se caracterizează prin carenţa consumului
de carne, produse din carne, lactate, fructe şi legume. Din această cauză se înregistrează
o pondere considerabilă de copii, alimentaţia cărora se caracterizează prin carenţă de
proteine, vitamine etc.
O problemă specifică pentru localităţile rurale este antrenarea copiilor în munca
fizică. Astfel la nordul republicii 48,2% din copii au recunoscut că în timpul liber practică
munca fizică, la sud 46,5%, în centru 36,7%.
În ultimii zece ani au crescut vădit discrepanţele dintre condiţiile de viaţă a populaţiei
în mediul rural şi cel urban. În aspectul dezvoltării umane, copiii de la sate au posibilităţi
mai reduse în ceea ce priveşte accesul la condiţii de trai decente, la servicii de sănătate, la
educaţie, la alimentaţie calitativă. Ei sînt supuşi mai frecvent riscurilor ecologice.
În rezultatul examinării copiilor din şcolile generale şi instituţiile preşcolare din
partea stîngă a Nistrului (Transnistria) s-a stabilit tendinţa păstrării diminuării sănătăţii
copiilor (Tabelul 14).
Tabelul 14
Rezultatele examinării profilactice a copiilor şi adolescenţilor în anii
2007-2008 în partea stîngă a Nistrului (la 1000copii)
Depistaţi la examinare
Diminuarea acuităţii

Contin-gentul

Retard al
Defect al
Dereglarea dezvoltării
Scolioză
ochiului/
vorbirii
posturii
auzului
fizice
vederii
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Total copii

1,6

2,0 42,1 42,6 22,5 25,7 11,8 13,2 17,5 23,1

9,0

7,6

inclusiv: vîtsta
preşcolară

1,8

0,7 16,5 17,2 64,4 57,4

4,3

2,5

1,4

5,6

4,7

2,0

Elevi cl. 1

2,4

3,9 26,2 27,8 20,7 18,7

3,9

6,9 4,25

6,8

8,8

4,7

Elevi cl. 2-4

1,6

2,6 43,5 36,8

9,2 13,4 10,6 16,0 10,4 29,7

9,9

5,5

Elevi cl. 5-9

0,8

1,7 43,9 47,7

3,3

3,8 15,1 18,2 25,8 31,5

7,4

4,4

Elevi cl. 10-11

0,9

2,2 32,6 48,4

1,2

1,6 10,5 16,5

2,5

3,8

9,3 15,8

Conform datelor se observă o stabilitate în diminuarea acuităţii auzului şi văzului,
a sporit numărul cazurilor depistate cu defect ale vorbirii şi cu scolioză, dereglare ale
ţinutei şi retardul general în dezvoltarea fizică.
Astfel de majorare a indicilor de examinare în scop profilactic se datorează atât
majorării numărului de copii supuşi examinării, cât şi activizării lucrului reţelei de sector.
Majorarea numărului copiilor cu dereglări de ţinută şi scolioză, diminuarea
acuităţii auzului şi văzului este condiţionat de incompatibilitatea mobilierului şcolar cu
caracteristicile de creştere a copiilor, de nivelul insuficient de iluminare în instituţiile
de învăţământ preşcolare şi şcolare. Retardul dezvoltării fizice a copiilor este legat de
alimentaţia neraţională, de corelarea supraîncărcărcării în şcoală cu nivelul insuficient
de activităţi fizice, nerespectarea regimului zilei etc. Această situaţie este, parţial şi o
consecinţă a ineficienţii activităţilor economice a administratiei, instituţiilor şi organelor
sistemului de sănătate, îndreptate spre lichidarea sau diminuarea influenţei factorilor de
mediu care afectează negativ sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului.
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3.8. BOLILE TRANSMISIBILE
Estimarea căilor de transmitere a bolilor infecţioase şi parazitare persistente denotă
faptul că factorii de mediu joacă rol important în transmiterea infecţiilor şi parazitozelor
intestinale. În Republica Moldova acest grup de boli transmisibile sunt endemice şi poartă
caracter sezonier. Cele mai frecvente sunt infecţiile intestinale incluse, conform clasificaţiei
aprobate de Ministerul Sănătăţii, în clasa infecţiilor intestinale provocate de agenţi
nedeterminaţi şi determinate incorect toxiinfecţii alimentare (36,2% din numărul total mediu
de boli transmisibile), urmate de ascaridoză (28,6%), enterite, colite, gastroenterite, toxiinfecţii
alimentare provocate de agenţi determinaţi (19,0%), dizenterie (5,8%), salmoneloze (3,7%),
infecţia enterovirală (2,3%) etc. Căile de transmitere şi condiţiile care favorizează transmiterea
infecţiilor sunt domeniile prioritare care necesită abordare multisectorială.

3.9. ACCIDENTE ŞI INTOXICAŢII
Accidentele sunt una din principalele cauze de deces (9,6 – 10,3 la 10 mii de
locuitori) în rândul copiilor de 0-17 ani şi cauză principală (în medie 28,3% din tot
numărul) a decesului la vârsta cuprinsă între 5 şi 19 ani. Principalele cauze sunt accidentele
de trafic, deces prin înec sau submersiune, otrăviri, combustii şi căderi. Sarcina cade în
mod evident asupra celor mai dezavantajaţi copii. Ratele de deces variază în funcţie de
vârstă, cele mai înalte rate fiind înregistrate în rândul copiilor cu vârsta până la 1 an şi a
băieţilor adolescenţi. Deşi accidentele reprezintă o cauză majoră pentru povara bolilor şi
irosirea resurselor de sănătate şi sociale, acestea nu au reprezentat încă un domeniu de
acţiune de prioritate în politica internă a ţării.
Potrivit bazei de date europene privind mortalitatea, în anul 2006 Moldova a fost
pe locul 4 în regiunea europeană, cu o rată a mortalităţii standardizată conform vârstei
datorate cauzelor externe de deces pentru populaţia generală de 109,03 la 100 000 populaţie
generală. De fapt, Moldova în acel an se plasa pe locul 3 în rata medie standardizată pentru
toate traumatismele neintenţionate în rândul copiilor de 0-19 ani în perioada 2003-2005. În
cauzele specifice, Moldova s-a clasat pe locul patru după rata mortalităţii din cauza decesului
prin înec şi a cinci după rata mortalităţii din cauza otrăvirilor şi traumatismelor termice.
În ultimii cinci ani incidenţa traumelor şi intoxicărilor în rândul copiilor de 0-18 ani
a fost în jur de 5 000 (la 100 mii de persoane), cu un număr absolut de 41077 cazuri în 2008.
Din cauza că statisticile privind morbiditatea şi mortalitatea nu sunt dezagregate pe categorii
specifice de vârstă, toate datele cu referire la tineri sunt pentru categoria de vârstă 0-18 ani.
Marea majoritate a cazurilor de traumatism au loc la domiciliu, aproximativ 37 mii
de cazuri anual. Din această cauză, supravegherea părintească este un punct esenţial pentru
intervenţii. De asemenea, este alarmant faptul că 1600 de cazuri de traumatism se întâmplă
în şcoală, care indică necesitatea unei supravegheri mai bune în şcoală. Menţionăm, că în
medie 130 de cazuri de traumatism se produc la locul de muncă, la începutul activităţii
tinerilor, mai ales în agricultură, ceea ce indică lipsa protecţiei la locul de muncă şi lipsa
instruirii în domeniul securităţii muncii. De notat este şi faptul că, în ultimii cinci ani 226
de copii au decedat prin înec sau submersiune. Această situaţie ar putea fi uşor prevenită
fără costuri majore, prin crearea unor facilităţi mai sigure lângă lacuri. Deşi accidentările
constituie cea mai mare povară asupra sistemului de sănătate şi sunt cauza principală a
decesului copiilor şi adolescenţilor, nu există programe naţionale specifice de prevenire
a accidentelor şi se face foarte puţin pentru asigurarea unui mediu sigur pentru copii şi
adolescenţi şi pentru dezvoltarea aptitudinilor parentale.
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3.10. ABUZUL SAU VIOLENŢA ASUPRA COPIILOR
Studiile efectuate denotă o insuficienţă a aptitudinilor parentale. În unele familii sunt
utilizate metode abuzive de educare a copiilor. O treime din copiii din familii au raportat
abuz emoţional, 10% au fost neglijaţi de către familie, un sfert din copii au menţionat că
au fost bătuţi atunci când nu dădeau ascultare părinţilor, iar 30% din mame au menţionat
că îşi pălmuiesc copiii pentru ca aceştia să fie disciplinaţi şi să le dea ascultare.
De asemenea, o treime din copii au menţionat că au fost abuzaţi verbal de către
profesori la şcoală, iar 24% din copii s-au simţit discriminaţi de către profesori.

3.11. MORBIDITATEA ŞI MORTALITATEA COPIILOR CONDIŢIONATĂ DE STĂRI
MORBIDE CRONICE ŞI TRAUMATISME

Incidenţa, cazuri/10000 locuitori

Morbiditatea şi traumele la general, fie pe fondal de incidenţă sau prevalenţă, în
unele cazuri grave conduc la stări incompatibile cu viaţa, inclusiv la populaţia de vârsta
cuprinsă între 0-17 ani. Datele statisticii oficiale ale ţării din ultimii 5 ani, indică la
menţinerea nivelului incidenţei şi prevalenţei la copii, la rate semnificativ înalte (Figura
30), variind între 5452,9% (cu prevalenţa de 7350,0%) în anul 2004 şi 5298,3% (prevalenţa
7075,4%) în anul 2008.
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Figura 30. Dinamica incidenţei şi prevalenţei la copii de vârstă 0-17 ani,
la 10 mii locuitori (2004-2008)
Analiza structurii cazurilor de maladii dominante, care nu exclude impactul
factorilor de mediu în geneza lor, denotă valori a ponderii acestor cazuri de cca 75,6%,
întrunind sumar o incidenţă medie de cca 4235,8 la 10 mii copii de vârsta 0-17 ani (fără
patologia infecţioasă). În structura acestora domină cazurile de maladii ale aparatului
respirator (fără patologia de origine infecţioasă) – cu 44,17%, urmate de leziuni traumatice,
otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe cu 9,41%, bolile pieii şi ţesutului celular
subcutanat cu 8,13%, bolile aparatului digestiv cu 4,78% şi altele (Tabelul 15).
În tabelul 16 este prezentată incidenţa îmbolnăvirilor copiilor din regiunea
Transnistreană. Astfel fondalul morbidităţii cronice (mai rar pe fondalul celei acute) şi leziunile
traumatice, inclusiv intoxicaţiile sunt cauzele principale ale deceselor copiilor de vârstă 0-17
ani. Examinând componentele structurale a leziunilor traumatice la copii, conform ariei lor
de manifestare, se constată că cca 80 la sută din aceste fenomene sunt provocate în condiţii
habituale (Figura 31). Condiţiile habituale de apariţie a acestor fenomene în sănătatea copiilor,
în mare măsură, sunt determinate de responsabilitatea şi educaţia sanitară a tutelelor.
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Tabelul 15
Ponderea unor cazuri de maladii dominante în structura
morbidităţii la copii 0-17 ani, în perioada anilor 2004-2008
Clase de maladii şi entităţi nosologice
Bolile infectioase si parazitare
Bolile singelui, ale organelor hematopoietice si
unele tulburari ale mecanismului imunitar
Bolile aparatului respirator
Bolile aparatului digestiv
Bolile pielii si tesutului celular subcutanat
Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte
ale cauzelor externe
Alte maladii

Ponderea cazurilor de maladii (%)
care formează
care formează
Incidenţa
prevalenţa
13,3
10,5
3,8

5,4

44,2
4,8
8,1

36,1
8,2
6,6

9,4

7,1

16,4

26,1

Tabelul 16
Structura îmbolnăvirilor cronice a copiilor din Transnistria în anul 2006.
Denumirea bolilor

Instituţii preşcolare
Ritmul
creşterii, %
2005
2006

Bolile aparatului respirator
Bolile aparatului digestiv
Bolile sistemului nervos
Dereglări psihice
Bolile pielii şi ţesutului
celular subcutanat
Bolile sistemului urinar
Bolile sistemului circulator
Bolile organului auditiv şi
anexelor lui
Bolile sângelui şi organelor
hematopoetice
Bolile sistemului endocrin
prin accidente rutiere
sportive
şcolare
4.1
altele
5.4
6.9
de stradă,
cu excepţia
accidentelor
rutiere

Şcoli
2005 2006

Ritmul
creşterii, %

9
47,4
13,9
76,9

10,4
65,1
45,3
16,3

37,3%
15,5%
225,9%
-78,8

20,8
84,6
20,6

21,2
70,0
21,4

2
-17,3
3,8

0,9

0,4

-55,5%

2,3

2,6

13

90,2
18,9

61,7
17,2

-31,5%
-8,9%

115,7 113,8
0,96
1,6

-1,6
66,6

0,2

0,2

0

1,4

0,9

-35,7

22,8

9,8

-5,7%

2,6

2,5

-3,8

0,9

0,4

-55,5

12,1

10,6

-12

2.5 2.1

habituale
79.1

Figura 31. Distribuţia cazurilor de traume, care nu sunt legate de producere,
la copiii 0-17 ani (media absolută anii 2004-2008,%)
Dinamica cauzelor de deces la copii denotă faptul, că din an în an domină unele şi
aceleaşi cauze (Figura 32).
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Figura 32. Ratele de deces a copiilor 0-17 ani (la 10 mii locuitori)
prin prisma principalelor cauze.
Dacă factorii de mediu care cauzeză decesul copiilor prin malformaţii congenitale şi
alte afecţiuni din perioada perinatală, este un rezultat al influenţei indirecte asupra sănătăţii
acestora, apoi pentru decesele provocate de traume şi otrăviri, inclusiv accidentele de
transport, leziunile auto-provocate, înecul, combustiile şi intoxicaţiile cu gaze (CO, CO2)
şi medicamente - influenţa factorului de mediu este directă. Ponderea acestora din urmă
în structura generală a deceselor la copii constituie 40,8%. Ca exemplu, cauza decesului
copiilor de la înec în anul 2008 a constituit pentru populaţia de vârsta 1-19 ani cca 5,7 la 100
mii copii, inclusiv 6,7 pentru copii de vârsta 1-4 ani, 4,9 – pentru copii de vârsta 5-14 ani. În
majoritatea lor aceste cazuri indică la nivelul diminuat sau lipsa de organizare şi amenajare
a condiţiilor de agrement şi odihnă a copiilor, conform cerinţelor şi standardelor în vigoare.
Un alt exemplu, poate servi decesul copiilor prin combustii şi intoxicări cu gaze (CO si
CO2) în condiţii de incendii, care pe parcursul anului 2008 au constituit - 5,3 cazuri decese
la 100 mii copii pîna la un 1 an; şi cca 4,0 cazuri la 100 mii copii de vârsta 1- 4 ani. Ratele
deceselor copiilor, conform principalelor cauze, se menţine la nivele relativ înalte cu devieri
nesemnificative în perioada de referinţă (Tabelul 17).
Tabelul 17
Mortalitatea copiilor 0-17 ani, conform principalelor
cauze de deces, la 10 mii locuitori
Anii

Total
Traume şi otrăviri, inclusiv:
-accident de transport
-leziuni auto-provocate
-înecul şi submersia
-expunere la fum.foc şi flăcări
Malformaţii congenitale
Unele afecţiuni în perioada perinatală
Bolile aparatului respirator
Tumori

2004

2005

2006

2007

2008

9.8
2.8
0.7
0.2
0.5
0.06
2.1
1.7
1.2
0.6

10.3
2.9
0.6
0.1
0.7
0.1
2.1
1.9
1.3
0.6

9.9
2.8
0.5
0.2
0.7
0.07
2.1
1.8
1.3
0.6

9.9
3.1
0.7
0.2
0.5
0.08
1.8
1.9
1.3
0.7

9.6
2.4
0.5
0.2
0.5
0.1
2.3
2.2
1.1
0.6
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Unul din indicatorii de evaluare a sănătăţii publice a ţărilor, dar şi de estimare
a gradului de dezvoltare socială şi economică a acestora (implementat de către OMS),
este indicele de mortalitate a copiilor până la vârsta de 5 ani. Vârsta la care se consideră
că copiii sunt şi trebuie să fie în „vizorul” permanent al tutelei, iar toate cauzele externe
de pericol pentru sănătatea copilului în această situaţie trebuie să fie conştient eliminate
sau minimizate la maximum. Cu regret, Republica Moldova conform acestui indicator, se
plasează pe unul din cele mai joase locuri din Europa, marcând valori a ratelor de deces la
copii de vârstă pină la 5 ani de cca 7,3 la 100 mii locuitori (sau 14,4 la 1000 copii născuţi
vii, la 01.01.09) . Rezultatele analizei acestui indicator prin prisma regiunilor economice
ale ţării denotă o manifestare diferită al acestuia, ceea ce indică la existenţa unor factori
care provoacă o rată a deceselor mai înaltă în regiunea UTA Găgăuzia, regiunea de Sud, şi
regiunea de Nord a ţării, comparativ cu cea de Centru (Figura 33).
Tabelul 18
Rata mortalităţii infantile prin cele mai frecvente cauze
pe anii 2004-2008 (la 1000 născuţi vii)
Total la 1000
născuţi vii

Bolile
infecţioase si
parazitare

Bolile
sistemului
nervos

Bolile
aparatului
respirator

Unele
afecţiuni în
perioada
perinatală

Malformaţii
congenitale

Traume si
otrăviri

Alte cauze

2008

14.4

0.5

0.2

2.0

4.6

4.4

1.7

1.1

2007

14.0

0.5

0.2

2.2

3.9

3.3

2.8

1.0

2006

14.0

0.5

0.4

2.4

3.9

4.0

1.8

1.1

2005

15.6

0.9

0.5

2.4

4.2

4.2

2.4

1.0

2004

15.3

0.9

0.4

2.4

3.8

4.4

2.2

1.3

Incidenţa, cazuri/100000 loc.

Anii

Inclusiv:

14

11.9

12

10.1

10

8.7
7.6

8
6
4
2
0

2.3
Mun. Chişinău

Regiunea
Nord

Regiunea
Centru

Regiunea
Sud

UTAG

Figura 33. Rata cazurilor de deces la copii de vârstă până la 5 ani, prin prisma
regiunilor economice, 100 mii locuitori.
Cele menţionate ne permit să deducem, că măsurile întreprinse de către societate,
inclusiv organele de resort, pentru prevenirea sau profilaxia stărilor menţionate mai sus,
sunt insuficiente şi ineficiente.
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IV. FACTORII COMPORTAMENTALI.
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
4.1. EFECTELE DE SĂNĂTATE A TUTUNULUI
Fumatul este unul dintre factorii comportamentali cu impact negativ asupra
sănătăţii populaţiei. Actualmente fiecare al zecelea deces la adulţi din lume se atribuie
utilizării tutunului. OMS atribuie circa 4 mln. de decese tutunului, o cifră cu pronostic
de creştere pînă la 5,4 mln pe an pînă în 2020. Regiunea europeană a OMS cu o populaţie
de numai 15% din lume se confruntă cu aproape a treia parte a poverii mondiale de boli
legate de fumat.
Cercetările ştiinţifice au demonstrat că utilizarea tutunului este cauza principală a
unor maladii fatale. Fumatul este unul din factorii principali de risc major şi cauza la cel
puţin şase boli cronice devastatoare: boli cardiace, cancer, boli cerebrovasculare, diabetul
zaharat, boli pulmonare distructive cronice şi ateroscleroza.
Utilizarea tutunului este cauza a peste 50% de tumori maligne şi, în cadrul căror
este 90% ale cancerului pulmonar, pentru 80% de bronşite-enfizemice cronice, pentru
mai mult de o jumătate de bolile cardiovasculare şi cerebrovasculare.
Fumatul are un impact negativ asupra funcţiei de reproducere. La bărbaţii tineri se
depistează o descreştere a numărului de spermatozoizi şi dereglarea potenţei sexuale. La
fumătoare mai frecvent se depistează imposibilitatea fertilizării ovulului (avort spontan).
Acestea demonstrează că consumul de ţigări cauzează apariţia infertilităţii (sterilităţii). La
gravidele fumătoare dezvoltarea fătului este afectată de slăbirea circulaţiei sanguine în uter
şi placentă şi de nivelul scăzut al oxigenului în sînge. Ca urmare creşte riscul de naştere
prematură şi/sau invaliditate a nou născutului. Utilizarea tutunului în timpul sarcinii
poate cauza naşteri premature, şi dezvoltarea anomaliilor aşa ca absenţa extremităţilor.
Efectul dăunător al fumului de ţigară (fumatul pasiv) este şi el bine cunoscut.
Dar efectele dăunătoare precoce ale utilizării tutunului sunt cunoscute mai puţin.
Unele estimări denotă că la procurarea produselor din tutun în valoare de un 1 euro
consumatorii din ţară suportă cheltuieli de 0.3 euro pentru tratamentul bolilor aferente
utilizării produselor de tutun.
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Utilizarea tutunului în Republica Moldova
În Republica Moldova unul din cele mai acceptate comportamente sociale
dăunătoare sănătăţii este utilizarea articolelor din tutun. În ultimii 10 ani aceasta prezentă
una din problemele fundamentale în creştere continuă.
Actualmente fumează cca 46% populaţie adultă şi cca 15-18% din copiii de vîrstă
şcolară (13-18 ani). Aproape fiecare a şasea femeie adultă (cca13,5%) este fumătoare.
Creşte numărul fetelor şi femeilor care iniţiază fumatul.
În comparaţie cu media europeană aceste date sunt extrem de înalte. Utilizarea
extensivă a tutunului are consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei. Fumatul are şi
un rol important în scăderea numărului populaţiei din Republica Moldova ceea ce este
considerată o problemă naţională.
O problemă majoră constă în faptul că fumatul se practică în rîndul persoanelor
tinere, care încep să fumeze de la o vîrstă tot mai fragedă, ce prezintă un fenomen răspîndit
pe larg şi în lume. Unele studii naţionale au demonstrat că în ultimii ani, ¾ din tineri cu
vîrsta cuprinsă între 15-17 ani au declarat că au încercat deja să fumeze şi aproape 1/3 din
ei consumă cel puţin o dată în săptămînă ţigări. Deşi frecvenţa consumului de ţigări este
mai ridicată la persoanele de gen masculin, diferenţa între ei este mică (mai puţin de 5%).
Controlul asupra tutunului în Republica Moldova
La 11 mai 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea pentru ratificarea
Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, luînduşi angajamentul de aderare la obligaţiunile tratatului. În contextul realizării acestor
obligaţiuni Parlamentul a adoptat Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun,
conform prevederilor căreia în Moldova:
• se interzice reclama tutunului;
• se reglementează marketingul şi distribuirea produselor de tutun;
• se interzice fumatul în locurile publice.
• se interzice circularea pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror bunuri de
tutungerie, care nu se fumează (tutun de mestecat, pentru mirosit sau de supt);
• se interzice publicitatea directă sau indirectă a produselor de tutungerie la TV,
radio, în presa scrisă şi electronică (prin internet), în sălile de cinema utilizînd
marca lor de comerţ sau de promovare a altor mărfuri sau servicii, precum şi
reclama externă a produselor de tutungerie;
• se interzice vînzarea produselor din tutun minorilor (sub 18 ani).
Politica şi Intervenţii
În scopul monitorizării eforturilor pentru realizarea prevederilor Convenţiei Cadru
privind Controlul Tutunului a OMS, CDC din Atlanta, SUA, şi Asociaţia de Sănătate
Publice Canadiană au lansat Sondajul Global privind Fumatul Tinerilor (GYTS) pentru a
ajuta ţările la monitorizarea utilizării tutunului de către tineret, a atitudinilor şi expunerii
la fumatul pasiv, etc.
Acest raport prezintă rezultatele studiului GYTS efectuate în Moldova în 2004
şi 2008 de Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, care arată că în
prezent fumatul, consumul de produse de tutun şi fumatul pasiv sunt într-o scădere în
rîndul tineretului.
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S-a constatat, că factorii ce influenţează consumul de ţigări sunt în descreştere.
S-a observat o intensificare în favoarea interzicerii fumatului în localuri publice şi
a mesajelor dedicate ante - consumului de ţigări în mass-media.
Republica Moldova a implementat dispoziţii legislative ante-tutun corespunzătoare
obligaţiilor. Rezultatele obţinute de studiul GYTS sugerează că aceste eforturi au avut un
impact pozitiv asupra reducerii utilizării tutunului printre adolescenţi.
În Moldova, în 2008 patru din zece elevi (39,2%) 57,7% băieţi şi 24,3% fete au
fumat cîndva; în 2004 – 41,7%, 64,4% băieţi şi 22,7% fete au fumat ţigări; 13,2% utilizează
în prezent produse din tutun (băieţii-23,8%, fetele 8,2%). Este o descreştere a răspîndirii
actuale a nivelului de fumat de la 15% în 2004 la 13,0% în 2008.
Tabelul 19
Ponderea utilizării ţigăriolor de către elevi
2004
Răspîndirea

Total

Care au fumat ţigări
Fumători care au fumat prima dată la 10 ani.
Fumători actuali de ţigări
Utilizatori actuali de alte produse de tutun
Utilizatori actuali de pipă prin apă

41.7
46,1
13.7
8.3
3.3

Băieţi

2008
Fete

64.4
51.1
23.0
12.8
4.6

22.7
33.5
6.0
4.2
2.0

Total
39.2
49.2
11.3
8.2
3.5

Băieţi
57.7
54.1
18.5
11.6
4.7

Fete
24.3
40.5
5.6
5.1
2,4

Din 2004 (46,1%) pînă în 2008 (49,2%) este o creştere nesemnificativă în rîndul
fumătorilor stabili care au iniţiat fumatul ţigărilor pînă la vîrsta de 10 ani. Aproximativ
unul din zece elevi 9,0% (10,9% băieţi şi 4,9% fete), în 2004 şi - 9,1% (8,7% băieţi şi 7,6%
fete) în 2008 simte necesitatea fumatului unei ţigări dimineaţa, ceea ce arată o dependenţă
gravă faţă de tutun. Expunerea la fumatul pasiv a fost înaltă la toţi elevii din Moldova, atît
la şcoală cît şi în locuri publice.

4.2. CONSUMUL DE ALCOOL
Consumul excesiv de alcool reprezintă o problemă importantă pentru multe ţări
europene. În această regiune se înregistrează cel mai înalt consum de alcool din lume şi
acesta este considerat al treilea, după mărime, factor de risc pentru deces şi invaliditate.
Costurile totale ale societăţii legate de problema consumului de alcool sînt
echivalente cu 1-3% din produsul naţional brut (OMS, 2001).
Republica Moldova este o ţară agrară, în care viticultura şi vinificaţia aduc o
mare parte din venitul ţării. Aici, tradiţional, se consumă cantităţi mari de vin. Conform
estimărilor, în medie un locuitor cu vîrsta peste 15 ani consumă anual peste 12 litri de
alcool pur, ceea ce depăşeşte media pe ţările Uniunii Europene şi este de circa două ori
mai mult faţă de media pe Comunitatea Statelor Independente (CSI).
În 2008, 81,8% din tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 ani au consumat băuturi
alcoolice, băieţii consumând mai mult alcool comparativ cu fetele. Consumul excesiv de
alcool la o singură ocazie a fost menţionat de mai mult de jumătate din respondenţi,
58,7% consumînd şase pahare de vin sau mai mult sau echivalentul acestora în băuturi
alcoolice mai tari la o singură ocazie.
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Alt studiu a indicat faptul că tinerii nu percep consumul de alcool ca pe o problemă.
Doar 54,4% dintre fete şi 47,1% dintre băieţi (42,7% din respondenţii din regiunea
transnistreană) consideră consumul excesiv de alcool ca fiind o problemă. Consultaţiile
cu tinerii au arătat că adolescenţii percep fumatul şi drogurile ca fiind probleme mai mari
în comparaţie cu alcoolul, care indică o conştientizare generală scăzută de către tineri a
consecinţelor negative ale alcoolului şi o acceptare a culturii de consum sporit de alcool
în Republica Moldova, inclusiv de către tineri.
Legislaţia privind controlul asupra consumului de alcool şi droguri
Politica statului privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumul ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope, reducerea şi eradicarea acestor
consumuri, educarea populaţiei în spiritul abstinenţei şi al unui mod sănătos de viaţă,
precum şi înlăturarea consecinţelor dependenţei fizice şi/sau psihice faţă de acestea a
fost stabilită prin Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi alte substanţe psihotrope. Legea cu privire la publicitate,
stabileşte restricţii privind publicitatea băuturilor alcoolice.

4.3. CONSUMUL DE DROGURI ŞI PROBLEMELE AFERENTE ACESTUIA
Consumul de droguri reprezinta una din provocările cu care se confruntă
umanitatea, efectele directe sau indirecte ale acestuia relevându-l ca pe un fenomen
îngrijorător, demn de luat în calcul în programele de cooperare internaţională.
Narcomania în Republica Moldova ia proporţii din ce în ce mai mari, devenind un factor
serios ce influenţează negativ dezvoltarea societăţii, prezentând un pericol pentru sănătatea
publică. Începând cu anul 1986, răspândirea narcomaniei a căpătat un caracter epidemic.
Tranziţia de la adolescenţă la perioada de maturitate timpurie este o perioadă crucială,
în care de multe ori începe experimentarea drogurilor. Drogurile pot fi foarte tentante pentru
tinerii care îşi încep propria luptă pentru independenţă, în timp ce sunt în căutarea identităţii
lor. Tinerii marginalizaţi sunt în special susceptibili de a fi tentaţi de droguri.
Moldova este o ţară unde drogurile de tipul canabisului şi macului sunt cultivate,
produse şi consumate. Analiza indică că, în timp ce utilizarea drogurilor mai uşoare de genul
canabisului şi metamfetaminelor în Moldova este mai mică decât în ţările UE, prevalenţa
drogurilor injectabile este înaltă în comparaţie cu alte ţări europene (Figura 34).
Prevalenţa medie pe parcursul întregii vieţi de utilizare a canabisului în rândul
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani în Europa este de 30,7% în timp ce în Moldova
aceasta constituie 3,4% pentru aceeaşi categorie de vârstă. Acelaşi lucru este valabil şi în
cazul utilizării drogurilor sintetice, cum ar fi amfetaminele. Dacă prevalenţa pe parcursul
întregii vieţi de utilizare a ecstasy în Europa este de 5,6% în rândul populaţiei cu vârsta
cuprinsă între 15-34 ani, atunci în Moldova aceasta constituie 1,3% pentru aceeaşi
categorie de vârstă.
Utilizatorii de droguri injectabile sunt supuşi celui mai înalt risc de a se confrunta
cu probleme de sănătate din cauza consumului de droguri, cum ar fi infecţiile transmise
prin sânge (de exemplu, HIV/SIDA, hepatitele) sau decese cauzate de droguri. Prevalenţa
drogurilor injectabile este mai mare în rândul tinerilor din Moldova decât a tinerilor din
ţările UE.
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Figura 34. Utilizarea pe parcursul vieţii a canabisului şi ecstasy în comparaţie între
Moldova şi ţările UE, 2008
În timp ce unele ţări ale UE raportează o prevalenţă a consumul de droguri opioide
(de obicei echivalente drogurilor injectabile) între 0,1% şi 0,6% din populaţie (15-64 ani),
un studiu al populaţiei generale din Moldova indică o prevalenţă pe parcursul întregii
vieţi cu opioide în populaţia de 15-64 ani de 0,5% şi de 1,0% în sub-populaţia de 15-24
ani. Nu este disponibilă nici o comparaţie pentru prevalenţa utilizării de opioide în rândul
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-25 ani din ţările europene (Figura 35).
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Figura 35. Prevalenţa consumului de droguri opioide în comparaţie
între Moldova şi ţările UE, anul 2007
Conform datelor statistice, în Republica Moldova numărul consumatorilor de
droguri creşte anual cu 42,3%, cuprinzând persoane tot mai tinere, în fiecare an decedează
120-140 narcomani. Motivele consumului de droguri în majoritatea cazurilor sunt:
curiozitatea - 46,3%, imitaţia - 12%, influenţa anturajului - 39,2%.
Incidenţa prin narcomanie oficial înregistrată în baza de date a Dispensarului
Narcologic Republican a constituit în anul 2009 1256 cazuri (34,9 cazuri la 100 mii
populaţie), faţă de a. 2008 1138 cazuri (31,9 cazuri la 100 mii populaţie), prevalenţa
atingînd 8802 cazuri (238,0 la 100 mii populaţie).
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Cele mai multe cazuri (cca 87%) sunt înregistrate în rândul tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 35 ani. Potrivit statisticilor naţionale, în anul 2009 au fost înregistraţi
10 adolescenţi cu dependenţă atestată clinic faţă de orice tip de droguri şi 114 de utilizatori
de droguri adolescenţi în categoria de vârstă 0-18 ani. Cu toate acestea, un eşantion din
cadrul unui studiu efectuat în rândul adolescenţilor care injectează droguri în trei oraşe a
recrutat doar în patru luni un număr total de 193 de utilizatori de droguri injectabile cu
vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani. Totodată, conform unui studiu, au confirmat utilizarea
în prezent a drogurilor 4,9% băieţi şi 2,3% de vîrsta 12-18 ani.
Estimarea cifrelor absolute a utilizatorilor de canabis şi utilizatorilor de droguri
opiacee pe baza studiului în rândul tinerilor din 2008 menţionat mai sus constată că cca
8000 de tineri au utilizat opiacee pe parcursul vieţii, şi cca 23 000 de tineri au utilizat
canabis la un moment dat în viaţă în categoria de vârstă de 15-24 ani. Acest lucru arată un
grad insuficient de raportare în registrele oficiale ale Dispensarului Narcologic. Motivele
gradului insuficient de raportare sunt de ordin procedural. Cazurile, oficial înregistrate,
sunt introduse în baza de date a Dispensarului Narcologic doar dacă persoana a fost
îndreptată de la poliţie sau a fost evaluată de către un narcolog. Cazurile de tratament
anonim nu sunt introduse în baza de date.
Dar numai 30,0% din fete şi 26,5% din băieţi consideră consumul de droguri ca fiind
o problemă importantă pentru comunitatea, şi tot ei percep consumul de droguri ca fiind o
problemă mai mică în comparaţie cu fumatul şi consumul excesiv de alcool. În Transnistria
93,5% din tineri cunosc pe cineva care consumă droguri, iar 76,3% consideră consumul
de droguri ca fiind o problemă pentru comunitatea lor. Există o diferenţă dintre tinerii din
zonele urbane şi cele rurale; mai puţin de jumătate din tinerii din mediul rural cunosc pe
cineva care consumă droguri, în comparaţie cu 86% din tinerii din mediul urban.
În cadrul Dispensarului Republican de Narcologie sînt aplicate metode
contemporane de tratament antidrog, reabilitare şi recuperare psiho-socială, pacienţilor
fiindu-le asigurat anonimatul. Anual aproximativ 70% din persoanele luate la evidenţă
beneficiază de programe educaţionale, de profilaxie şi tratament. În total 12632 de
utilizatori de droguri injectabile au beneficiat de proiectele de reducere a riscurilor până
la sfârşitul anului 2009.
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V. MANIFESTĂRILE SCHIMBĂRII CLIMEI ŞI HAZARDURILE
NATURALE
Calamităţile sunt situaţii excepţionale care pot cauza morbiditate şi mortalitate
excesivă în rîndurile populaţiei şi pot afecta considerabil mediul ambiant. Posibilităţile
apariţiei calamităţilor naturale există pretutindeni, atît în oraşele mari, cît şi în localităţile
rurale. Ele pot fi condiţionate de cutremure de pămînt, alunecări de teren, ploi torenţiale
abundente (inundaţii, revărsări, grindină), secetă, incendii de proporţie, accidente rutiere
etc. În ultimele decenii lista calamităţilor naturale este suplimentată cu fenomenele generate
de schimbarea climei.
Condiţiile sanitaro-igienice în zonele afectate de calamităţi determină o agravare
bruscă a stării sanitaro-epidemiologice. Sunt distruse sau avariate sistemele de asigurare
a vitalităţii localităţilor, inclusiv de aprovizionare cu apă, de evacuare a deşeurilor solide,
de evacuare a apelor reziduale, apelor meteorice etc. Caracterul şi gradul de exprimare a
complicaţiilor sanitaro-epidemiologice depinde de factorul care a provocat catastrofa şi de
particularităţile locale.
Actualmente s-a ajuns la un consens ştiinţific global care este legat de procesul de
schimbare a climei. De exemplu, în vara anului 2003 douăsprezece ţări europene au raportat
peste 70 mii cazuri adiţionale de decese în comparaţie cu media pe aceeaşi perioada a celor
cinci ani precedenţi. Deşi de proporţii mai reduse, asemenea accident a fost observat în vara
anului 2007 şi în mun. Chişinău, cînd au fost înregistrate 189 de cazuri adiţionale de deces
în comparaţie cu media perioadei calde a şase ani precedenţi. Dacă tendinţele de încălzire
globală se vor menţine, vor deveni mai frecvente şi mai exprimate fenomenele de vreme
extreme – valurile de căldură, furtunile, secetele, inundaţiile etc. Acestea, la rîndul său, vor
periclita producerea alimentelor şi a apei potabile, vor afecta mediul de trai al populaţiei şi
vor conduce la dispariţia multor specii de plante şi animale.
Grupul internaţional de experţi a ONU în problemele schimbării climei (IPCC)
a concluzionat că în plan global starea sănătăţii a milioane de oameni va fi afectată de
subnutriţie şi foamete, boli frecvente, traumatisme şi decese condiţionate de diverse urgenţe
de sănătate publică.
Calamităţile naturale, în particular şi cele determinate de fenomenele de vreme
extreme, pot servi cînd nu se iau măsuri adecvate, drept catalizator la declanşarea celor mai
diverse complicaţii, mai frecvent complicaţii epidemiologice. Căile prin care se activează
procesele epidemice sunt diverse. Republica Moldova este una din ţările Europei Centrale,
care este tot mai frecvent afectată de calamităţi naturale.
Nou născuţii şi copiii prezintă cel mai vulnerabil grup de populaţie, deoarece ei sunt
sensibili la dezastrele, atât de origine naturală cât şi antropogenă. Deoarece la vârsta infantilă
mecanismele responsabile de termoreglare sunt încă imperfecte, este necesar de a asigura
copilului o microclimă care s-ar înscrie în anumite valori de temperatură, umiditate, mişcare
a aerului etc. La ei este încă imperfect şi sistemul imun, fiind supuşi pericolului de a face
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o infecţie intestinală, respiratorie sau de altă origine. Important este şi faptul că copiii la
această vârstă totalmente depind de îngrijirea cuiva. În perioada manifestării fenomenelor
de vreme extreme sau alte dezastre acest fapt poate deveni decisiv.
Ca exemplu al impactului calamităţilor asupra sănătăţii copiilor pot servi rezultatele
studiilor multianuale efectuate în Republica Moldova. Cu excepţia dizenteriei şi hepatitei
virale A, se denotă o corelare directă şi strînsă a incidenţei infecţiilor intestinale la copii cu
valoarea medie lunară a temperaturii şi o corelare modestă – cu valoarea medie lunară a
precipitaţiilor. În ce priveşte hepatita virală A, corelarea negativă se explică prin faptul că
perioada de incubaţie a ei este extinsă, adesea depăşind o lună de zile. Cross-corelarea denotă
un coeficient autentic de corelare cu temperatura medie din luna precedentă (r = -0,724).

VI. INDICATORI DE INTERVENŢIE
(DOCUMENTE DE POLITICI PENTRU REDUCEREA HAZARDURILOR AMBIENTALE)
În Republica Moldova, crearea condiţiilor optime pentru realizarea maximă a
potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi şi atingerea unor
standarde adecvate de calitate a vieţii populaţiei constituie scopul principal al Politicii
Naţionale de Sănătate (2007).
Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008 – 2011 (2007), defineşte consolidarea
unei societăţi sănătoase în calitate de prioritate de dezvoltare pe termen mediu, inclusiv
prin: analiza factorilor ce determină diferenţa în longevitatea vieţii femeilor şi a bărbaţilor;
fortificarea şi extinderea în continuare a reţelei serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor
şi asigurarea accesului tinerilor la informare, la educaţie şi la comunicare în probleme de
sănătate; fortificarea sănătăţii mamei şi a copilului; fortificarea controlului asupra bolilor
transmisibile; reducerea poverii bolilor nontransmisibile, în special prin prevenirea
maladiilor prin carenţă de micronutrienţi (fier şi iod), precum şi prin lansarea campaniilor
naţionale antifumat, antialcool şi de prevenire a traumatismelor şi a accidentelor la
copii.
Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008-2017
(2007), transpune scopurile şi priorităţile de bază, expuse în Politica Naţională de Sănătate,
stabileşte ca obiectiv general - organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate adecvate
cerinţelor şi ajustate la necesităţile populaţiei, fortificarea serviciilor de sănătate publică
în calitate de element al dezvoltării domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu
impact asupra sănătăţii publice şi de importanţă strategică.
În ultimii ani au fost semnalate unele deficienţe în coordonarea politicilor în
domeniul sănătăţii publice şi monitorizarea acestora. Cadrul legislativ şi normativ în
domeniul sănătăţii publice nu a fost aliniat la priorităţile naţionale de dezvoltare şi legislaţia
europeană. În scopul eficientizării serviciilor de sănătate publică, prin adaptarea acestora
la noile necesităţi, optimizarea cheltuielilor în sănătate, asigurarea echităţii şi creşterea
calităţii şi accesibilităţii serviciilor de sănătate publică, Serviciul Sanitaro-Epidemiologic
de Stat a fost reorganizat în Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice.
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Crearea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice a impus organizarea
unui răspuns adecvat şi coordonat la provocările noi ce influenţează starea sănătăţii
populaţiei, inclusiv identificarea problemelor indiferent de origine – transmisibile sau
netransmisibile, prioritizarea lor şi elaborarea măsurilor adecvate de prevenire şi control.
În scopul asigurării controlului statului asupra implementării politicilor şi programelor
de sănătate, Serviciul menţionat a fost abilitat cu responsabilităţi de coordonare a
activităţilor de sănătate publică la nivel teritorial, cu antrenarea instituţiilor medicosanitare teritoriale, autorităţilor administraţiei publice locale, structurilor altor ministere
şi autorităţi administrative centrale.
Reformarea Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în Serviciul de Stat
de Supraveghere a Sănătăţii Publice s-a efectuat în baza principiilor: dezvoltarea unui
cadru legislativ şi normativ în domeniul sănătăţii publice aliniat la priorităţile naţionale
de dezvoltare şi legislaţia europeană; studierea şi evaluarea complexă a problemelor
de sănătate, indiferent de originea lor cu elaborarea măsurilor adecvate de prevenire
şi control; delimitarea funcţională a activităţilor de supraveghere de cele de expertiză
şi evaluare în scopul evitării conflictelor de interese şi dublărilor în serviciile prestate;
instituirea proceselor de asigurare a managementului calităţii serviciilor prestate prin
standardizarea tehnicilor şi procedurilor de activitate, desemnarea laboratoarelor de
referinţă; utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale întru asigurarea identificării
rapide a problemelor de sănătate, a factorilor ce o determină şi declanşarea măsurilor de
prevenire şi control a bolilor; documentarea, monitorizarea şi evaluarea determinantelor
de sănătate (calitatea apei potabile, alimentaţia şi nutriţia populaţiei, factorii mediului
ocupaţional, educaţia, instruirea şi promovarea modului sănătos de viaţă etc.).

CONCLUZII
Calitatea factorilor de mediul în Republica Moldova joacă un rol important în
determinarea sănătăţii populaţiei, în special copiilor. Riscurile la care este supusă generaţia
în creştere necesită eforturi comune din partea Ministerelor Sănătăţii şi Mediului, precum
şi instituţiilor guvernamentale care au tangenţă la problema dată, autorităţilor publice
locale, organizaţiilor neguvernamentale, agenţilor economici, populaţiei etc.
Aproximarea legislaţiei naţionale la prevederile Directivelor Uniunii Europene,
conformarea la standardele UE este una din căile posibile de diminuare a impactului
poluării factorilor de mediu asupra sănătăţii.
Implementarea documentelor de politici intersectoriale, integrarea cerinţelor de
protecţie a mediului în procesele de reforme economice în politica sectorială, în scopul
dezvoltării durabile a ţării, va contribui la îmbunătăţirea calităţii resurselor acvatice,
resurselor de sol, aerului atmosferic ceea ce va conduce la rîndul său la crearea unor
condiţii mai bune mai favorabile pentru viaţă şi sănătate.
De aceea Republica Moldova va acţiona în scopul atingerii aspiraţiilor sale politice
de integrare europeană.
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OBIECTIVE ŞI MĂSURI DE VIITOR
Pentru ameliorarea situaţiei create şi promovarea politicii de mediu şi sănătate
este necesar de întreprins următoarele:
Continuarea armonizării legislaţiei naţionale din domeniile mediului şi sănătăţii
publice cu prevederile Directivelor Uniunii Europene
• crearea bazei legislative si normative necesare promovării unui mediul sănătos
pentru viaţă
• implementarea măsurilor de prevenire a poluării sonore în raza localităţilor
• conformarea la Directivele şi standardele internaţionale de aplicare a pesticidelor
(reziduurile în alimente şi protecţia angajaţilor la locul de muncă)
• perfecţionarea legislaţiei pentru reducerea incidenţei fumatului şi reglementării
fumatului în locuri publice
• elaborarea şi implementarea politicilor de diminuare a poluării aerului atmosferic,
inclusiv din încăperi
Eficientizarea controlului şi monitoringului calităţii factorilor de mediu
• Elaborarea unui Program complex de monitorizare a calităţii componentelor de
mediu
• Fortificarea potenţialului de cercetare şi investigare a calităţii aerului atmosferic şi
resurselor acvatice, inclusiv asigurarea cu echipament a laboratoarelor de control
şi monitoring
Asigurarea accesului populaţiei rurale la surse sigure şi calitative de apă potabilă
şi canalizare
• reglementarea unor activităţi legate de apele de suprafaţă şi cele subterane
(determinate de probleme de sănătate)
• asigurarea respectării cerinţelor igienice faţă de funcţionarea sistemelor de
aprovizionare cu apă şi canalizare
• suplimentarea Programului de alimentare cu apă şi canalizare (2005) cu măsuri
specifice de dezvoltare a infrastructurii în şcoli, focusate pe teritoriile defavorizate,
menite să asigure accesul tuturor elevilor la sisteme îmbunătăţite de apă potabilă.
• implementarea sistemelor de purificare a apei potabile în şcolile racordate la
apeducte cu calitatea neconformă a apei potabile.
• crearea pe lângă primăriile rurale a serviciilor specializate, ce vor deservi şi
sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aflate în administrarea şcolilor.
• fortificarea capacităţilor de monitorizare a calităţii apei potabile a instituţiilor
Serviciului de stat de supraveghere a sănătăţii publice.
• iniţierea unor campanii de informatizare a elevilor şi cadrelor didactice, inclusiv
prin includerea în curicula şcolară a orelor facultative privind apa şi sănătatea şi
aplicarea practicilor igienice.
• salubrizarea centrelor populate, inclusiv asigurarea cu sisteme de canalizare
funcţionale
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Implementarea supravegherii de stat a sănătăţii publice
• implementarea programelor, planurilor de instruire în asigurarea unui grad
necesar de pregătire pentru situaţii urgente (excepţionale), răspuns şi reducerea
impactului
• monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu calitatea factorilor de mediu;
• elaborarea politicii inter-sectoriale şi planificarea prevenirii şi controlului
accidentării copiilor
• crearea condiţiilor salubre de habitat, securitate fizică şi condiţii igienice în sfera
ocupaţională (la locul de instruire, educare) pentru toţi copiii şi adolescenţii.
• elaborarea pragurilor impactului pe sănătate, aprobarea şi implementarea unui
sistem de alertă timpurie;
• asigurarea informaţiei permanente, complete şi veridice a populaţiei despre starea
sănătăţii în relaţie cu calitatea mediului.
• instruirea populaţiei privind asigurarea la domiciliu a unui microclimat acceptabil
pentru copii şi alte grupuri vulnerabile de persoane etc.
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