Cuvânt înainte
Protecţia mediului înconjurător este o prioritate globală. Urmare Summit-ului Mondial
privind Dezvoltarea Durabilă, unde, de rând cu problemele economice şi sociale, au fost
abordate şi cele privind protecţia mediului, guvernele statelor, organizaţiile internaţionale şi
organizaţiile non-guvernamentale au urmărit insistent realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă.
Din momentul lansării procesului „Un Mediu pentru Europa”, ţările Europene au realizat
un progres considerabil şi performanţă în soluţionarea problemelor de mediu în context atât
regional cât şi naţional.
Republica Moldova consideră procesul ”Un mediu pentru Europa” unul foarte important,
deoarece acest proces impulsionează lansarea noilor documente politice la nivel european, prin
implementarea cărora ţările obţin progrese considerabile în perfectarea politicilor naţionale de
mediu. De asemenea, evenimentul menţionat oferă oportunităţi de dezvoltare şi creştere a
relaţiilor cu ţările participante la acest proces.
Republica Moldova a participat activ la toate Conferinţele Ministeriale anterioare ”Un
Mediu pentru Europa”. Ţara a participat la elaborarea Strategiei de mediu pentru ţările Europei
de Est, Caucazului şi Asiei Centrale, aprobată în 2003 la conferinţa de la Kiev. De asemenea, în
Kiev, Moldova a semnat trei protocoale: Protocolul privind evaluarea strategică de mediu,
Protocolul privind responsabilitatea civilă şi compensaţiile pentru daunele cauzate apelor
transfrontaliere de efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale şi Protocolul privind
Registrul emisiilor şi transferul de poluanţi.
Raportul în cauză, elaborat pentru cea dea şasea Conferinţă Ministerială de la Belgrad,
are drept scop de a reda informaţia actuală despre starea resurselor naturale în Republica
Moldova şi de a prezenta priorităţile de mediu, sarcinile principale, precum şi problemele din
domeniu.
Eu sunt convins, că partenerii şi colegii noştri, care sunt interesaţi de rezultatele obţinute
de Republica Moldova după Conferinţa de la Kiev, vor găsi acest raport destul de util.
Totodată, sper, că raportul în cauză ne va ajuta să reflectăm nu numai rezultatele obţinute,
dar şi evoluţia activităţii noastre în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor
naturale la nivel naţional şi internaţional, precum şi trasarea direcţiilor strategice pentru viitor.
Aş vrea să-mi exprim încrederea mea personală că acest raport ne va ajuta să găsim
parteneri relevanţi şi suportul financiar şi politic necesar.
Deci, să ne unim eforturile pentru a salva mediul înconjurător pentru Europa.
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1. Informaţie generală
Dezvoltarea durabilă a ţarii şi a întregii societăţi este
posibilă prin asigurarea unor factori de mediu calitativi
care contribuie la menţinerea calităţii vieţii şi sănătăţii
populaţiei.
1.1 Amplasare geografică şi resurse climatice
Republica Moldova fiind o ţară cu o economie în tranziţie şi
având ramura de bază agricultura este dependentă şi
vulnerabilă la condiţiile climaterice, care din an în an prin
frecvenţa şi intensitatea fenomenelor climaterice
nefavorabile provoacă pagube enorme economiei naţionale
care uneori depăşesc bugetul anual al ţării, acesta din
urmă tergiversează dezvoltarea socio-economică a ţării
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 republicii este, în ansamblu, 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 sunt cuprinse 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. 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.
Precipitaţiile anuale scad în intensitate de la nord-vest la sud-est respectiv de la 604 mm
pînă la 568 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 2007 a constituit 3581,1 mii locuitori, din care 48,2%
alcătuieşte populaţia de sex masculin şi 51,8% - cea de sex feminin. Din numărul total al
populaţiei 1478,0 - alcătuieşte populaţia urbana si 2103,1 - 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.
Republica Moldova este un spaţiu însorit în perioada caldă a anului şi posomorît, cu timp instabil
în perioada rece, noiembrie-martie.
Resursele climatice sunt determinate îndeosebi de circulaţia atmosferică formată în
centrele barice la mari depărtări de teritoriul republicii. 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.
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. Predomina vînturi direcţionate din vest, nord, nord-vest cu
frecvenţa mai slaba din sud şi sud-est.
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. Durata este influenţată de relief (expoziţie, altitudine),
bazine acvatice, masive de păduri.
Ploile torenţiale, secetele, procesele de deşertificare, vînturile puternice, trombele,
grindina, îngheţurile de primăvară şi toamnă sunt fenomene nefavorabile des întîlnite 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 social-economici generali
Populaţia Republicii Moldova are ferma convingere ca poate şi
trebuie să se dezvolte dinamic în plan economic, social şi spiritual
pentru a ocupa un loc destoinic printre ţările Comunităţii
Europene
Obiectivul primordial al politicilor economice ale statului rezidă în consolidarea
potenţialului de creştere economică durabilă în scopul reducerii sărăciei şi ameliorării calităţii
vieţii populaţiei.
Pentru asigurarea realizării acestui obiectiv, activităţile de bază ale Guvernului au fost
orientate spre: (i) implementarea consecventă a transformărilor structurale; (ii) ameliorarea
climatului investiţional; (iii) susţinerea micului business; (iv) promovarea exporturilor; (v)
gestionarea eficientă a datoriei publice; (vi) asigurarea echilibrului bugetar; (vii) conlucrarea cu
Banca Naţională a Moldovei (BNM) în vederea promovării unei politici monetar-creditare
echilibrate, asigurării controlului asupra inflaţiei şi menţinerii cursului de schimb flexibil al
monedei naţionale.
Începînd cu anul 2000 economia Moldovei a revenit pe traiectoria creşterii, ranversînd un
deceniu de declin continuu şi deteriorare a nivelului de viaţă. Datorită stabilităţii politice şi a
măsurilor întreprinse de către Guvern, Republica Moldova a reuşit sa menţină stabilitatea
macroeconomică, sa obţină creştere economică şi să reducă sărăcia.
Printre realizările cele mai importante din această perioadă pot fi menţionate:
Asigurarea stabilităţii macroeconomice. În perioada anilor 2000-2006 Produsul Intern
Brut (PIB) real a crescut în medie pe an cu 5,9%, creşterea cumulativă faţă de anul 1999 fiind de
49,5%. Inflaţia a fost menţinută la un nivel rezonabil, reducându-se de la 18,4% în 2000 până la
14,1% în 2006 (rata inflaţiei la sfârşitul anului). Cursul de schimb a valutei naţionale a fost
stabil, iar rezervele Băncii Naţionale au crescut semnificativ.
Reducerea datoriei externe. Creşterea economică şi managementul prudent al datoriei au
contribuit la reducerea datoriei externe totale în PIB de la 121% în 2000 la 74% în 2006.
Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice. Măsurile întreprinse în vederea
îmbunătăţirii politicii fiscale au rezultat în extinderea bazei fiscale şi creşterea ponderii
veniturilor în PIB. La realocarea resurselor, sectoarele sociale au avut prioritate.
Îmbunătăţirea climatului de afaceri prin intermediul unor reforme structurale. Progrese
au fost înregistrate în direcţia percepţiei generale asupra cadrului regulatoriu, simplificîndu-se
procedura de înregistrare a afacerilor, licenţiere, de devamare, reducerea frecvenţei şi duratei
controalelor.
Reducerea sărăciei. În anii 2001 – 2005 indicatorii sărăciei s-au redus cu aproximativ 39
p.p. pentru sărăcia absolută şi 36 p.p. pentru sărăcia extremă. Politica de stat în domeniul
reducerii sărăciei s-a bazat în mod prioritar pe implementarea Strategiei de Creştere Economică
şi Reducere a Sărăciei (SCERS). Creşterea robustă a avut o contribuţie majoră la îmbunătăţirea
standardelor de viaţă.
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea accesului la servicii educaţionale. Guvernul a realizat

progrese în reformarea învăţământului secundar general prin perfecţionarea curiculei şi
revizuirea proceselor şi tehnicilor educaţionale. Recent, Moldova a aderat la procesul de la
Bologna.
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea accesului la servicii de sănătate. În rezultatul reformei
în sectorul sănătăţii, a fost introdusă asigurarea medicală, fortificată medicina primară şi iniţiată
restructurarea sectorului spitalicesc. Guvernul este hotărât să continue reformele în educaţie şi
ocrotirea sănătăţii în vederea sporirii eficienţei şi calităţii serviciilor prin raţionalizarea
cheltuielilor şi reabilitarea infrastructurii sociale.
Tabela nr.1
Principalii indicatori macroeconomici pe anii 2000-2006
Indicatorii
Unitatea 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
De
măsură
PIB nominal
mln lei 16020 19052 22556 27619 32032 37652 44060
mln
1288
1481
1662
2598
2998
2988
3356
USD
PIB faţă de anul 2000
%
102,1 106,1 107,8 106,6 107,4 107,5 104,0
PIB calculat pe
lei
4402
5247
6277
7646
8890 10475 12292
locuitor:
USD
354
408
459
548
721
831
936
Indicele preţurilor de
%
131,2 109,6 105,2 111,6 112,4 111,9 112,7
consum mediu anual
faţă de anul
precedent
Rezerve valutare ale
mln
204
228,5 268,9 302,3 470,3 597,4 775,3
BNM
USD
Credite ale BC
mln lei
2291
3101
4166
6055
7399
9990 13768
acordate economiei
în raport cu PIB
%
14,3
16,3
18,5
21,9
23,1
26,5
31,2
Depozite
mln lei
2040
2953
4223
5768
8019 11255 14397
- în monedă naţională mln lei
1045
1630
2229
2881
4437
6554
7324
- în valută străină
mln lei
995
1323
1004
2887
3583
4701
7073
Cursul mediu anual
lei/USD 12,43 12,87 13,57 13,94 12,33 12,69 13,13
de schimb al
monedei naţionale
Export
mln
471,5 565,5 643,8 789,9 985,2 1091,3 1051,6
USD
- faţă de anul 2000
%
100
119,9 136,5 167,5 209,0 231,4 223,0
Import
mln
776,4 892,2
1038 1402,3 1768,5 2292,3 2693,2
USD
- faţă de anul 2000
%
100
114,9 133,7 180,6 227,8 295,2 346,9
Bugetul public
naţional
Venituri
mln lei
5425
6118
7340
9417 11408 14528 17850
- în raport cu PIB
%
33,9
32,1
32,5
34,1
35,6
38,6
40,5
Cheltuieli
- în raport cu PIB
mln lei
5827
6007
7726
9147 11526 13940 17978
%
36,4
31,5
34,3
33,1
35,1
37,0
40,8
Datoria externă
mln
781,3 699,8 724,3 751,4 688,9 656,3 718,3
administrată de
USD
Guvern
- în raport cu PIB
%
60,4
48,1
44,4
36,0
26,8
22,4
21,0

Producţia industrială
(în preţul curente)
- faţă de anul 2000
Producţia agricolă (în
preţuri curente)
- faţă de anul 2000
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
- faţă de anul 2000
Volumul serviciilor
cu plată prestate
populaţiei prin toate
căile de realizare
- faţă de anul 2000
Salariul nominal al
unui salariat în
economie
(mediu lunar)
Mărimea medie
lunară a pensiei
stabilite (în sfârşitul
anului)
Numărul şomerilor
oficial înregistraşi (la
sfîrşitul anului)
Pragul absolut al
sărăciei
Rata sărăciei
Pragul internaţional
de $2,15 PPC pe
persoană/zi
(MDL/persoană/lună)
Rata sărăciei
(cheltuieli pe adult
echivalent)

mln lei

8168

10428

12624

15963

17591

20770

22243

%
mln lei

100
8268

113,7
8646

126,0
9474

145,6
10354

157,6
11819

168,6
12688

157
13695

%
mln lei

100
1759

106,4
2315

110.0
2804

95,1
3622

114,8
5140

115,7
7189

110,4
9580

%
%
mln lei

11,0
100
6012

12,2
111
7612

12,4
123,2
10753

13,1
131,8
14537

16,0
142,4
16576

19,1
159,3
19488

21,7
186,4
23361

%
mln lei

100
2600

114,8
3404

154,1
4222

182,1
5299

192,3
6970

202,5
8210

216,5
9567

%
lei

100
407,9

121,2
543,7

135,5
691,5

153,5
890,5

161,7 176,5 179,4
1103,1 1318,7 1695,4

lei

85,1

135,8

161

210,6

325,3

383,4

442,7

mii
pers

28,9

27,6

24,0

19,7

21

21,7

20,4

MDL/ 234,8
persoană
lună
%
67,8
167,5

257,3

270,7

303,5

327,0

353,87

54,6
183,9

40,4
193,7

29,0
216,2

26,5
239,5

29,1
268,0

32,3

21,0

11,5

11,4

14,4

%

45,0

În 2006 Produsul Intern Brut (PIB) a însumat 44,1 mild. lei, majorîndu-se cu 4% (în
preţuri comparabile) faţă de anul precedent, iar PIB pe cap de locuitor a constituit 936 dolari
SUA. Scenariul de bază al prognozei prevăzut în SCERS presupunea o creştere a PIB de cel
puţin 17% în anii 2004-2006 (cu 6% în anul 2004, şi cu 5% în următorii doi ani). În realitate,
creşterea economică cumulativă în această perioadă a constituit aproximativ 20%.
Astfel, parametrii cantitativi ai creşterii economice depăşesc indicatorii stabiliţi în
SCERS, iar creşterea cumulativă a PIB faţă de anul 1999, ultimul an de recesiune economică, a
constituit 49,5%.

Este de menţionat despre creşterea dependenţei economice de factorii externi, precum şi
despre creşterea vulnerabilităţii externe a ţării care, în anumite circumstanţe, poate înrăutăţi
indicatorii cantitativi şi calitativi ai dezvoltării ţării. 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 a ritmului de creştere a 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 Guvernul a reuşit să prevină declinul economic şi să-şi
îndeplinească obligaţiile interne şi externe.
O tendinţă pozitivă a economiei este creşterea formării brute de capital fix (17,4%), care
a depăşit creşterea consumului final (6,7%) şi cea a PIB (4%). Însă influenţa acestei creşteri
asupra sporului PIB a constituit 4,3%, în timp ce contribuţia consumului final – 7,4%. Creşterea
nominală a consumului final a depăşit creşterea PIB cu 34%, iar cererea internă (consumul final
şi formarea brută de capital) a depăşit creşterea PIB de 1,9 ori.
Creşterea consumului final se datorează creşterii consumului gospodăriilor casnice, care
continuă să depindă de intrările de valută din munca cetăţenilor Republicii Moldova de peste
hotare. Conform datelor balanţei de plăţi pentru anul 2006, veniturile din muncă a rezidenţilor de
peste hotare au constituit 1176,5 mil. dolari SUA (35% din PIB faţă de 31% în anul 2005). Este
de menţionat, însă, că ritmul de creştere a intrărilor de valută de peste hotare este în diminuare.
Astfel, dacă în anul 2003 volumul intrărilor a crescut cu 50%, în 2004 – cu 45%, atunci în 2005
şi 2006– cu 30,5% şi 23%, respectiv.
Politica în domeniul cheltuielilor publice a rămas social orientată, astfel că potrivit
rezultatelor anului 2006 către sfera socială au fost direcţionate 63,2% din bugetul public naţional.
Concomitent, în anul 2006, circa 15,1% din cheltuielile totale ale bugetului public au fost
direcţionate pentru cheltuieli de ordin economic. Ponderea lor în PIB în anul 2006 a constituit
6,2%, faţă de 5,2% în anul 2005.
Majorarea considerabilă a cheltuielilor publice în raport cu anul 2005 a fost orientată spre
creşterea finanţării următoarelor sfere: culturii – cu 54,3%, ştiinţei – cu 43,1%, sănătăţii – cu
34,3%, învăţămîntului – cu 33,7% şi asigurării sociale – cu 21,5%. Totodată, există rezerve în
ceea ce priveşte valorificarea pe deplin a mijloacelor financiare şi sporirea capacităţii de
absorbţie în aceste sectoare.
In anul 2006 volumul investiţiilor capitale finanţate din bugetul de stat a constituit 766,9
mii lei, în creştere cu 24,4 % faţă de anul 2005 şi de peste 4,4 ori faţă de anul 2004.
Concomitent, peste 50% din volumul investiţiilor capitale au fost îndreptate în
infrastructura publică. Menţinerea unui nivel adecvat de cheltuieli pentru investiţii, în special în
infrastructura publică, ramîne a fi o necesitate esenţială pentru crearea condiţiilor potrivite în
vederea asigurării creşterii economice în viitor.
In anul 2006 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.
Performanţa economică înregistrată de Republica Moldova pe parcursul anilor 2000-2004
a contribuit la realizarea unei creşteri economice care a avut impact asupra reducerii sărăciei. În
perioada 2000 – 2004 rata sărăciei s-a redus semnificativ şi constant, iar către anul 2004 numai
26% din populaţia ţării se afla sub pragul sărăciei absolute. În anul 2005, sa înregistrat o creştere
a ratei sărăciei cu 3 puncte procentuale, adică fiecare al treilea cetăţean al Republicii Moldova
(29%) se afla în sărăcie absolută, iar fiecare al şaselea cetăţean (16%) se afla în sărăcie extremă.
De menţionat, că anume sărăcia în mediul rural a determinat creşterea ratelor sărăciei în întreaga
ţară. Alţi indicatori de măsurare a sărăciei au demonstrat tendinţe asemănătoare.

2. Starea componentelor de mediu
Starea componentelor de mediu influenţează direct calitatea
vieţii şi sănătăţii populaţiei. Impactul activităţilor antropice
asupra ecosistemelor naturale provoacă dezechilibrul
acestora ce poate conduce la schimbării ireversibile.
Resursele naturale reprezintă o componentă esenţială a patrimoniului naţional. Regimul
lor de valorificare în mare măsură determină starea mediului.
În contextul securităţii economice, Republica Moldova dispune în proporţii suficiente de
resurse pedoclimatice care reprezintă un potenţial regenerabil de valoare pentru dezvoltarea
durabilă a unei agriculturi de mare randament. Cât priveşte resursele naturale neregenerabile,
cum ar fi materialele de construcţie sau materiile prime pentru fabricarea lor, acestea, cu mici
excepţii, sunt de importanţă locală. Absenţa resurselor energetice şi minereurilor este un factor
limitativ în diversitatea activităţilor economice şi de consum, care impune o politică economică
adecvată.
2.1. Calitatea resurselor acvatice.
Resursele acvatice constituie o prioritate naţională, de
aceea protecţia şi utilizarea raţională a lor rămîne a fi o
problemă la nivel atât naţional cât şi local.
Direcţiile principale rămîn a fi: aproximarea legislaţiei
naţionale la Directivele UE, stabilirea managementului
integrat al apelor pe principiul bazinal, atragerea
investiţiilor in sectorul respectiv.
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.
Stocul mediu multianual al râurilor ţării este estimat la 13,2 miliarde m3, cu o distribuţie
neuniformă în timp şi spaţiu. Nistrul acoperă 77-80 % din aceste resurse. 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.
Republica Moldova dispune de o mare varietate de ape minerale şi de masă care sunt
extrase şi folosite ca produs alimentar şi în scopuri curative precum şi pentru export.
Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă este efectuată în 52 puncte de control,
amplasate pe 17 râuri şi 9 bazine acvatice şi limanul Cuciurgan, conform celor 49 indicatori
hidrochimici şi 5 grupe de elemente hidrobiologice (Anexa nr.1).
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.
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Fig. 1. Calitatea apei r. Nistru în perioada anilor 2002-2006
Pe parcursul anilor 2004-2006 în fl. Dunărea, şi în 2004 în râurile Nistru şi Prut n-au fost
depistate cazuri de poluarea înaltă (PÎ) şi poluare extrem de înaltă (PEÎ). Numai în 2005 s-au
înregistrat cîte 1 caz de PÎ cu nitriţi în rîurile Nistru şi Prut, iar în anul 2006 s-au înregistrat 3
cazuri de PÎ în r. Prut şi 4 cazuri de PÎ în r. Nistru.
Pe parcursul perioadei menţionate s-a observat o tendinţa de îmbunătăţire nesemnificată a
calităţii apelor de suprafaţă.
Cât priveşte rîurile mici, apa din ele continuă să rămînă intens poluată (clasele III-IV
după indicii hidrobiologici), cu evidenţierea unei tendinţe alarmante de înrăutăţire a calităţii şi cu
toate pericolele ce rezultă pentru sănătatea populaţiei. În unele cazuri apa acestor râuri depăşeşte
concentraţia maximal admisibilă (CMA) de zeci de ori, fapt cauzat în mare măsură de creşterea
volumului deversărilor de ape reziduale neepurate.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizează şi componenţa chimică a depunerilor
atmosferice. Reţeaua naţională de observaţii asupra precipitaţiilor atmosferice a fost creată în
baza a 8 staţii meteorologice amplasate în localităţile: Chişinău, Tiraspol, Cahul, Rîbniţa, Leova,
Dubăsari, Camenca şi Corneşti. În probele de precipitaţii au fost analizaţi 6 ioni principali: SO42-,
Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, NH4+, precum şi pH.
Analiza variaţiei concentraţiilor ionilor în precipitaţiile atmosferice, determinate în
perioada a. 2006, demonstrează că valorile maxime ale acestora s-au înregistrat la staţiile:
Rîbniţa, Leova, Corneşti în lunile de primăvară şi la staţiile Camenca, Cahul şi Chişinău în lunile
de toamnă, iar la staţia din or. Tiraspol concentraţii sporite s-au atestat atât în lunile de primăvară
cît şi de toamnă.

Fig. 2. Concentraţiile medii anuale ale ionilor în probele sumare (lunare)
de precipitaţii atmosferice, în anul 2006
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Pe parcursul anului 2006 valorile medii lunare ale pH, în probele colectate, n-au variat
esenţial şi demonstrează prezenţa precipitaţiilor acide pe teritoriul ţării. Staţiile la care
precipitaţiile acide (pH<5,6) au fost înregistrate cel mai des sunt Leova şi Dubăsari, ambele
situate în zone supuse influenţei fluxurilor transfrontaliere de poluanţi.
Monitorizarea apelor subterane a fost efectuată pe tot teritoriul republicii la 160-180
sonde de observaţie. Au fost întocmite hărţi despre starea reală şi nivelul apelor subterane în
condiţii naturale.
Analiza calităţii apelor subterane denotă 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.
Pe teritoriul ţării există circa 7 mii sonde exploatabile a diferitor orizonturi acvifere.
Multe dintre ele sunt în stare deplorabilă şi trebuie conservate întrucât reprezintă surse potenţiale
de poluare a acestor orizonturi. În prezent se efectuează inventarierea sondelor de exploatare.
Starea apelor din fântâni pe întreg teritoriul ţării, conform rezultatelor Centrului Naţional
Ştiinţifico – Practic de Medicină Preventivă, nu corespunde standardului „Apa potabilă”. În
medie 87% din probele de apa din stratul freatic conţin nitraţi ce depăşesc de la câteva până la
zeci de ori CMA.
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.
Autorităţile publice centrale şi locale concomitent cu realizarea măsurilor prevăzute în
„Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova până în
anul 2015”, contribuie la lichidarea surselor de poluare a apelor subterane prin realizarea unor
măsuri concrete, cum ar fi:
• Inventarierea sondelor arteziene şi conservarea sau lichidarea celor abandonate deoarece
unele dintre ele prezintă pericol de poluare a subteranului
• Modernizarea şi extinderea reţelei de monitoring a apelor subterane
• Evaluarea calităţii apelor subterane
• Extinderea reţelei şi capacităţii analitice a laboratoarelor în context cu cerinţele
standardelor europene privind apa potabilă, utilizarea metodelor expres de analiză în condiţii de
câmp.

În scopul lichidării surselor de poluare a mediului, anual sunt organizate şi desfăşurate
bilunare de înverzire şi salubrizare a localităţilor.
În conformitate cu prevederile Decretului Preşedintelui privind desfăşurarea Săptămânii
apei curate sub genericul „Apa – izvorul vieţii” au fost elaborate planuri de acţiuni naţionale şi
locale, conform cărora în 2006 au fost curăţate 14012 fântâni şi 678 izvoare.
De asemenea în toate raioanele republicii a fost desfăşurat concursul “Cea mai amenajată
sursă de apă potabilă din localitate”, în rezultatul căruia au fost selectate pentru Concursul
republican 73 de localităţi cu 42 fîntîni şi 31 izvoare. Pentru amenajarea şi salubrizarea fîntînilor
şi izvoarelor de pe teritoriul republicii, Ministerul în 2006 a alocat din mijloacele Fondului
Ecologic Naţional suma de circa 3,3 mln lei.
Poluarea transfrontalieră
Cele mai importante cursuri de apă transfrontaliere din Republica Moldova sunt fluviul
Dunărea şi râurile Nistru şi Prut.
Poluarea apelor transfrontaliere poate avea impact atât la nivel local cît şi regional.
Utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere este reglementată de documente internaţionale, în
primul rând de Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a
lacurilor internaţionale (Helsinki, 1992). În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru
protecţia şi utilizarea durabilă a bazinului fluviului Dunărea este monitorizată calitatea apei r.
Prut în 3 secţiuni ale Reţelei de Monitoring Transnaţionale (Şirăuţi, Leova, Giurgiuleşti). Potrivit
acordului bilateral cu România, supravegherea calităţii apei r. Prut se efectuează în punctele
menţionate, stabilite în comun cu Regia Apelor, filiala Iaşi, după 39 indici hidrochimici şi 2
grupe de elemente hidrobiologice. Se realizează un schimb de informaţii lunar şi se elaborează
Anuarul calităţii apei r. Prut.
In cadrul acordului respectiv cu Ucraina se efectuează supravegherea calităţii apei r.
Nistru în 2 puncte de prelevare. Informaţia respectivă este adusă la cunoştinţa administraţiei
publice centrale şi locale, ministerelor şi departamentelor, iar în caz de depistare a cazurilor de
poluare excepţională, informaţia se expediază în regim de urgenţă şi altor factori de decizie,
conform schemei aprobate în Anexa nr. 2. Un rol important îl are schimbul reciproc de informaţii
şi avertizarea în cazul depistării cazurilor de poluare excepţională a tuturor Centrelor Principale
Internaţionale de Alertă (PIAC) din bazinul fluviului Dunărea. Serviciul Hidrometeorologic de
Stat (SHS) are acorduri bilaterale cu România şi Ucraina privind schimbul de informaţii
trimestrial asupra calităţii apei r. Prut şi respectiv r. Nistru.
Datele anilor 2003-2006 confirmă tendinţa de îmbunătăţire a calităţii apei în râurile
transfrontaliere. În cele trei cursuri de apă transfrontaliere n-au fost înregistrate cazuri de poluare
extrem de înaltă. În 50% din secţiunile monitorizate calitatea apei r. Prut conform indicelui
poluării apelor (IPA) s-a schimbat din clasa III de calitate (moderat poluatã) în clasa II de calitate
(curatã). Conform valorilor IPA calitatea apei r. Nistru s-a îmbunătăţit în 5 secţiuni, trecând din
clasele de calitate III (moderat poluată) şi IV (degradată), în clasa II (curată).
2.2. Calitatea aerului atmosferic
Principala sursă de poluare a aerului atmosferic o constituie
transportul auto, 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.
Republica Moldova este supusă şi poluări transfrontaliere a
aerului, care este dominată de problema ploilor acide.
Monitorizarea calităţii aerului atmosferic în Republica Moldova este efectuată de către
Serviciul Hidrometeorologic de Stat în baza a 17 posturi staţionare, amplasate în 5 centre
industriale: Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Rîbniţa, Bender. In afară de aceasta, staţiile Leova (SHS) şi
Hînceşti (IEG) monitorizează calitatea aerului atmosferic în context transfrontier.

Fig. 3. Gradul de poluare al aerului atmosferic
pe teritoriul Republicii Moldova în a. 2004
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Fig. 4. Gradul de poluare a aerului atmosferic pe teritoriul
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Comparând gradul poluării aerului atmosferic pentru cei 6 poluaţi principali investigaţi, în
urbele monitorizate, în perioada 2004-2006 se poate concluziona că nivelul de poluare a aerului
atmosferic în 2006 s-a majorat comparativ cu anii precedenţi 2004-2005.
De asemenea s-a stabilit, că 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 a aerului atmosferic este transportul auto, 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.
Sursele mobile de poluare. Poluarea aerului atmosferic, în principiu, are loc de la
exploatarea transportului auto, în deosebi celui cu termen de exploatare depăşit. Numărul
autovehiculelor în ţară a atins cifra de peste 400 mii, dintre care circa 5% din acestea sunt maşini
noi, iar 65% - mai vechi de 15-20 ani.
Emisiile de la transportul auto în 2006 au constituit aproximativ 170,07 mii tone,
înregistrând o creştere de circa 51,3 mii tone faţă de anii 2000, şi de 30,8 mii tone faţă de 2003.
Fig. 6. Poluanţi emişi de sursele mobile de poluare (mii tone)

În scopul prevenirii poluării aerului a fost efectuată inventarierea surselor de poluare a
atmosferei, care sunt prezentate de 1764 întreprinderi industriale şi obiecte în construcţie, 95
întreprinderi de transport auto, 3 centrale termoelectrice, 56 cazangerii raionale, peste 2344

cazangerii cu productivitate mică şi medie, 565 staţii de alimentare cu produse petroliere şi gaze,
24 baze pentru depozitarea şi păstrarea produselor petroliere.
Întru executarea prevederilor legislaţiei naţionale, precum şi celei europene MERN de
comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne a 6-a oară au organizat şi desfăşurat operaţiunea
„Aer curat”, supunând controlului transportul auto de la întreprinderi, organizaţii, gospodării
agricole, societăţi pe acţiuni. S-a constatat, că fiecare al 16-lea automobil circulă cu depăşirea
normativelor toxicităţii sau fumegării şi contribuie esenţial la poluarea aerului atmosferic.
Din 2007 Republica Moldova participă în proiectul regional „Determinarea tendinţelor
concentraţiilor POP în aerul atmosferic în ţările Europei Centrale şi de Est cu folosirea
poliuretanului expandat pentru prelevarea pasivă a mostrei”, finanţat de Centrul de Cercetări
pentru Chimie de Mediu şi Ecotoxicologie din Brno, Republica Cehă. În acest context, în martie
2007, cu suportul specialiştilor cehi la staţiile Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost
instalat echipament de prelevare pasivă a mostrei şi desfăşurat seminarul de instruire a
colaboratorilor acestuia.
Este de menţionat, că cel mai inofensiv şi ecologic este transportul electric, care în 2006 a
constituit 363 unităţi sau cu 38 unităţi mai puţin faţă de 2003.
Surse fixe de poluare. Pe teritoriul ţării în 2006 au fost înregistrate: 1 întreprindere cu
masa emisiilor mai mare de 5000 tone, 9 întreprinderi cu masa emisiilor de la 100–5000 tone şi
1636 întreprinderi cu masa emisiilor până la 100 tone.
Dinamica volumului emisiilor poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare este
prezentată în graficul ce urmează.
Fig. 7. Cantitatea de noxe emise de către sursele fixe de poluare (mii tone)
* Emisiile anilor 2004 - 2005 sunt date fără termocentrala Cuciurgani
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Din 2818 instalaţii înregistrate de purificare a aerului, 229 din ele sunt defectate sau
funcţionează neeficient. În 2006 se atestă o reînnoire a parcului de instalaţii pentru purificarea
aerului, pe parcursul căruia au fost implementate 60 purificatoare noi de aer.
În scopul prevenirii poluării aerului atmosferic atenţie deosebită s-a atras întreprinderilor
SA „CET–I”, SA „CET–2”, SA „Termocom” – mun. Chişinău şi SA „CET–Nord” – mun. 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.
Pe parcursul anului 2006 numărul cazangeriilor a crescut cu 217 unităţi faţă de 2183 în
2005, iar numărul cazangeriilor în funcţiune a crescut cu 618 faţă de 1375 în 2005. În 2006 a
crescut numărul cazangeriilor pe gaze naturale cu 280 unităţi faţă de 999 unităţi în 2005.
Întru sporirea realizării prevederilor actelor legislative, inclusiv Legii privind protecţia
mediului înconjurător şi Legii privind protecţia aerului atmosferic s-a intensificat activitatea în
domeniul elaborării documentaţiei normative ecologice necesare în vederea reglementării şi
autorizării emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic. Pe parcursul perioadei raportate au fost
eliberate 1173 autorizaţii pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la sursele fixe.

Pentru conştientizarea populaţiei privind necesitatea efectuării măsurilor de prevenire şi
de diminuare a poluării aerului şi implementarea Iniţiativei Uniunii Europene în acest sens
MERN deja al patrulea an organizează măsura „În oraş fără automobilul meu”, la care numărul
participanţilor este în creştere.
Monitoringul privind poluarea radioactivă în aerul atmosferic se efectuează pe întreg
teritoriul republicii la 17 staţii meteorologice, unde se efectuează măsurări de 2 ori/24h, la orele
700 şi 20 00.
Tab. 2. Lista staţiilor, care monitorizează debitul de expoziţie a radiaţiei gamma
NORD
1. Briceni
4. Bălţi
2. Soroca
5. Rîbniţa
3. Camenca
6. Făleşti

CENTRU
7. Corneşti
10. Chişinău
8. Bravicea
11. Bălţata
9. Dubăsari 12. Tiraspol
13. Bender

SUD
14. Ştefan Vodă
15. Leova
16. Comrat
17. Cahul

µR/h

Conform datelor colectate şi estimate de la punctele de monitoring radiologic, debitul
dozei de expoziţie a radiaţiei gama pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada anilor 20022006 a variat: la Nord în limitele: 9 µR/h - 18 µR/h; în centru în limitele: 12 µR/h - 18 µR/h; la
Sud în limitele: 10 µR/h - 16 µR/h. În rezultatul estimării valorilor debitului de expoziţie a
radiaţiei gama pe întreg teritoriul republicii, care s-a încadrat în limitele 9 – 18 µR/h, putem
afirma, că pe parcursul perioadei a.a. 2002-2006, depăşiri ale limitei de avertizare (25 µR/h) nu
s-au înregistrat.
Fig. 8. Variaţia valorilor maxime lunare ale debitului dozei de expoziţie
a radiaţiei gama, în perioada 2002 – 2006
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Deci, valoarea debitului de expoziţie a radiaţiei gama corespunde nivelului natural al
fondului radioactiv şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.
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 au contribuţii importante la fluxurile
internaţionale de poluanţi către ţările mai slab dezvoltate economic şi industrial. Prin urmare,
strategiile pentru soluţionarea problemelor cauzate de poluarea transfrontalieră a aerului, trebuie
să ia în consideraţie fluxurile dintre ţări şi eforturile comune ale ţărilor europene de a reduce
emisiile şi consecinţele lor transfrontaliere. Acesta a fost unul din motivele adoptării Convenţiei

asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 1979) şi a protocoalelor
aferente.
În conformitate cu datele oferite de Programul European de Monitoring şi Evaluare
(EMEP), referitoare la media importului/exportului substanţelor poluante calculată sub aspect
transfrontalier, Republica Moldova s-a dovedit a fi un importator net de sulf, oxid de azot şi
amoniu. Cota 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 conformitate cu calculele efectuate de Centrul
de Est de Sintetizare Meteorologică, cantitatea depunerilor transfrontaliere de sulf se micşorează
de la nordul ţării spre sudul ei, constituind la nordul Moldovei 1000 eq/ha/an, în centru 200-500
eq/ha/an şi la sud – 100 eq/ha/an şi nu depăşesc limitele admisibile stabilite de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS), incluse în limitele 250-1500 eq/ha/an, în funcţie de ecosistem.
Ţinând cont de faptul, că teritoriul Republicii Moldova datorită aşezării sale geografice
este supus unei poluări transfrontaliere a aerului permanente şi reieşind din necesitatea cooperării
multilaterale, regionale şi internaţionale sub aspect transfrontalier, în anul 1987 în localitatea
Leova, a fost pusă în funcţiune prima staţie de monitoring al poluării transfrontaliere a aerului,
integrată în reţeaua EMEP. Din diferite motive, staţia nu a funcţionat între anii 1995 şi 2003.
Începând cu anul 2004, staţia şi-a reluat activitatea, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat
furnizează către secretariatul Convenţiei de la Geneva informaţii privind aciditatea şi compoziţia
chimică a precipitaţiilor atmosferice, inclusiv privind metalele grele şi poluanţii organici
persistenţi. Reactivarea staţiei a fost determinată şi de ratificarea de către Guvernul Republicii
Moldova, în anul 2002, a doua Protocoale în cadrul Convenţiei de la Geneva, privind poluanţii
organici persistenţi şi metalele grele.
În scopul realizării prevederilor Protocolului privind metalele grele, pe parcursul anului
2005 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe de precipitaţii atmosferice la staţia
transfrontalieră Leova pentru determinarea concentraţiei metalelor grele prioritare (Pb, Cd) şi
altor metale grele (Cu, Ni, Zn, Cr), reglementate de Protocol.
Fig. 9. Valorile maxime ale metalelor grele înregistrate
în probele de precipitaţii la staţia Leova, a. 2005

În comparaţie cu anul 2004, se observă o majorare a concentraţiilor unor metale grele:
plumb (0,34 şi 7,05 µg/l, respectiv); zinc (30,25 şi 68,76 µg/l, respectiv) şi nichel (28,22,
respectiv 38,79 µg/l). Totodată, comparativ cu anul precedent, s-a înregistrat o scădere a
concentraţiilor de cadmiu, cupru 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 de ciment, sticlă,
materiale de construcţii şi termoenergetica); al dispersiei eoliene a metalelor din sol.
Protecţia stratului de ozon
O influenţă deosebită asupra aerului atmosferic o au instalaţiile frigorifice, funcţionarea
cărora se bazează pe utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon (SDO).
Nivelul de bază a consumului mediu al clorfluorcarburilor (CFC) în anii 1995-1997 a
constituit 73,3 PDO tone. În 2005 Republica Moldova a utilizat 14,4 PDO tone de CFC, ceea ce
constituie 50 la sută mai puţin din nivelul de bază. În raportul anual prezentat Secretariatul
Convenţiei privind Protecţia Stratului de Ozon despre implementarea Programului Naţional
privind suprimarea eşalonată a Substanţelor care Distrug Stratul de Ozon (PN) a fost raportat că
cantitatea de CFC în a. 2005 (14,4 PDO tone) a fost utilizată completamente în sectorul
frigorific. Aceste date denotă că Republica Moldova va substitui către finele anului 2007 85 la
sută din consumul de CFC.
Sectorul frigorific este unicul sector care consumă CFC-12. În scopul evaluării tipurilor
de echipamente din diverse subsectoare, care mai utilizează CFC-12, a fost efectuată
inventarierea sectorului frigorific.
S-a constatat, că cantitatea majoră a acestui agent frigorific este utilizată în sectorul
deservirii frigiderelor de uz casnic. Consumul de CFC-12 pe subsectoare în 2005 este prezentat
în tabelul de mai jos.
Tab. 3. Consumul CFC-12 pe subsectoare (datele a. 2005)
Numărul de
Numărul de
Consumul agentului
unităţi
Sub sector
unităţi
frigorific per an, (tone
reîncărcate per
estimate
metrice)
an
1 Frigorific industrial
54
38
5.3
2 Frigorific comercial
10800
900
2.6
Condiţionarea aerului
3
4
2
0.4
(răcitoare de apă)
4 Frigorific de uz casnic
1,300.000
3.9
Frigorific pe unităţi de
5
55
23
0.3
transport
Climatizoare auto
6
9850
1890
1.9
(automobile şi autobuse)
TOTAL
14.4
În timp ce utilizarea de CFC în ţară treptat scade, utilizarea HCFC (R-22) este în creştere.
În cantităţi mai mari agentul frigorific HCFC -22 se utilizează la întreprinderile de capacitate
mică şi mijlocie pentru prelucrarea şi păstrarea producţiei alimentare. În sectorul de condiţionare
a aerului HCFC-22 rămâne agentul frigorific principal. Suprimarea treptată a CFC-12 şi creşterea
cerinţei de agenţi frigorifici pentru producerea frigului artificial şi condiţionarea aerului va
conduce neapărat la creşterea consumului de R-22. Consumul de HCFC-22 pe sectoare în a.
2005 este prezentat în tabelul de mai jos.
Tab.4. Consumul HCFC-22 pe subsectoare (date a. 2005)

Subsector
1
2
3
4
5

Frigorific inddustrial
F
F
Frigorific
coomercial
C
Condiţionare
ea aerului
C
Condiţionare
ea aerului (şşplit-sistemee)
F
Frigorific
pee unităţi de transport
t
T
TOTAL

Nu
umărul de
unităţi
245
127
160

532

Consumuul agentuluii frigorific pe
p
ann, (tone metrice)
14.446
4.062
44.245
7.5
2.5
72.753
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R
începând cu 01.01.2008
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C-12 în a. 20
008).
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a echipamenttului frigoriific, livrat republicii drept
d
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tehniccă pentru reecuperarea şi reciclarea agenţilor frigorifici (freoni)
(
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şi la defectarea
d
e
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mpaniilor coomerciale şii industrialee autohtonee pentru moodernizarea sau reutilaarea
echippamentului frigorific, precum şi implementtarea unor tehnologii nonofensiv
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ozon,, şi instruirrii personaluului tehnic de
d specialitaate, consum
mul de SDO în Republica Moldovaa sa miicşorat de cinci ori. Acest fappt confirmăă că ţara respectă înntocmai ob
bligaţiunile şi
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Schimbaarea climei.
La 13 febbruarie 20003 Republicca Moldova a aderat la Protocolul de la Kyoto
o a Convenţţiei
cadruu a Organizzaţiei Naţiunnilor Unite cu
c privire laa Schimbareea Climei (C
CONUSC).

Conform clasificării din cadrul acestei Convenţii Republica Moldova face parte din grupa
ţărilor care nu intră în Anexa I a acestui document. Acest grup de ţări nu are obligaţiuni de
reducere a emisiilor Gazelor cu Efect de Seră (GES), însă pot beneficia de sprijin din partea
ţărilor industrial dezvoltate pentru implementarea activităţilor ce ţin de transferul de tehnologii
cu un grad avansat de eficienţă energetică şi concomitent cu o cantitate mai redusă a emisiilor de
GES.
Republica Moldova este eligibilă numai pentru activităţi din cadrul Mecanismului
Dezvoltării Nepoluante (MDN). Pentru coordonarea activităţilor la nivel naţional în cadrul
Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a fost creată „Comisia naţională pentru implementarea şi
realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei naţiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto”,
aprobată prin Hotărâre de Guvern. Această Comisie reprezintă autoritatea naţională supremă
responsabilă pentru implementarea si realizarea prevederilor CONUSC, precum şi a
mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto. Astfel, acestei Comisii iau fost delegate
toate împuternicirile pentru a elabora, promova şi implementa politicile şi strategiile ce ţin de
MDN.
Moldova a identificat şi a prezentat necesităţile tehnologice în scopul atenuării emisiilor
gazelor cu efect de seră din sectoarele prioritare - energetică şi industria prelucrătoare şi a
implementat activităţi privind fortificarea capacităţilor naţionale în vederea coordonării şi
facilitării implementării proiectelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin
retehnologizarea şi promovarea surselor de energie regenerabilă în sectorul energetic. Una din
principalele căi de reducere a Emisiilor Gazelor cu Efect de Seră este sporirea eficienţei
energetice. În acest scop pentru sectorul energetic, ca sector cu cea mai mare pondere a acestor
emisii au fost evaluate câteva scenarii de reducere. Aceste scenarii au la bază efectul sporirii
eficienţei energetice prin intermediul retehnologizării. Pentru ţara noastră o metodă benefică de
sporire a eficienţei energetice este şi implementarea surselor de energie regenerabilă. Aceste
rezultate sunt prezentate în studiul de fezabilitate „Renewable Energy” şi „Technology Needs
and Development Priorities”. Ulterior Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Comisia
naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor
Protocolului de la Kyoto a întreprins o serie de activităţi privind identificarea Propunerilor de
Proiecte care pot fi implementate prin intermediul MDN a Protocolului de la Kyoto.

2.3. Solul şi resursele minerale utile.
Solul este unul dintre cele mai mari bogăţii naturale ale
ţării, utilizarea raţională a căruia contribuie la
dezvoltarea durabilă a economiei. Suprafaţa solurilor
erodate anual se majorează cu 7086 ha.
Resursele minerale sunt limitate. Ţara dispune de cantităţi
fragmentare de combustibil - gaze naturale şi petrol
Suprafaţa fondului funciar a republicii constituie 3384,6 mii ha, inclusiv: 2518,2 mii ha
(74,4%) terenuri agricole, dintre care 1833,2 mii ha (72,7) terenuri arabile, 298,7 mii ha (11,9%)
plantaţii perene, 370,2 mii ha (14,7) fâneţe şi păşuni, 16,0 mii ha (0,6%) pârloage. Plantaţiile
perene constituie preponderent vii şi livezi, care se supun regulat lucrărilor mecanizate şi
tratamentelor chimice constituie 14,5% din terenurile agricole. Astfel suprafeţele supuse
lucrărilor intensive ocupă aproape 2/3 din suprafaţa totală a ţării.
Solul este constituit în principiu din cernoziomuri - circa 73%, din soluri de pădure şi
soluri din luncile râurilor câte aproximativ 11%, soluri deluviale 4%.
Fig. 11. Resursele de sol (ha)
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i
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Fig. 13. Utilizarea îngrăşămintelor
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Recuperarea potenţialului regenerativ al solurilor poate avea loc odată cu o nouă abordare
a agriculturii, cu dezvoltarea tehnologiilor adecvate mediului natural, ce poate asigura un
randament durabil şi micşora costurile de producţie.
Degradarea solurilor are lor şi în rezultatul arderii miriştii şi a altor resturi vegetale. Dacă
în 2005 miriştea a ars pe o suprafaţă de circa 2200 ha, în 2006 numai pe circa 890 ha, iar
prejudiciul cauzat resurselor de sol a constituit respectiv circa 340,6 mii lei şi 208,1 mii lei.
Fig. 15. Suprafeţele pe care s-a ars miriştea (ha)

Pentru republică este specific şi păşunatul excesiv, care de asemenea contribuie la
degradarea solului. Şeptelurile de animale prevalează cu mult normele stabilite de capete la 1 ha
de păşuni. Totodată, majoritatea păşunilor sunt slab productive, deoarece sunt amplasate pe
terenuri erodate.
În conformitate cu Programul măsurilor privind desfăşurarea lucrărilor de înverzire a
plaiului, consacrate Zilei Naţionale “Un arbore pentru dăinuirea noastră”, au fost întreprinse
activităţi de împădurire în scopul ameliorării şi stopării degradării solurilor terenurilor
inutilizabile şi erodate, de creare a fâşiilor forestiere de protecţie a câmpurilor agricole, de
salubrizare a localităţilor, lichidare a gunoiştilor neautorizate etc. Pentru realizarea cu succes a
acţiunilor trasate numai din Fondul Ecologic Naţional în 2006 au fost alocate mijloace financiare
în sumă de circa 9168,0 mii lei, iar în primăvara anului 2007 circa 7251,0 mii lei.
Pe terenurile degradate, gestionate de primării, în anul 2006 au fost plantate circa 6007 ha
plantaţii forestiere. De asemenea, au fost sădite 35,8 ha fîşii forestiere de protecţie a cîmpurilor
agricole şi 65,2 ha fîşii forestiere de protecţie a resurselor acvatice.
Sursele de poluare a solurilor
Analiza calităţii solului se evaluează în baza unui Program de activitate şi Plan de acţiuni,
în 10 raioane, pe 52 cîmpuri a 11 gospodării, pe o suprafaţă totală de peste 3500 ha, unde se duce
evidenţa sistematică a gradului de poluare a solurilor cu pesticide, metale grele, produse
petroliere, etc.

Utilizarea intensivă în agricultură a produselor de uz fitosanitar în anii 1960-1990 a
contribuit la poluarea excesivă a solurilor. Începând cu anii 1990 nivelul de chimizare a
agriculturii s-a redus simţitor, însă terenurile adiacente depozitelor de chimicale mai conţin şi în
prezent cantităţi remanente de pesticide.
Pentru îndeplinirea obligaţiunilor în cadrul Convenţiilor de la Stockholm, Basel,
Rotterdam şi altor acorduri internaţionale cu referire la Poluanţii Organici Persistenţi (POP),
MERN monitorizează activităţile legate de substanţele chimice şi deşeurile periculoase, inclusiv
a celor din categoria POP. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate în sol în
preajma depozitelor, unde au fost stocate pesticide inutilizabile şi interzise în r-le Căuşeni
(Grădiniþa), Ştefan Vodă (Tudora), Teleneşti (Ratuş), Floreşti (Temeleuţi), Briceni
(Grimăncăuţi), or. Cimişlia, au demonstrat poluarea solului cu pesticide în preajma tuturor
depozitelor monitorizate, cu excepţia depozitului din Ratuş.
Fig. 16. Poluarea solului din preajma depozitelor de
pesticide inutilizabile şi interzise (a. 2005)

În anul 2005 au fost efectuate lucrări de determinare a cantităţii remanente şi de bifenili
policloruraţi (BPC) în sol în preajma instalaţiilor electroenergetice. Poluarea maximă a solului cu
BPC a fost înregistrată pe teritoriul substaţiei electrice Vulcăneşti, unde depăşiri ale CMA pentru
∑BPC au fost depistate în toate punctele de colectare a probelor. Remanenţe de BPC au fost
înregistrate şi pe teritoriul substaţiilor electrice din Străşeni, Soroca, Drochia, Donduşeni, Orhei
şi Briceni.
Cel mai înalt conţinut de BPC-uri a fost înregistrat în a. 2005-2006 în probele aluviunilor
acvatice prelevate din bazinele acvatice Dubăsari (or. Rîbniţa), Costeşti (s. Costeşti), Cuciurgan
(or. Dnestrovsc) şi din rîul Prut (s. Giurgiuleşti).

Concentraţiile maximale a ∑BPC depistate în aluviuni din bazinele acvatice şi rîurile
republicii pe parcursul anilor 2003-2006 sînt prezentate grafic, unde mai frecvent s-a depistat
BPC 28.
Fig. 17. Concentraţiile maximale a sumei BPC depistate
în aluviuni din bazinele acvatice şi rîurile republicii
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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 în întregime a fost şi va fi
asigurată constant cu rezerve explorate (şi exploatabile) de materie primă naturală necesară şi
suficientă pentru dezvoltarea acestei ramuri ale economiei naţionale.
Şi-au găsit întrebuinţare următoarele tipuri de substanţe minerale/roci utile, pe larg
răspîndite, situate în partea superioară a scoarţei terestre, la adîncimi pînă la 500-700m:
calcarele, folosite, mai cu seamă, ca material de construcţie sau materie primă pentru
producerea (tăierea) blocurilor şi plăcilor de ornamentare, la prepararea varului, ca ingrediente
minerale la fabricarea zahărului;
calcarele argilo-silicioase, marnele şi gipsul, utilizate în preponderenţă la producerea
cimentului;
granitul-granodioritul, gresiile compacte, nisipurile, argilele, atît naturale omogene, cît
şi prelucrate în formă de amestecuri (în cazul rocilor neconsolidate argilo-nisipoase cu adaos de
pietriş/prundiş), folosite în industria de construcţii, ca material de formare la fabricarea sticlei
şi/sau materie primă pentru producerea ceramicii, cheramzitei;
diatomitul, tripolii, argilele diatomitice şi bentonitice, utilizate în cantităţi modeste în
calitate de adaosuri tehnologice la fabricarea cimentului şi a altor materiale de construcţie.

Actualmente pe teritoriul republicii sunt explorate, luate la evidenţă şi înregistrate în
Balanţa de stat a resurselor/rezervelor de substanţe minerale/roci 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.
Structura geologică a regiunii de nord-est a republicii are anumite perspective pentru
desfăşurarea prospecţiunilor de minereuri de fier şi polimetalice, inclusiv, metale colorate; aici
au fost depistate manifestări de minerale, elemente chimice rare şi nobile, în special de fluorină,
spat de Islanda, heliu şi altele.
În formaţiunile neogene din regiunea de sud, în anii 50-60 ai secolului XX, au fost
explorate acumulări de hidrocarburi, cu rezerve exploatabile sub 400 mii tone (petrol) şi sub
300 mln m3 (gaz natural), precum şi zăcăminte de cărbune brun. Zăcămintele de petrol şi gaze
combustibile se exploatează periodic.
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.
Aspecte de protecţie a mediului geologic. Ca şi în anii precedenţi nu se efectuează pe
deplin lucrările de refacere a terenurilor afectate de activităţi miniere; cauza este lipsa de
mijloace financiare. Rămîne nerezolvată problema utilizării deşeurilor miniere depozitate în
carierele vechi ori aflate în preajma acestora. Suprafaţa totală a minelor şi carierelor, luate la
evidenţă ca obiecte vulnerabile din punct de vedere ecologic, constituie circa 5200 ha.
Perfecţionarea cadrului legislativ-normativ.
În scopul consolidării bazei legislative naţionale din domeniu folosirii subsolului au fost
elaborate şi aprobate:
Regulamentul privind modul de transmitere în folosinţă a zăcămintelor de substanţe
minerale utile pentru valorificare industrială
Regulamentul privind modul de prezentare a dărilor de seamă de către beneficiarii
subsolului
Regulamentul privind evidenţa de stat a zăcămintelor, rezervelor şi manifestărilor de
substanţe minerale utile, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor
naturale
A fost de asemenea elaborat şi se află în curs de examinare de către instituţiile publice
interesate proiectul Codului subsolului în redacţie nouă.
În total sunt luate la evidenţă circa 134 de zăcăminte solide de substanţe minerale utile
nemetalifere care se exploatează în mod subteran şi în mod deschis. Actualmente în mod
subteran se exploatează 36 mine, din care se extrag blocuri de calcar tăiat, 8 mine sunt folosite în
alte scopuri, iar peste 10 mine actualmente nu se exploatează şi nu se folosesc în alte scopuri. În
mod deschis se exploatează 94 cariere inclusiv: granit şi gabronorit, ghips, argilă bentonitică,
gresie, nisip-prundiş - 32 cariere de calcar pentru pietriş, argilă şi nisip. Suprafaţa totală a
minelor şi carierelor luate la evidenţă constituie circa 5202 ha.

2.4. Diversitatea biologică: flora şi fauna
Flora
Republica Moldova este una din ţările cu cel mai mic
grad de împădurire. La începutul anului 2006, suprafaţa
terenurilor împădurite au constituit 11,1% din teritoriul ţării.
Unele documente strategice ale ţării prevăd majorarea terenurilor
împădurite către anul 2015 până la 15% din teritoriu
În scopul implementării Convenţiei cu privire la diversitatea biologică în republică a fost
elaborată Strategia Naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii, care
prevede activităţi ce ţin de conservarea diversităţii biologice la diferite niveluri prin activităţi de
perfecţionare a politicilor, legislaţiei şi cadrului instituţional, de planificare teritorială, de
cercetări şi monitoring, instruire şi educaţie ecologică.
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.
Republica Moldova are un mediu natural 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 2006 au fost înregistrate 422,2 mii ha plantaţii forestiere, ceea ce constituie
11,1% din teritoriul ţării.
Tab. 5. Dinamica suprafeţei pădurilor în Republica Moldova
Anii

1848

1918

1945

1966

1973

1983

1993

2004

2005

2006

Suprafaţa
acoperită cu
păduri, mii ha

366,2 230,0 222,0 247,6 271,2 301,2 333,9 362,1 373,8 422,2

86,7% din fondul forestier este gestionat de Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”,
12,8%, - de organele administraţiei publice locale, 0,5% – de Ministerul Transporturilor si
Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Apărării şi alţi deţinători. În componenţa pădurilor
predomină speciile de foioase, preponderent cvercineele şi salcâmetele. Celelalte specii ocupă
suprafeţe mult mai modeste.
Fig. 18. Repartiţia pădurilor pe formaţiuni forestiere

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. Pentru realizarea funcţiilor de menţinere a
echilibrului ecologic este necesar ca suprafeţele împădurite să depăşească 15%. Pentru aceasta se
întreprind paşi concreţi. Astfel, anual se organizează lunarul de împădurire a plaiului sub
genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Pe parcursul cărora întreprinderile silvice plantează
păduri noi şi efectuează lucrări de regenerare.
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 19601980, odată cu efectuarea lucrărilor de desecare şi ca rezultat al îndreptării albiilor râurilor mici.
Flora acvatică şi palustră însumează circa 60 de specii de plante superioare. O importanţă
deosebită o au stufărişurile (Phragmites australis) şi păpurişurile (Thypha latifolia, Th. angustifolia)
răspândite fragmentar de-a lungul malurilor râurilor şi în anumite zone de luncă inundabilă, precum
şi pe sectoarele colmatate din apele lacurilor şi iazurilor. Cele mai mari suprafeţe s-au păstrat pe
sectoarele lacurilor şi gârlelor din cursurile inferioare ale r. Prut şi Nistru.
Fauna
Valorificarea exagerată a ecosistemelor naturale s-a
răsfrânt negativ asupra comunităţilor de faună
Fauna Republicii Moldova 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 modificate ecosistemele de stepă, de
luncă şi acvatice. Acest proces s-a răsfrânt negativ şi asupra comunităţilor de animale vertebrate
şi nevertebrate.
La valorificarea exagerată din trecut a ecosistemelor menţionate, în ultimii 10 ani s-a
adăugat 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.
Reptilele, în special şerpii, sunt destul de vulnerabili şi sunt concentrate pe unele sectoare de
stâncării unde păşunatul este mai puţin practicat. Amfibienii se menţin la nivelul anilor trecuţi şi
depind în mare măsură de prezenţa bazinelor acvatice în perioada de reproducere.
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 eficace 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 (circa 131 mii exemplare), însă
în ultimii ani şi densitatea lui s-a redus considerabil.
Vânatul, în special a speciilor de păsări acvatice (lebede, gâşte, raţe), se găseşte într-o stare
dificilă, în primul rând din cauza degradării habitatelor de cuibărit şi hrană. Porumbeii (turturica,
guguştiucul, porumbelul popesc) sunt mai puţin afectaţi de influenţa factorilor antropici şi continuă
să prezinte un efectiv mai mult sau mai puţin stabil. Dintre speciile de păsări terestre mai vulnerabile
sunt fazanul şi potârnichea, iar prepeliţa în ultimii ani şi-a mărit efectivul. Păsările arboricole din
ordinul Passeriformes sunt mai puţin afectate de factori antropici şi nu demonstrează o fluctuaţie
numerică vădită, iar corvidele (cioara semănăturii, cioara grivă, coţofana, gaiţa, corbul) manifestă o

creştere numerică. Impactul antropic se răsfrânge mai mult asupra speciilor de paseriforme de talie
mică ce cuibăresc pe sol (ciocârlii, mărăcinări, fâse).
Condiţiile socio-economice din ultimii ani, braconajul în fondul forestier de stat pe terenurile
agricole şi afectează îndeosebi speciile de animale de interes vânătoresc.
Resursele piscicole. Râurile Nistru şi Prut cu lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti –
Stânca, lacurile Manta, Beleu, Cahul şi Cuciurgan, sunt considerate bazine piscicole de categorie
superioară, în care se păstrează genofondul speciilor de peşti valoroşi.
Ihtiofauna Nistrului este reprezentată de 74 specii şi cea a Prutului de 43 specii. După
numărul de specii ihtiofauna bazinelor naturale este bogată, însă capturile sunt mici.
Factorii antropogeni care au modificat condiţiile de reproducere şi vieţuire a peştelui sunt:
- reglarea debitelor de apă în r. Nistru prin construirea barajelor Dubăsari (1957),
Novodnestrovsk (Ucraina, 1980); şi în r. Prut (Costeşti – Stânca, 1979)
- îndiguirea albiei r. Nistru în aval de barajul Dubăsari şi secarea a peste 40 mii ha de bălţi
din lunca inundabilă a Nistrului şi circa 33 mii ha din lunca Prutului, care au dus la distrugerea
boiştelor şi locurilor pentru dezvoltarea şi îngrăşarea speciilor de peşti valoroşi.
- extragerea nisipului şi pietrei de râu din albiile minore ale Nistrului şi Prutului precum şi
irigaţiile, poluarea ş.a.
După construirea hidrocentralei de la Novodnestrovsk temperatura apei în perioada de
primăvară–vară a scăzut cu 5-80C, fenomen care se resimte până în secţiunea Dubăsari, iar în
perioada debitelor mari (800-1000 m3/s) - până la Grigoriopol, adică pe o distanţă de 400 km.
Modificarea condiţiilor termice ale Nistrului medial şi a lacului Dubăsari provoacă anomalii ale
ciclurilor vitale ale faunei şi florei acvatice şi în primul rând ale procesului de maturizare. Procesul
de resorbţie a icrelor a ajuns până la 80% la majoritatea speciilor de peşti.
În rezultatul exploatării hidrocentralei Novodnestrovsk a scăzut considerabil şi debitul de apă
în perioada de reproducere (aprilie-iunie), cu oscilaţii zilnice (până la 1,5 m) a nivelului de apă,
împiedicând astfel reproducerea speciilor fitofile care constituie 50% din speciile reprezentate şi 90%
din efectivul numeric. Până la apariţia acestui baraj, porţiunea medială a Nistrului era locul de
reproducere a peste 30 specii de peşti. Odată cu începutul exploatării lacului Novodnestrovsk (1985)
a început să scadă numărul de puiet de pe boişti în această zonă. S-a redus reproducerea naturală nu
numai a speciilor de peşti termofili (cegă, mreană, morunaş, plăticã, crap, caras, somn, văduviţă) dar
şi a speciilor ombrofile (avat, ocheană mare, ştiucă, biban, şalău, clean), ceea ce influenţează
resursele piscicole.
E cazul să menţionăm că, s-au produs modificări în raportul cantitativ al speciilor dominante.
Dacă cu 20-25 ani în urmă domina mreana, şalăul şi cega acum domină cleanul (Naslavcea –
Camenca). În lacul Dubăsari dominante au rămas plătica şi babuşca – 88% din numărul total, însă
efectivul lor numeric s-a redus cu 98% (de 21 ori!), în comparaţie cu anul 1987.
Cantitatea de peşte pescuit în bazinele naturale din Republica Moldova a scăzut mult în ultimele
decenii, reflectând în mare măsură evoluţia nefavorabilă a stării apelor curgătoare.
Ariile naturale Protejate de Stat

Suprafaţa ariilor naturale protejate de
stat s-a majorat de la 1, 96% până la 4,65%.
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 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 Unguri-Holoşniţa (raioanele
Ocniţa, Donduşeni, Soroca).

Astfel, suprafaţa ariilor naturale protejate de stat a crescut de la 66476,7 ha sau 1,96% din
teritoriul 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”.
Suprafaţa relativ redusă a ariilor protejate de stat în comparaţie cu suprafaţa totală şi
caracterul izolat al amplasării obiectelor protejate nu asigură o conservare eficientă a diversităţii
biologice. Pe lîngă faptul că cota ariilor protejate de stat este foarte mică, ele au o repartizare
neuniformă în teritoriul ţării. Astfel, zona de centru are o cotă mai mare de arii naturale protejate
decît nordul şi, mai ales, sudul şi estul ţării.
Situaţia se agravează şi prin nerespectarea regimului de protecţie pe unele suprafeţe din
cadrul ariilor naturale protejate.
Prin extinderea reţelei de arii naturale protejate de stat pănă la 10 % din teritoriul naţional, se
poate asigura protecţia a 50 % din totalul de specii care reflectă biota ecosistemelor.
Biosecuritatea
Fiind o ţară agrară pentru RM este necesară reglementarea
tuturor activităţilor privind crearea, testarea, producerea,
utilizarea şi comercializarea Organismelor Modificate Genetic.
Republica Moldova a semnat Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea la
Convenţia privind Diversitatea Biologică la New-York, la 14 februarie 2001.
Fiind Parte la Convenţia menţionată Moldova a elaborat şi aprobat Strategia Naţională şi
Planul de Acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice.
Conform prevederilor Convenţiei şi Strategiei menţionate, Guvernul a elaborat un plan de
acţiuni pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi asigurarea biosecurităţii naţionale. De
asemenea a fost perfectată legislaţia naţională prin completarea acesteia cu unele elemente de
asigurare a securităţii biologice a ţării, reglementând utilizarea OMG prin respectarea
prevederilor Convenţiei şi Protocolului respectiv. Planul include acţiunile legate privind
necesităţile pentru conservarea biodiversităţii şi pentru biosecuritate:
• reglementarea importului şi exportului de organisme obţinute pe cale transgenică
• crearea cadrului legislativ şi instituţional
• crearea laboratorului de control al organismelor modificate genetic
• elaborarea programelor speciale de informare a populaţiei despre consecinţele utilizării
organismelor modificate genetic.
Cadrul instituţional naţional în domeniul Biosecurităţii
Conform prevederilor Protocolului de la Cartagena şi a Legii privind securitatea
biologică, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale este autoritatea naţională responsabilă
pentru implementarea prevederilor acestora. Pentru a asigura implementarea Legii cu privire la
Biosecuritate, a fost stabilit cadrul instituţional naţional, care include:
• Autoritatea Naţională pentru Securitatea Biologică - Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale, care are ca funcţie asigurarea executării la nivel naţional a responsabilităţilor
rezultate din prevederile actelor legislative internaţionale cu privire la implementarea
măsurilor de biosecuritate în domeniul utilizării OMG
• Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică este autoritatea interdepartamentală şi
este constituită din 14 membri.
• Punctul Focal Naţional în domeniul Biosecurităţii şi Mecanismului de Schimb de
Informaţii din domeniul Biosecurităţii (BCH) – este persoana nominalizată responsabilă
pentru asigurarea relaţiilor cu Secretariatul CDB şi PC, şi pentru promovarea necesităţilor
în domeniul biosecurătăţii la nivel naţional
• Grupul Naţional de Lucru în domeniul Biosecurităţii şi BCH – este un organ de
implementare a PC compus din 8 membri din diferite organe guvernamentale, ştiinţifice

•

şi societatea civilă, şi are ca funcţie de a ajuta Punctul Focal Naţional în implementarea
prevederilor Protocolului.
Centrul Naţional de Testare în Biosecuritate a fost stabilit pentru efectuarea studiului cu
privire la riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, pentru testarea OMG şi a produselor
obţinute din ele, şi pentru monitorizarea activităţilor relevante.

.Reglementările legislative în domeniul Biosecurităţii
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale a elaborat Legea privind securitatea
biologică. Legea este armonizată la Directiva Europeană 2001/18/EC privind introducerea
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi reglementează activităţile legate de
obţinerea, testarea, producerea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
prin tehnicile biotehnologiei moderne.
De asemenea au fost elaborate şi aprobate următoarele acte:
- Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea
şi comercializarea organismelor modificate genetic
- Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică
- Hotărârea Guvernului privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind
etichetarea produselor chimice de menaj
- Ordinul cu privire la Regulamentul privind informarea şi consultarea publicului în
domeniul organismelor modificate genetic
Luând în consideraţie situaţia curentă a ţării, specificul şi particularităţile economiei
naţionale, alte legi şi regulamente care acoperă sectoarele specifice din industrie ar trebui să fie
perfectate şi aproximate cu prevederile Protocolului de la Cartagena. De asemenea, trebuie să fie
luate în consideraţie cerinţele şi sugestiile publicului cu care se lucrează în prezent.

3. Infrastructura de mediu
3.1. Aprovizionarea cu apă şi canalizare
Pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu, în anul 2007 a fost elaborată şi aprobată
Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova.
Scopul acestui document este realizarea Obiectivului 7 din Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM) prin implementarea activităţilor pe termen mediu (2012) şi lung (2025).
Aprovizionarea cu apă
Sistemele de alimentare cu apă în scopuri potabile, menajere şi pentru irigare sunt şi ele
în continuă degradare, fapt ce conduce la mari pierderi de apă în procesul de distribuire.
Cu apă potabilă din sisteme centralizate populaţia ţării este alimentată din r. Nistru în
proporţie de 83,6%, în rest 15,2% le revine apelor subterane, 1,0% r. Prut şi 0,2% altor surse.
Fig. 19. Sursele de aprovizionare a populaţiei cu apă potabilă

Din sisteme centralizate populaţia urbană se alimentează cu apă în proporţie de 83%, cea
rurală - de 17%, în rest - din surse locale necentralizate de apă, care în unele localităţi constituie
95-100 %.
În 2006 au fost înregistraţi 1271 utilizatori primari de apă, dintre care la sfârşitul anului
dispuneau de autorizaţii de gospodărire specială a apelor 527 şi de titlul de stat 829 beneficiari.
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Fig. 20. Evoluţia numărului utilizatorilor primari de apă
şi încadrarea activităţii lor în autorizaţiile de gospodărire a apelor
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Indicii de gospodărire a apei denotă că în ultimii 4-5 ani volumul apei utilizate în scopuri
tehnologice şi menajere si pentru irigare nu s-a schimbat esenţial.
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Fig. 21. Indicii de folosire a apelor (mln.m3 )(Date Raport nr.1-apă)
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Colectarea şi tratarea apelor reziduale
Apele reziduale provenite din activităţi domestice şi industriale prezintă o sursă de
poluare a apelor de suprafaţă, întrucât majoritatea staţiilor de epurare biologică (SEB) nu
funcţionează. Din cele 580 staţii de purificare înregistrate în ani 1990, în prezent doar 131 sunt
dotate cu echipament.
În primul trimestru a anului 2007 a fost sintetizată informaţia privind sursele de poluare.
Astfel, din 131 staţii de epurare biologică din localităţile republicii numai 78 funcţionează, iar
celelalte 54 staţionează, lucru care contribuie la poluarea apelor freatice şi solului.

număr SEB

Fig. 22. Numărul instalaţiilor de epurare SEB în funcţiune (date IES)
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Nivelul de epurare a apelor uzate la principalele instalaţii de epurare amplasate în
bazinele râurilor Nistru şi Prut (indicele de epurare ≤1 constituie norma) este prezentat în figurile
de mai jos.
Fig. 23. Nivelul de epurare al efluenţilor, exprimat în CBO5, la principalele instalaţii de
epurare biologică amplasate în bazinul r. Nistru

Fig. 24. Nivelul de epurare al efluenţilor, exprimat în CBO5 , la principalele instalaţii de
epurare biologică amplasate în bazinul r. Prut

După reconstrucţia din 2002-2003 a celei mai mari instalaţii de epurare a apelor reziduale
din mun. Chişinău, se observă o ameliorare a eficienţei acesteia, însă media indicelui de epurare
nu se încadrează în cerinţele autorizaţiei de mediu, depăşind de 2 ori norma pentru substanţele
organice biodegradabile exprimate prin CBO5. Problema epurării apelor uzate este deosebit de
stringentă în localităţile Soroca, Rezina, Criuleni, Călăraşi. Se atestă o deteriorare a situaţiei la
Ungheni, iar în ultimii ani şi la Edineţ.
Pentru ameliorarea situaţiei create în domeniul apelor, îmbunătăţirii calităţii acestora,
asigurării populaţiei cu apă potabilă de calitate, Ministerul întreprinde acţiuni concrete prin
cofinanţarea proiectelor respective din fondurile ecologice şi sursele externe. În acest context
menţionăm, că în anul 2006 din mijloacele Fondului Ecologic Naţional (FEN) la acest
compartiment au fost alocate 24,6 mln. lei, pentru realizarea a 147 proiecte, iar în I trimestru
2007 – circa 10,0 mln lei. Cu regret, din sumele menţionate mai multe surse au fost alocate
pentru aprovizionarea localităţilor cu apă potabilă, care nu este activitate de protecţie a mediului,
şi mai puţine pentru construcţia, restabilirea şi repararea reţelelor de canalizare şi staţiilor de
epurare.

3.2. Managementul deşeurilor
Deşeurile contribuie esenţial la poluarea
componentelor de mediu. Politica statului este orientată
spre reactualizarea managementului deşeurilor conform
cerinţelor Directivelor UE. Problemele principale în acest
domeniu sunt: crearea reţelei de colectare separată a
deşeurilor şi a serviciilor de salubrizare, introducerea în
circuitul economic a fracţiei utile a deşeurilor.
Una din problemele prioritare de mediu pentru Republica Moldova o reprezintă deşeurile.
Conform datelor statistice volumul deşeurilor formate pe teritoriul ţării la sfârşitul anului 2005 a
constituit 4319 mii tone.
Fig. 25. Dinamica depozitării deşeurilor în Republica Moldova, mii tone

Pe parcursul anilor 2001-2005 se înregistrează o scădere lentă a deşeurilor stocate, fapt
datorat nimicirii şi utilizării unor cantităţi considerabile a acestora.
Deşeurile menajere
Deşeurile menajere provin din activităţi casnice şi de consum. Metoda principală de
neutralizare a deşeurilor în Republica Moldova o reprezintă înhumarea. La momentul actual pe
platforme sunt depozitate circa 29 mil. m3 deşeuri.
Acutizarea problemei deşeurilor este generată de modul defectuos în care acestea sunt
gestionate. Rampele de deşeuri nu sunt construite şi amenajate în mod corespunzător, nu dispun de
sisteme de izolare şi de protecţie, iar lucrările de înhumare nu se execută la timp şi conform
tehnologiilor performante. O parte din deşeuri se depozitează în afara perimetrelor admise.
Administrarea necorespunzătoare a rampelor generează contaminarea solului şi a pânzei freatice,
contribuie la emisii de CH4 CO2, şi alte gaze toxice cu efecte nefavorabile asupra sănătăţii populaţiei
şi mediului.
Pe parcursul anilor 2003-2007 o atenţie deosebită din partea organelor administraţiei publice
locale şi organelor de mediu a fost acordată măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate, precum
şi de amenajare şi construcţie a unor rampe noi.
Suprafaţa totală a rampelor de depozitare a deşeurilor menajere la momentul actual constituie
1307 ha. Ea a crescut considerabil în perioada anilor 2000-2005. Din suprafaţa totală, circa 852 ha le
revin rampelor autorizate şi 455 ha - celor neautorizate (numărul rampelor neautorizate constituie
788 sau aproximativ 50% din numărul total de rampe existente). Rampele autorizate existente sunt
supraîncărcate. Pe parcursul ultimilor 4-5 ani, cantitatea de deşeuri menajere transportată anual din
zonele urbane la locurile de depozitare a variat în limitele 1,1-1,2 mil. m .
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Fig. 26. Dinamica suprafeţelor rampelor de
depozitare, ha

În scopul stabilirii unui management adecvat al gestionării deşeurilor a fost consolidată
baza legislativă şi normativă a acestui compartiment:
- Programul Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere. Acest
document a fost elaborat în scopul reducerii cantităţii deşeurilor deja formate, minimizării
formării acestora, precum şi reîntoarcerii deşeurilor în circuitul economic, folosind principiul
„poluatorul plăteşte”
- Concepţia salubrizării localităţilor Republicii Moldova. Scopul elaborării acestui
document a fost de a moderniza procesul salubrizării localităţilor şi crea servicii de salubrizare în
toate localităţile ţării
- Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase.
Scopul acestui document a fost de a stabili procedura de control la transportarea deşeurilor şi
impactul asupra mediului de la acest proces.
O gestionare adecvată la nivel naţional a deşeurilor poate fi efectuată numai după
transpunerea treptată în legislaţia naţională a Directivelor Uniunii Europene privind deşeurile,
efectuarea căreia poate fi numai în baza unui plan de acţiuni concret cu implicarea instituţiilor
interesate. În acest context activitatea MERN este orientată spre promovarea strategiilor noi de
gestionare a deşeurilor care va reflecta trecerea treptată de la gunoişti mici neamenajate la
gunoişti mari amenajate corespunzător cerinţelor UE. Conform investigaţiilor efectuate de către

experţii străini pentru Republica Moldova sunt necesare aproximativ 10 – 12 gunoişti mari în
locul celor 1850 existente.
În scopul conştientizării populaţiei şi salubrizării localităţilor, anual este organizat şi
desfăşurat lunarul ecologic de salubrizare a localităţilor ţării şi lichidare a gunoiştilor formate
ilicit. La iniţiativa Ministerului 13 raioane învingătoare la criteriul salubrizării au beneficiat de
granturi din partea Comisiei Europene, care au primit câte o autobasculantă modernă de
colectare şi evacuare a deşeurilor.
În scopul soluţionării problemelor de salubrizare a teritoriilor, construcţia şi amenajarea
gunoiştilor Ministerul în 2006 a alocat autorităţilor publice locale din Fondul Ecologic Naţional
circa 8209,0 mii lei.
Deşeurile de producţie/industriale includ deşeurile care se formează în procesul industrial
şi tehnologic de producere în diverse sectoare industriale (industria alimentară, forestieră,
chimică, de extracţie a materialelor de construcţie, etc.). Deşeurile de producţie se împart în
deşeuri nocive şi nepericuloase.
Deşeurile de producţie nepericuloase. Deşeurile de producţie nepericuloase includ
deşeurile de la întreprinderile de extracţie, de la creşterea animalelor, din industria alimentară şi
a băuturilor etc.
Tendinţa generală de acumulare a deşeurilor de producţie nepericuloase pe parcursul
anilor 2001-2005 este în descreştere, ajungând în anul 2005 la 4311 mii tone.
Fig. 27. Dinamica deşeurilor de producţie nepericuloase

Cele mai mari cantităţi de deşeuri de producţie nepericuloase sunt generate de
întreprinderile de extracţie a materiei prime – 3382 mii tone (circa 25-45%), după care urmează
cele de la creşterea animalelor – 370 mii tone. Deşeurile animaliere sunt o sursă importantă de
poluare, deoarece în urma spălării acestora are loc poluarea chimică şi bacteriologică a apelor de
suprafaţă, subterane şi a solului. Şi la întreprinderile industriei alimentare şi a băuturilor s-au
adunat cantităţi mari de deşeuri (seminţe de fructe şi struguri, sâmburi de fructe etc.), cantitatea
lor în 2005 ajungând la 278 mii tone.
La deşeurile de producţie şi consum nepericuloase se mai referă deşeurile din gospodăria
locativ-comunală, menajeră, deşeurile din fitotehnie, şi cele aferente industriei forestiere,
deşeurile de sticlă, porţelan, faianţã, de la utilizarea hârtiei, materia primă a metalurgiei
feroaselor şi neferoaselor. Indicii cantitativi ai acestora pentru anii 2001-2005 sunt prezentaţi în
tabelul următor.
Deşeurile periculoase. Aceste deşeuri alcătuiesc, de obicei, mai puţin de 1% din toată
cantitatea de deşeuri acumulate. Însă în cazul gestionării incorecte ele prezintă un pericol serios
pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei.

Fig. 28. Dinamica deşeurilor periculoase, în 2001-2005 mii tone

Deşeurile periculoase din Republica Moldova se clasifică în 4 clase:
Clasa I: deşeurile cu conţinut de metale grele (Cu, Cd, Pb, Hg, Cr ş.a), cianurile, o parte
din pesticidele inutilizabile şi interzise, aldehidă formică, lămpile luminiscente, DDT etc.
Clasa II: deşeurile petroliere, cu conţinut de vanadiu, solvenţii utilizaţi, sedimentul de la
epurarea biochimică, emulsiile de tratare-răcire, acizii anorganici, deşeurile de la producerea
coloranþilor, lacurilor, vopselelor, unele pesticide inutilizabile şi interzise
Clasa III: reagenţii utilizaţi la producerea fotografiilor, Ni, Pb, Cu, Sb, Ta şi compuşii
lor, clorsilanii, unele chimicale şi pesticide inutilizabile, acizii neorganici şi organici utilizaţi, etc.
Clasa IV: deşeurile cu conţinut de fosfor, detergenţii etc.
Analizând datele referitoare la cantitatea deşeurilor pe clase, pe parcursul anilor 20012005, concluzionăm că masa deşeurilor din clasa I a scăzut treptat în această perioadă până la
4254 tone. Această scădere se datorează, în special, valorificării deşeurilor cianurice. Deşeurile
din clasa II de asemenea sunt pe un trend descendent. Cantitatea deşeurilor periculoase de clasa
III a scăzut lent în perioada 2001-2004 dar a crescut brusc în anul 2005 până la 802 tone (în
principal, pe baza creşterii cantităţii de deşeuri de chimicale şi pesticide inutilizabile, cu 272 tone
faţă de anul trecut).

Poluanţii organici persistenţi
Poluanţii organici persistenţi (POP) reprezintă o categorie de substanţe foarte stabile din
punct de vedere chimic, cu proprietăţi toxice şi bioacumulative. Fiind transportate la mari
distanţe ele pot cauza efecte adverse pentru sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător. POP

includ un şir de pesticide organoclorurate, bifenilii policloruraţi (BPC) şi unii poluanţi
industriali, inclusiv dioxinele şi furanii.
Moldova abordează o poziţie pro-activă privind adoptarea şi implementarea acordurilor şi
convenţiilor internaţionale de mediu, în particular a celor ce ţin de managementul substanţelor
chimice şi al deşeurilor. În special, cu referire la problemele POP, declarate de guvern drept
prioritare, a semnat şi/sau a aderat/ratificat majoritatea convenţiilor ce reglementează POP şi
managementul lor durabil. Acestea sunt Convenţia de la Stockholm (2004), Convenţia de la
Basel (1998), Convenţia de la Rotterdam (2005), Protocolul cu privire la POP al Convenţiei CEE
ONU (2002).
Ca fundament pentru acţiunile directe în domeniul POP, Moldova, cu suportul unui grant
de 410 mii dolari SUA oferit de FGM, a iniţiat în 2002în cadrul proiectului „Activităţile de
pregătire pentru implementarea Convenţiei de la Stockholm în Republica Moldova” elaborarea
Planului Naţional de Implementare (PNI). În octombrie 2004 guvernul a adoptat Strategia
naţională de reducere şi eliminare a POP şi Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la
Stockholm (HG nr.1155 din 20.10.2004). PNI a constituit unul din principalele rezultate ale
acestui proiect. Scopurile PNI constau în stabilirea cadrului şi a opţiunilor şi măsurilor de
management pentru îndeplinirea obligaţiunilor luate odată cu aderarea la convenţie şi de a
determina obiectivele şi priorităţile naţionale în domeniul POP. Planul Naţional de Implementare
a identificat substanţele chimice din categoria POP – stocurile de pesticide POP sau contaminate
cu POP şi bifenilii policloruraţi (BPC) din echipamentul electroenergetic – drept o îngrijorare a
Moldovei.
Republica Moldova nu a produs în trecut şi nu dispune în prezent de o industrie de
fabricare a pesticidelor. Toate produsele agrochimice pentru protecţia plantelor permise spre
utilizare în ţară au fost şi sunt importate din afară. În prezent pesticidele POP sunt excluse din
registrul substanţelor permise spre utilizare în agricultură, silvicultură şi în gospodăriile
individuale.
Cantitatea totală de pesticide utilizate în Moldova pe parcursul anilor 1950-1990 a fost de
560 mii tone, inclusiv 22 mii tone de compuşi organocloruraţi persistenţi. Utilizarea pesticidelor
a atins cote maxime în anii 1975-1985, reducându-se drastic în ultimii 10-15 ani. Cantităţile de
pesticide organoclorurate aplicate de asemenea s-a diminuat, în favoarea altor categorii de
pesticide.
La începutul anilor 1990 în gospodăriile agricole colective existau peste o mie de
depozite pentru păstrarea pesticidelor. Pe parcursul ultimilor 15 ani majoritatea lor au fost
demolate sau deteriorate, iar din cele ramase doar 20% sunt în stare satisfăcătoare. Ca urmare,
cantităţi substanţiale de pesticide inutilizabile şi interzise au rămas sub cerul liber, în ambalaj
deteriorat, ceea ce sporeşte riscul impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, mai
ales că unele depozite sunt situate în apropierea zonelor locuite sau arii naturale vulnerabile.
Începând cu 1997 a fost adoptată o serie de hotărâri ale guvernului care se refereau la
necesitatea colectării şi stocării centralizate a pesticidelor inutilizabile şi interzise, în paralel cu
căutarea soluţiilor pentru eliminarea lor definitivă. În noiembrie 2003, Ministerul Apărării şi
Departamentul Situaţii Excepţionale au început procesul de reambalare şi stocare a pesticidelor
inutilizabile şi interzise în depozite centrale raionale. În rezultat, pe parcursul anilor 2003-2005,
1972 tone de deşeuri chimice au fost stocate centralizat în 37 de depozite raionale. Pentru
asigurarea acestor activităţi au fost alocaţi cca. cinci milioane de lei din bugetul de stat şi Fondul
Ecologic Naţional. În anii următori cu susţinerea ţărilor membre ale NATO, Ministerul Apărării
a continuat aceste lucrări, care se află la faza de finalizare.
Aceste activităţi au fost complementate de activităţile proiectului ONG Milieukontakt
International „Eliminarea riscurilor acute ale pesticidelor inutilizabile şi interzise in Moldova,
Georgia şi Armenia”. În cadrul acestui proiect pesticidele inutilizabile şi interzise din raionul
Hincesti au fost colectate şi stocate intr-un depozit centralizat.
În scopul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei, precum şi întru executarea
prevederilor Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi Planului
Naţional de Implementare a acestei Convenţii, în ţară se implementează proiectul
„Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POP)”, finanţat de
Fondul Global de Mediu prin intermediul Băncii Mondiale. În cadrul acestui proiect, pe

parcursul anilor 2006-2008 vor fi evacuate şi distruse peste hotare circa 1150 tone de pesticide
din cele cca. 3000 tone stocate în 12 depozite, localizate în 10 raioane, care prezintă cel mai înalt
risc de poluare pentru mediu şi sănătatea populaţiei.
În martie 2007 au început lucrările de evacuare şi distrugere a stocurilor de pesticide
inutilizabile şi interzise. Pînă la moment, în Franţa, la fabricile companiei Tredi SA, au fost
transportate peste 500 tone de pesticide. Lucrările vor fi finalizate către luna februarie 2008.
Tot în cadrul acestui proiect 934 tone de condensatoare electrice care conţin BPC de la
staţiile electrice ale Î.S. „Moldelectrica” au fost demontate, ambalate şi transportate în Franţa
pentru distrugere la uzinele de incinerare a companiei TREDI SA. La moment circa 18656
condensatoare au fost evacuate din sectorul energetic, inclusiv 12172 condensatoare de la staţia
de transformatoare „Vulcanesti 400”.
În urma activităţilor de reambalare si centralizare a pesticidelor inutilizabile şi interzise,
circa 340 de depozite vor fi eliberate de pesticide, eliminînd astfel cele mai directe pericole supra
sănătăţii şi mediului. Prim urmare există o necesitate stringentă în efectuarea unui studiu de
fezabilitate pentru a selecta opţiunile tehnice care ar fi potrivite şi posibile pentru curăţirea
reziduurilor de pesticide inutilizabile şi interzise şi remedierea locaţiilor contaminate.
Primii paşi în activităţile de remediere au fost realizaţi în anul curent de către
Milieukontakt International, ONG din Olanda, în cadrul proiectului său pilot din comuna
Bălceana, raionul Hînceşti, unde pentru decontaminarea solului poluat cu pesticide inutilizabile
şi interzise se aplică tehnologii de fitoremediere.
De asemenea în anii 2007-2008 Grantul Canadian „Remedierea locaţiilor poluate cu pesticide de
natura POP şi curăţirea uleiului contaminat cu BPC din echipamentul electric”, finanţat de către
Fondul Canadian pentru POP va elabora Cele Mai Bune Tehnici Disponibile şi / sau Cele Mai
Bune Practici de Mediu pentru aceste locaţii prin testarea şi validarea tehnologiilor de
remediere/curăţire la condiţiile Republicii Moldova.

5. Cheltuieli pentru protecţia mediului
Odată cu creşterea economica se măresc cheltuielile pentru
protecţia mediului.
O problemă prioritară rămîne atragerea investiţiilor străine
pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor
naturale.
Conform datelor statistice anual se atestă o creştere a cheltuielilor pentru protecţia
mediului înconjurător. În anul 2006 aceste cheltuieli au constituit circa 400 mln lei. Comparativ
cu anul 2000 cheltuielile s-au majorat de 2-3 ori, iar în comparaţie cu anul 2002 de 1,8 ori. Însă
cota cheltuielilor pentru protecţia mediului din Produsul Intern Brut (PIB) pe această perioadă
rămîne aproximativ constantă şi a constituit circa 0,9%.
Cea mai mare parte din cheltuielile generale pentru protecţia mediului le constituie
cheltuielile curente (peste 80%).
Fig. 33. Cheltuieli pentru protecţia mediului
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Din suma generală a cheltuielilor atribuită protecţiei mediului, cota maximală îi revine
protecţiei resurselor acvatice (51%), cheltuielilor pentru protecţia resurselor de pădure le revine
circa 32%, cheltuielilor pentru protecţia resurselor de sol – 7%, cheltuielilor pentru utilizarea
deşeurilor – 5%, cheltuielilor pentru protecţia aerului atmosferic – 3% şi pentru altele – 2%.
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5. Colaborarea internaţională
Principalul vector politic al ţarii este
integrarea în comunitatea europeană.
Cooperarea internaţională eficientă contribuie la
soluţionarea problemelor de mediu la nivel naţional.
5.1. Cadrul legal de cooperare internaţională
Concepţia politicii externe (1995) rămîne documentul principal care identifică priorităţile
ţării în sfera cooperării internaţionale. Respectarea angajamentelor asumate constituie unul dintre
principiile de bază expuse în Concepţie. Politica externă conform acesteia este orientată spre
cooperarea bilaterală şi multilaterală. Ţara consideră statele G7 drept parteneri strategici
importanţi, iar cooperarea cu Naţiunile Unite şi alte organizaţii internaţionale sau regionale drept
o activitate esenţială.
Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) pune accent pe:
• Orientarea politică spre integrarea europeană, cu accentul pe aproximarea legislaţiei
naţionale la Directivele UE
• Semnarea unor protocoale bilaterale de colaborare cu Ucraina, Belarus, Federaţia Rusă şi
ţările UE
• Semnarea şi ratificarea unor acorduri regionale, cum ar fi Convenţia privind cooperarea
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea
• Colaborarea internaţională în scopul atragerii investiţiilor în domeniul protecţiei
mediului.
Concepţia cooperării transfrontaliere pe 2004-2006 a fost elaborată în scopul susţinerii
dialogului cu statele vecine şi organizaţiile internaţionale şi europene. Printr-o Hotărîre a
Parlamentului “Cu privire la dezvoltarea cooperării transfrontaliere în cadrul euroregiunilor”
(2003), a fost creată Comisia pentru cooperare transfrontalieră care este responsabilă de:
i) stabilirea mecanismelor de cooperare transfrontalieră în cadrul euroregiunilor ca
elemente de bază ale procesului de integrare europeană;
ii) apropierea prevederilor actelor juridice naţionale cu privire la cooperarea
transfrontalieră de standardele europene; şi
iii) crearea unui sistem de implementare a convenţiilor şi acordurilor la care ţara este
parte.
Legile cu privire la aderarea la convenţii sau protocoale constituie o parte inerentă a
legislaţiei naţionale.
Semnarea tratatelor internaţionale de către Republica Moldova are loc în baza a două acte
juridice principale: Legea cu privire la acordurile internaţionale (1999) şi Regulamentul privind
mecanismul de încheiere a acordurilor internaţionale (2001).
Rolul de bază în încheierea acordurilor în domeniul mediului sau în aderarea la
convenţiile de mediu, îi aparţine Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
Întru implementarea prevederilor Concepţiei integrării Republicii Moldova în Uniunea
Europeană în februarie 2005 a fost semnat Planul de Acţiuni Uniunea Europeană –Republica
Moldova, conform căruia ţara urmează să-şi consolideze relaţiile multilaterale cu UE. Planul
menţionat se referă la aspecte privind dezvoltarea durabilă şi prevede măsuri care trebuie luate
pentru integrarea aspectelor de mediu în politicile sectoriale, în special în industrie, energetică,
transport, dezvoltarea regională şi agricultură. Totodată Planul prevede măsuri pentru
consolidarea structurilor administrative în domeniul mediului şi stabilirea procedurilor privind
accesul la informaţia de mediu. Documentul include aspecte ce ţin şi de implementarea
Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul
decizional şi accesul la justiţie în problemele de mediu, evaluarea impactului asupra mediului şi
instruirea ecologică.
5.2. Cadrul politic de colaborare internaţională

Reprezentanţii Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite au
evaluat starea mediului în Republica Moldova şi rezultatele activităţii MERN în acest domeniu, a
problemelor prioritare existente şi de perspectivă. În rezultat, în octombrie 2005, la Geneva, în
cadrul Comitetului Politicii de Mediu a fost prezentat cel de-al doilea Studiu de Performanţe în
domeniul protecţiei mediului în Republica Moldova. În iulie 2006 şi în ţară a fost desfăşurată
Conferinţa de lansare a Studiului menţionat.
Acest Studiu include recomandări concrete în domeniul atingerii performanţelor în
domeniul mediului, soluţionării problemelor existente, fapt ce va contribui la promovarea
imaginii pozitive a ţării peste hotare, precum şi atragerea asistenţei tehnice şi a investiţiilor
pentru realizarea acţiunilor de protecţie a mediului.
În scopul organizării realizării Recomandărilor Studiului, Ministerul a elaborat şi
prezentat ministerelor şi altor instituţii pentru coordonare proiectul hotărârii Guvernului „Despre
aprobarea Recomandărilor celui de-al doilea Studiu de Performanţe în domeniul protecţiei
mediului pentru anii 2007-2010”.
În anul 2006 Republica Moldova a preluat de la Ungaria preşedinţia în cadrul Comisiei
Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Pe parcursul preşedinţiei au fost
organizate activităţi care au avut ca obiectiv implementarea convenţiei Dunărene. Printre acestea
cele mai importante sunt:
- Desfăşurarea în perioada 27 februarie – 1 martie 2006 a Conferinţei Internaţionale
pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunărea, scopul căreia a fost promovarea conservării şi
dezvoltării durabile a acestui fluviu. Conferinţa a fost organizată la iniţiativa Guvernelor
Ucrainei, Republicii Moldova şi României, cu suportul: UNESCO, Comisiei Internaţionale
privind Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), secretariatul Convenţiei Ramsar, Consiliului
Europei, UNDP/Proiectului Regional Dunărean, WWF şi Comisiei Europene. Participanţii la
Conferinţă au stabilit necesitatea formării unui grup de experţi care ar activa sub egida ICPDR şi
ar avea în responsabilitatea sa pregătirea şi implementarea unui plan de management pentru toată
regiunea Deltei Dunării în baza Directivei Cadru a Apelor a UE. De asemenea a fost propusă
crearea unei Rezervaţii Biosferice transfrontaliere sub auspiciul Programului UNESCO „Omul şi
Biosfera”. Pentru Republica Moldova această propunere semnifică crearea unei rezervaţii
biosferice în baza Rezervaţiei Ştiinţifice „Prutul de Jos” aderând apoi la Rezervaţia
Transfrontieră Biosferică Delta Dunării.
- Desfăşurarea Forului Internaţional al ONG-lor de Mediu şi a Sectorului Privat privind
implementarea Directivei Cadru Apa a UE. Acest Forum a fost primul eveniment organizat
pentru dialogul sectorului guvernamental şi non-guvernamental în domeniul protecţiei şi
managementului echitabil al resurselor de apă
- Paralel cu acest Forum, sub umbrela Proiectului Regional Dunărean UNDP/GEF şi
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, la 11-12 octombrie a fost organizat un seminar
privind implementarea Directivei Cadru Apa a Uniunii Europene în Republica Moldova
- În 2006 Ziua Dunării a fost celebrată în context transfrontalier. Moldova a lansat
iniţiativa privind celebrarea Zilei Dunării în context transfrontalier şi transformarea „Zilei
Dunării” în „Săptămâna Dunării”. Acest eveniment a dat posibilitatea de a ridica interesul faţă de
problemele Dunării şi a afluenţilor ei la mii de oameni de pe ambele maluri ale râului Prut, de a
stabili un plan comun de acţiuni vizat de soluţionarea problemelor de protecţie şi utilizare
durabilă a fluviului. Tot în cadrul acestei ceremonii a fost lansată şi expediţia pe rîul Prut,
organizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat „Hidrometeo” de comun cu MERN şi care a
avut drept scop efectuarea analizelor, măsurărilor parametrilor specifici ai apei, conştiintizarea
publicului faţă de problemele de mediu, reducerea şi prevenirea impactului nefavorabi asupra
ecosistemelor acvatice. În anul 2007 Ziua Dunării a fost sărbătorită sub genericul „Celebrarea
Culturii Dunărene”. Cu această ocazie la Cahul a fost organizat un festival folcloric.
- Moldova a prezentat la GEF propunerea pentru finanţarea proiectului privind elaborarea
Planului de management al bazinului rîului Prut, care a fost susţinut şi de ţările vecine, România

şi Ucraina. Acest proiect are ca scop colaborarea privind monitorizarea şi protecţia bazinului
hidrografic al acestui curs de apă.
La şedinţă finală de predare a Preşedinţiei Republicii Moldova în ICPDR, din decembrie
2006, ţara noastră a primit o apreciere înaltă din partea statelor membre a Convenţiei Dunărene.
A fost menţionat faptul că Planul de preşedinţie al RM în cadrul ICPDR a fost realizat cu succes.
În 2007 Republica Moldova a fost aleasă în calitate de membru al Consiliului de
Administrare al Fondului Global de Mediu (GEF), care reprezintă interesele a 12 ţări – Albania,
Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia,
România, Serbia, Ucraina. În acest context, la şedinţa GEF din iunie curent au fost înaintate şi
argumentate necesitatea implementării a două proiecte naţionale ce ţin de domeniile
Biodiversităţii şi Schimbărilor Climatice. De asemenea, a fost argumentată necesitatea finanţării
proiectului de reconstrucţie a staţiei de epurare a apelor uzate din or. Soroca. Pentru aceste
lucrări din mijloacele GEF a fost aprobată alocarea sumei de 4,5 mln. dolari SUA.
Suport considerabil pentru fortificarea politicii naţionale în domeniul protecţiei mediului
a fost acordat de către Directoratul de Mediu al OECD. Această colaborare s-a dezvoltat în
cadrul implementării Strategiei de Mediu pentru ţările EECAC şi este focusată pe:
- implementarea instrumentelor economice
- consolidarea controlului de stat şi eliberarea autorizaţiilor de mediu
- organizarea treningurilor pentru specialiştii din instituţiile de mediu şi perfecţionarea
cunoştinţelor acestora
- majorarea eficienţei finanţării de stat a proiectelor de mediu
Pentru susţinerea dezvoltării şi implementării Iniţiativei UE privind Apa (componenta
EECAC) Republica Moldova a iniţiat Dialogul Politic Naţional (DPN). Scopul DPN este de a
dezvolta capacitatea de implementare a managementului integrat al apelor (MIA) prin
perfecţionarea cadrului regulatoriu şi administrativ. Un alt scop este implicarea autorităţilor
publice şi a societăţii civile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM),
componenta ce se referă la ţelurile MIA. În acest scop au fost identificate toate părţile interesate
în implementarea MIA la nivel naţional: MERN, Ministerul Administraţiei Publice Locale,
Agenţia .Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Agenţia „Apele Moldovei” şi societatea civilă.
A fost elaborat Planul de Acţiuni pentru implementarea DPN în Republica Moldova (2007).
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale colaborează cu mai multe Organisme
Internaţionale, cu ajutorul cărora în ţară sunt implementate un şir de proiecte sau există
posibilităţi pentru elaborarea ulterioară a proiectelor de mediu: Comisia Economică Europeană,
Programul TACIS, Banca Mondială, Fondul Ecologic Global (GEF), Programul ONU pentru
Dezvoltare (UNDP), Programul ONU pentru Mediu (UNEP), NATO, OSCE, UNESCO etc.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
5.3. Colaborarea în cadrul Acordurilor globale şi bilaterale
Pînă în prezent Moldova a aderat la 18 convenţii şi patru protocoale internaţionale în
domeniul mediului (Anexa nr. 3). Pentru coordonarea implementării cerinţelor pentru fiecare
tratat internaţional este desemnat un punct focal naţional.
Pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul unor convenţii au fost create unităţi speciale
(oficii) care nu fac parte din structura MERN (deşi unele au fost create prin ordinul Ministrului
Ecologiei). Asemenea unităţi activează în domeniile: Biodiversitate, Ozon, Schimbarea Climei şi
Finanţării de Carbon. De asemenea se prevede crearea unui centru de management al
substanţelor chimice care s-ar ocupa de implementarea prevederilor a patru tratate internaţionale:
• Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase
şi neutralizarea lor (Basel)
• Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stockholm)
• Convenţia privind procedura de consimţemânt în cunoştinţa de cauză aplicabilă
anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului
internaţional (Rotterdam)

•

Protocolul de la Aarhus privind poluanţii organici persistenţi la Convenţia asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi.
Unitatea Naţională Ozon (Convenţia privind Protecţia Stratului de Ozon)
Republica Moldova este parte la Convenţia pentru protecţia stratului de ozon şi a
Protocolului de la Montreal din 1996. Ratificând Convenţia şi Protocolul, ţara şi-a asumat
angajamentele să respecte şi să îndeplinească prevederile şi restricţiile acestor instrumente
internaţionale. Pentru aceasta, Ministerul Mediului în colaborare cu Comitetul Naţional pe
Problema Ozonului şi consultanţii UNEP şi UNDP - agenţii implementatoare ale Fondului
Ecologic Global - au elaborat Programul Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce
distrug stratul de ozon (SDO) în Republica Moldova, care corespunde cerinţelor Comitetului
Executiv al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. Programul Naţional a fost
elaborat şi a intrat în vigoare în decembrie 1999. Una din măsurile Planului de acţiuni al PN a
fost crearea Unităţii Naţionale Ozon pe lângă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. UNO
a fost creată prin ordinul ministrului nr. 27 din 07.04.1999.
- Coordonarea procesului de implementare a Planului de acţiuni de suprimare eşalonată a
SDO în Republica Moldova
- Monitorizarea implementării, derularea şi realizarea Planului de Monitoring în Sectorul
Frigorific şi a Programului de recuperare/reciclare a agenţilor frigorifici
- Monitoringul rezultatelor suprimării eşalonate a SDO şi elaborarea rapoartelor
corespunzătoare cu privire la suprimarea SDO în Moldova şi prezentarea lor Guvernului,
UNEP şi altor organisme internaţionale.
Moldova a finalizat implementarea Planului de management în sectorul frigorific (PMF), care a
fost aprobat la şedinţe Comitetului Executiv din iulie 1998. Planul de management în sectorul
frigorific actualizat a fost aprobat la cea de-a 44-a sesiune a Comitetului Executiv.
Pentru asigurarea implementării Planului de acţiuni al PN de suprimare eşalonată a SDO
în Republica Moldova cu sprijin financiar internaţional se află în curs de realizate următoarele
proiecte de asistenţă tehnică:
1) Structura Instituţională pentru Implementarea Protocolului de la Montreal, care are
drept obiective:
- intensificarea acţiunilor şi capacităţilor instituţionale ale ministerelor de ramură în scopul
asigurării unui climat propice pentru suprimarea rapidă a SDO
- coordonarea şi efectuarea monitoringului activităţilor de suprimare a SDO
- perfecţionarea sistemului informaţional privind colectarea, analiza şi transmiterea
informaţiei despre activităţile întreprinse pentru protecţia stratului de ozon
- intensificarea colaborării între părţile semnatare ale Protocolului
- optimizarea sistemului de raportare a datelor despre consumul de SDO
- realizarea planului de management în sectorul frigorific.
2) Implementarea Planului de Management Frigorific: Program de asistenţă tehnică cu
obiectivele:
sprijinul financiar al iniţiativelor companiilor comerciale şi industriale, ce consumă
agent frigorific R-12 sau R-502 pentru deservirea echipamentului frigorific sau a
depozitelor frigorifice în scopul modernizării sau reutilării acestor instalaţii cu
utilizarea agenţilor inofensivi faţă de stratul de ozon sau cu un potenţial de distrugere a
ozonului aşa ca HCF-134a, FCFC-22
echiparea tehnică a 4 staţii de Recupertare/Reciclare a agenţilor frigorifici şi 6 seturi de
scule şi accesorii
Instruirea privind retrofitul cu HFC-134a a unităţilor mobile de condiţionare a aerului
(MAC)
Organizarea seminarelor de iniţiere şi explicare a Programului stimulator pentru
utilizatorii finali din sectorul frigorific, întreprinderile de deservire şi alte părţi
interesate

-

Instruirea personalului tehnic de specialitate care deserveşte climatizoarele instalate pe
unităţile de transport conform Planului de management din sectorul frigorific,
procedurii de retrofit, recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici.
Operaţiunile de recuperare continuă a agenţilor frigorifici şi utilizarea lor repetată,
constituie o sursă alternativă pentru importul CFC-12 virgin. A fost recunoscut, că datorită
accesibilităţii agentului frigorific reciclat cererea ţării pentru importul CFC-12 virgin a fost
micşorată. UNO trebuie să continue monitorizarea operaţiunilor de reciclare, recuperare, iniţiate
prin Programul naţional ca parte a activităţilor Proiectului privind monitoringul, care este parte
componentă a Planului de management în sectorul frigorific actualizat.
Implementarea proiectelor se va finaliza cu reducerea completă a CFC în Moldova către 1
ianuarie 2010, în rezultatul onorării obligaţiunilor asumate de Guvernul Republicii Moldova faţă
de Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon (SDO).
Oficiul Schimbarea climei (Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea
Climei)
Republica Moldova a semnat Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbarea
Climei (CONUSC) la 12 iunie 1992 şi a ratificat-o la 16 martie 1995.
Pe parcursul anilor 2003–2007 în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a
Protocolului de la Kyoto au fost elaborate, promovate şi la moment se implementează
următoarele proiecte:
1. “Utilizarea biomasei în scopuri energetice în comunităţile rurale” (Proiectul nr. 1 şi
nr.2). Activităţile acestui proiect au fost iniţiate în a doua jumătate a anului 2005. Aproximativ
250-300 de proiecte mici axate pe sporirea eficienţei energetice în clădirile publice (şcoli,
grădiniţe pentru copii, clădiri publice, centre medicale etc) vor fi realizate în cadrul acestor două
proiecte. În cadrul acestor proiecte activitatea de bază va fi axată pe schimbarea combustibililor
fosili pe biomasă. Perioada de implementare a acestor două proiecte este 2005-2015. Reducerile
totale a emisiilor de gaze cu efect de seră vor constitui 357768 tone CO2 echivalent.
2. „Moldova: Conservarea energiei şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”. În
conformitate cu cerinţele acestui proiect participanţii lui sunt entităţi private sau publice
autorizate de către partenerii proiectului pentru a participa în cadrul Mecanismului Dezvoltării
Nepoluante a Protocolului de la Kyoto. Fiecare din cele 27 activităţi sunt reprezentate de unul
din beneficiari ai proiectului – Ministerul Educaţiei (în cazul orfelinatelor şi a şcolilor),
Ministerul Sănătăţii (în cazul spitalelor) sau municipalităţile (în cazul clădirilor publice).
Perioada de implementare a proiectului este 2006-2015. Reducerile totale a emisiilor de gaze cu
efect de seră vor constitui 114469 tone CO2 echivalent.
3. „Moldova: Proiectul de conservare a solurilor”. Acest proiect este axat pe împădurirea
a 14500 hectare de terenuri agricole degradate amplasate pe 1891 de parcele distribuite pe tot
teritoriul ţării. Aceste terenuri sunt amplasate în 151 primării din 11 raioane. Terenurile ce
urmează a fi împădurite în cele mai multe cazuri sunt terenuri din fondurile autorităţilor publice
locale şi care nu pot fi îmbunătăţite. Reducerile totale a emisiilor de gaze cu efect de seră vor
constitui 3215296 tone CO2 echivalent.
Oficiul Biosecuritate (Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritate la Convenţia
privind Diversitatea Biologică)
Întru contribuirea la fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul Biosecurităţii, cu
asistenţa Fondului Global de Mediu (GEF) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)
au fost implementate următoarele proiectele:
• „Dezvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în Republica Moldova” (2002-2004) a fost
implementat în Moldova ca parte componentă a Proiectului Global pentru dezvoltarea
cadrelor naţionale de biosecuritate în mai mult de 100 de ţări. Cu asistenţa proiectului a fost

elaborat conceptul Cadrului Naţional pentru Securitatea Biologică (CNSB) al Republicii
Moldova, document de recomandare, ce determină direcţiile prioritare de dezvoltare a
sistemului de reglementări şi monitorizare a organismelor modificate genetic, în vederea
respectării cerinţelor Protocolului de la Cartagena.
•

„Dezvoltarea Capacităţilor pentru Participare Eficientă la Mecanismul de Schimb de
Informaţii cu privire la Biosecuritate BCH” (2005-2006). În cadrul proiectului a fost creată
Reţeaua naţională a Mecanismului de schimb de informaţii privind biosecuritatea şi
mecanismul de transmitere a informaţiei naţionale privind Biosecuritatea la portalul central
internaţional BCH.

•

„Suport pentru Implementarea Cadrului Naţional de Biosecuritate pentru Republica
Moldova” (2006-2010). Actualmente se elaborează un Plan de Acţiuni în domeniul
Biosecurităţii, legislaţia naţională sectorială în domeniul agriculturii şi industriei alimentare,
sănătăţii, ştiinţei şi inovaţiilor, proprietăţilor drepturilor intelectuale, contravenţiilor
administrative şi altele se armonizează cu prevederile Protocolului de la Cartagena, cât şi se
fortifică capacităţile naţionale privind respectarea procedurilor internaţionale de
Biosecuritate, conştientizarea publicului şi asigurarea accesului acestuia la luarea deciziilor.

5.4. Colaborarea bilaterală
Pînă în prezent Moldova este Parte la 13 acorduri bilaterale şi multilaterale din domeniu
(Anexa nr. 4).
În perioada de după 2003 au fost semnate:
• Acordul privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului între Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Letonia,
semnat la 17 martie 2006 la Riga, Letonia
• Declaraţia comună de colaborare între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al
Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Cehia semnată la 21 aprilie
2006 la Chişinău, Republica Moldova
• Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind
cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la 22 februarie 2007 la Baku, Republica
Azerbaidjan
• Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului
Danemarcii despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante
definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la
schimbarea climei, semnat al 27 octombrie, la Copenhaga, Regatul Danemarcii.
Relaţiile cu România se desfăşoară în cadrul Acordului de colaborare între
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului al României în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi
folosirii durabile a resurselor naturale. Întru realizarea prevederilor Acordului menţionat au fost
elaborate Programe anuale de colaborare de scurtă durată.
În rezultatul activităţi Grupului sectorial de lucru pentru ape, păduri şi protecţia mediului
a Comitetului interministerial au fost elaborate şi semnate:
• Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în
domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de
acumulare Stînca - Costeşti (2003)
• Protocolul de colaborare dintre Serviciul de Stat „Hidrometeo” şi Institutul Naţional de
Meteorologie şi Hidrologie din România în domeniul meteorologiei şi hidrobiologiei (2000).
În scopul protecţiei zonelor umede de importanţă internaţională, conservării
ecosistemelor naturale şi biodiversităţii din zonă a fost semnat Acordul tripartit între Ministerul
Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina

privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de
Jos (Bucureşti, 2000).
De asemenea a fost iniţiată colaborarea privind preluarea experienţei şi practicii în
aspectul integrării europene, colaborării în domeniul geologiei şi altor activităţi regionale de
interes comun, în deosebi elaborarea planului de management şi monitoring integrat al râului
Prut şi crearea băncii de date referitor la procesele geologice periculoase, creării ariilor naturale
protejate transfrontaliere etc. În acest context, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din
România a transmis Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale mai multe Directive şi alte
acte ale UE din domeniu traduse în limba română, care vor facilita procesul de aproximare a
legislaţiei cu legislaţia comunitară.
În 2006 au fost stabilite relaţii de colaborare bilaterală între Ministerul Ecologiei şi
Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Mediului din Republica Cehă prin
semnarea pe data de 21 aprilie 2006 la Chişinău, de către cei doi miniştri a unei „Declaraţii
comune de colaborare”.
Printre principalele direcţii de colaborare între cele două ţări au fost identificate
următoarele domenii: cooperarea între Republica Moldova şi Republica Cehia privind
implementarea proiectelor de mediu ale Asistenţei Oficiale de Dezvoltare (ODA) în domeniul
protecţiei mediului; posibilitatea cooperării în comun în cadrul programelor organizaţiilor
internaţionale (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Global
de Mediu etc.), schimb de experienţă privind procesul de aderare a Republicii Cehia la Uniunea
Europeană; aproximarea legislaţiei naţionale de mediu la legislaţia Uniunii Europene, precum şi
alte activităţi privind protecţia mediul înconjurător în ambele state.
Republica Moldova şi Republica Cehia din anul 1997 cooperează în cadrul proiectelor de
Asistenţă Oficială de Dezvoltare (ODA). Ministerul Mediului al Republicii Cehia consideră
Republica Moldova ca ţară prioritară pentru asistenţă şi cooperare bilaterală. În prezent în
Republica Moldova prin intermediul Ministerului Mediului al Republicii Cehia sunt
implementate 5 proiecte de asistenţă tehnică, în domeniul monitoringului şi protecţiei resurselor
acvatice:
1. Monitoringul apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor a luncii rîilui Prut
2. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, ca rezultat al
managementului neeficient al apelor în oraşul Leova
3. Programul de monitoring al surselor primare de apă şi protecţia sistematică a resurselor
acvatice împotriva şarjelor ecologice
4. Decontaminarea solului şi apelor freatice din Iargara
5. Asanarea mediului în Moldova prin aplicarea tehnologiilor de mediu produse de companiile
mixte.
Pentru a doua jumătate a anului 2007, cu suportul acordat de Guvernul Republicii Cehia
va începe implementarea în Republica Moldova de către secretariatul CEE ONU a proiectelor
„Suport în implementarea Convenţiei privind poluarea transfrontalieră a aerului la distanţe lungi
în Republica Moldova”, „Suport în implementarea Convenţiei privind efectele transfrontaliere a
accidentelor industriale în Moldova” şi „Elaborarea Concepţiei privind managementul deşeurilor
îndreptat spre înlăturarea impactului negativ asupra apei potabile în raionul Leova”.
În legătură cu direcţionarea vectorului politic spre integrare europeană a fost iniţiată
colaborarea cu ţările baltice Letonia, Lituania şi Estonia, în scopul preluării experienţei de
armonizare a legislaţiei ecologice şi standardelor naţionale la Directivele UE.
Cooperarea în domeniul protecţiei mediului cu Republica Letonia a început odată cu
semnarea la 17 martie 2006, a Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului
între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al
Republicii Letonia.
Conform prevederilor Acordului cooperarea în domeniul protecţiei mediului între
Moldova şi Letonia se realizează în următoarele direcţii:

•

întărirea instrumentelor generale de administrare a mediului, inclusiv a celor economice,
întărirea capacităţii şi mecanismelor pentru implementarea legislaţiei de mediu a Uniunii
Europene, elaborarea proiectelor în cadrul programelor de bună vecinătate a Comunităţii
Europene;
• protecţia aerului, apei şi solului împotriva poluării şi introducerea valorilor limite de emisii şi
celor mai bune tehnici şi practici;
• managementul integrat al resurselor acvatice, în special – apele transfrontiere şi „Iniţiativa
Apelor” a Uniunii Europene;
• prevenirea hazardelor şi riscurilor, mitigarea impacturilor lor asupra societăţii umane;
• managementul substanţelor chimice, inclusiv a poluanţilor organici persistenţi şi metalelor
grele;
• protecţia biodiversităţii, inclusiv împădurirea, extinderea zonelor umede şi ariilor protejate;
• monitoringul de mediu;
• îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi protecţie a mediului în oraşe şi alte arii populate;
• sisteme de colectare, depozitarea, reciclarea, folosinţa şi eliminarea deşeurilor menajere
solide şi lichide şi a deşeurilor industriale toxice;
• educaţia ecologică, inclusiv accesul la informaţie şi procesul de luare a deciziilor;
• perfecţionarea specialiştilor şi funcţionarilor publici în problemele protecţiei mediului şi
utilizării raţionale a resurselor naturale, ajustării legislaţiei naţionale la cea a Uniunii
Europene din domeniile menţionate.
În 2006 Letonia a implementat în Republica Moldova un proiect pentru acordarea
suportului în fortificarea capacităţii Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale în domeniul
protecţiei mediului. În cadrul proiectului a fost organizată instruirea a 6 experţi din Republica
Moldova, în domeniile prioritare de colaborare: conservarea biodiversităţii şi managementul
deşeurilor.
În scopul consolidării cooperării cu această ţară la începutul anului 2007 a fost iniţiat
proiectul „Promovarea procesului de integrare în Uniunea Europeană în domeniul protecţiei
mediului”. Acest proiect, de asemenea, se înscrie în activităţile de realizate a prevederilor
Acordului de colaborare. Proiectul are trei componente de bază: „Suport Ministerului Ecologiei
şi Resurselor Naturale în implementarea cerinţelor UE privind evaluarea impactului asupra
mediului”, „Suportul MERN în implementarea cerinţelor UE în domeniul conservării
biodiversităţii” şi „Suportul MERN în implementarea cerinţelor UE în domeniul
managementului deşeurilor”.
În luna mai 2007 o delegaţie din Moldova a efectuat o vizită oficială în Estonia cu scopul
identificării posibilităţilor de cooperare în domeniul protecţiei mediului, infrastructurii şi
managementul bazinului rîului şi schimbului de experienţă a Estoniei în aceste domenii, ca ţară
ce a aderat recent la Uniunea Europeană.
În urma întîlnirilor a fost susţinută intenţia Moldovei de a iniţia colaborarea în scopul
preluării experienţei Estoniei în procesul integrării europene. De asemenea, partea estoniană este
dispusă să contribuie la identificarea surselor financiare din Fondurile Europene pentru a finanţa
proiecte în domeniul protecţiei mediului, aprovizionare cu apă şi canalizare în Republica
Moldova.
În iulie 2007 o delegaţie de la Ministerul Mediului şi Centrul de Investiţii în domeniul
mediului din Estonia au efectuat o vizită de lucru în Moldova, în cadrul căreia a fost discutată
propunerea de semnare în viitorul apropiat a unui acord bilateral şi crearea în Moldova a unui
Centrul de Investiţii în domeniul mediului după experienţa estoniană.
Lituania, de asemenea, a întreprins măsuri pentru oferirea MERN a asistenţei în domeniul
protecţiei mediului. În timpul apropiat, în ţară sunt aşteptaţi, în vizită de lucru experţii lituanieni
pentru discutarea posibilei cooperări bilaterale.
În scopul iniţierii şi menţinerii unei cooperări bilaterale în domeniul protecţiei mediului,
la 22 februarie 2007 a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului.

Conform prevederilor Acordului, domeniile de bază privind colaborarea între Moldova şi
Azerbaidjan în domeniul protecţiei mediului sunt:
• administrarea ariilor protejate;
• protecţia biodiversităţii;
• evaluarea impactului asupra mediului înconjurător;
• protecţia atmosferei, inclusiv a stratului de ozon, prevenirea schimbării globale a climei şi
poluării aerului în context transfrontalier şi pe distanţe mari;
• administrarea resurselor minerale, inclusiv studierea, explorarea şi exploatarea subsolului;
• cercetări ştiinţifice, cercetări şi monitoringul mediului înconjurător etc.
În scopul implementării prevederilor Acordului dat în aprilie 2007 un grup de experţi din
Azerbaidjan au efectuat o vizită de lucru la Chişinău, unde au avut o serie de întîlniri cu experţi
din Moldova pe probleme referitor la prospecţiunile de petrol şi gaze pe teritoriul Republicii
Moldova.
Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii
Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Polonia privind colaborarea în domeniul
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale a fost semnat la Chişinău, la 22 octombrie
2003.
Principalele direcţii de colaborare stipulate în Acord sunt:
• schimbul de experienţă privind reglementarea legislativă a activităţii în domeniul
protecţiei mediului
• aplicarea metodelor economice în domeniul reglementării de stat a utilizării resurselor
naturale
• abordarea metodică în organizarea şi efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
• controlul de stat în domeniul utilizării resurselor naturale şi protecţiei mediului;
• protecţia aerului atmosferic, apelor de suprafaţă şi subterane, solului, utilizarea raţională
a subsolului
• protecţia şi restabilirea peisajelor şi ecosistemelor, dezvoltarea ariilor naturale protejate şi
altele.
În 2007 a fost iniţiată colaborarea bilaterală în domeniul protecţiei mediului între
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al
Republicii Slovacia. Ca direcţii prioritare de colaborare au fost identificate: schimbul de
experienţă şi consultanţă la nivel de experţi în domenii, cum ar fi: aproximarea legislaţiei
naţionale la Directivele UE, protecţia resurselor acvatice, biodiversităţii, managementul
deşeurilor şi monitoringul calităţii aerului.
În scopul iniţierii colaborării bilaterale dintre Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Mediului din Regatul Belgiei a fost elaborat
proiectul Acordului de colaborare între aceste două ministere. În prezent proiectul Acordului este
în proces de examinare şi avizare cu ministerele de resort.
În scopul implementării prevederilor Convenţiei privind protecţia şi utilizarea apelor
rîurilor transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, în cadrul proiectului „Colaborarea
transfrontieră şi utilizarea durabilă a r. Nistru”, cu suportul OSCE şi UNECE, a fost iniţiată
elaborarea noului Acord de colaborare între Guvernele Ucrainei şi Moldovei, la care participă
experţi din Ucraina şi Moldova.
5. 5. Procese internaţionale
Ministerul este activ implicat în realizarea proceselor „Un mediu pentru Europa”;
„Mediul şi sănătatea”; precum şi în implementarea prevederilor Strategiei ecologice a ţărilor
Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale.
Procesul "Mediul înconjurător pentru Europa"

Prima Conferinţă „Un mediu pentru Europa” a avut loc în 1991 la Dobris (Cehoslovacia),
unde au fost stabilite un set de îndrumări privind cooperarea pan-europeană şi discutate o serie
de probleme importante privind dezvoltarea procesului pe viitor. În Aprilie 1993 la Lucerne
(Elveţia) a fost aprobat Programul de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului pentru ţările
Europei Centrale şi de Est, iar în Octombrie 1995 la Sofia (Bulgaria) au fost evaluată
implementarea PAPM, discutată problema integrării protecţiei mediului în toate sectoarele
economiei. Republica Moldova s-a încadrat activ în acest proces prin elaborarea şi adoptarea de
către Parlament a Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Protecţiei Mediului.
La Aarhus (Danemarca) a avut loc a IV Conferinţă, la care au fost semnate Convenţia
privind Accesul publicului la Informaţie, Justiţie şi Participarea la Adoptarea Deciziilor în
domeniul mediului, Rezoluţia privind aplicarea acestei Convenţii; Protocolul Convenţiei privind
Poluarea Transfrontieră a Aerului la Distanţe Lungi privind Metalele Grele şi Poluanţii Organici
Persistenţi, Declaraţia privind Poluanţii Organici Persistenţi, Rezoluţia privind Diversitatea
Biologică şi Landşaftică, Declaraţia Politică privind Eficienţa Energetică.
În scopul implementării prevederilor Convenţiei menţionate a fost completată Legea
privind protecţia mediului înconjurător cu un capitol nou referitor la participarea publicului la
adoptarea deciziilor în domeniul mediului. De asemenea, Guvernul a aprobat şi unele acte
normative în acest sens. În ţară au fost elaborate şi adoptate de Parlament Strategia şi Planul de
Acţiuni cu privire la Poluanţii Organici Persistenţi.
La a 5-a Conferinţă de la Kiev (Ucraina) a fost aprobată Strategia Ţărilor Europei de Est,
Caucazului şi Asiei Centrale şi Declaraţia Miniştrilor şi deschise pentru semnare 3 protocoale:
Protocolul privind Evaluarea Strategică a impactului asupra mediului, Protocolul privind
Registrul Emisiilor şi transferului poluanţilor (RETP), Protocolul privind responsabilitatea civilă
şi compensarea prejudiciului cauzat apelor transfrontiere de către impactul transfrontier al
accidentelor industriale. Republica Moldova a semnat documentele menţionate şi în prezent
efectuează implementarea prevederilor acestora.
Procesul “Mediul şi Sănătatea” a fost iniţiat în a. 1989 (Frankfurt, Germania) prin
desfăşurarea primei Conferinţe Europeane pentru Mediu şi Sănătate la care a fost aprobată "Carta
Europeană pentru sănătate şi mediu”. Pînă în prezent mai au avut loc trei Conferinţe: în anul
1994 la Helsinki, Finlanda, la care a fost adoptat "Planul European de Acţiune pentru sănătate în
relaţie cu mediul" şi în anul 1999 la Londra unde a aprobat Protocolul Apa şi Sănătatea şi Carta
privind Transportul, Mediul şi Sănătatea.
În 2002 Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi aprobat „Planul naţional de acţiuni
pentru sănătate în relaţie cu mediul”.
În perioada 23-25 iunie, 2004 la Budapesta a avut loc Conferinţa a IV-a Europeană pentru
Sănătate şi Mediu la care s-au aprobat mai multe documente politice, inclusiv şi Planul European
de Acţiuni “Mediul şi Sănătatea Copiilor” şi alte documente importante. În prezent Moldova
elaborează o variantă nouă a Planului menţionat în scopul completării acestuia cu măsuri pentru
consolidarea sănătăţii copiilor, în conformitate cu Planul European menţionat.
În 2005 Republica Moldova ş-a alăturat la Iniţiativa OSCE, NATO, UNDP, UNEP,
UNECE şi REC „Mediul înconjurător şi securitatea” (ENVSEC).
În cadrul Iniţiativei de către experţii internaţionali a fost efectuată evaluarea regională a
problemelor de mediu şi securităţii în Europa de Est (Moldova, Ucraina, Belarurs). Pentru
discutarea acestui studiu în mai 2006, la Chişinău au avut loc consultaţii cu reprezentanţii tuturor
ministerelor, instituţiilor, organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv şi organizaţiilor
neguvernamentale din stânga Nistrului. Pe parcursul consultărilor au fost evidenţiate cele mai
stringente probleme de mediu, care pot fi servi ca factori de nestabilitate în regiune şi ca barieră
în asigurarea securităţii ecologice. Printre acestea sunt:
- Asigurarea insuficientă cu sisteme de epurare a apelor şi de canalizare, în deosebi în
localităţile rurale
- Poluarea aerului atmosferic în oraşele mari
- Depozitarea neautorizată a deşeurilor

- Poluarea transfrontalieră
- Existenţa în regiune a depozitelor cu armament, care necesită a fi distrus, iar în caz de
avariere, mediului va fi adus un prejudiciu considerabil.
Un factor de instabilitate îl constituie conflictul de la Nistru, pentru soluţionarea căruia
Părţile sunt implicate într-un dialog politic permanent cu participarea organizaţiilor
internaţionale autoritare.
În acest context, în proces de implementare este proiectul OSCE/UNECE “Cooperarea
transfrontieră şi managementul durabil al râului Nistru”. Scopul acestui proiect este de a
promova cooperarea transfrontieră şi managementul integrat al resurselor acvatice în bazinul
râului Nistru, majorarea gradului de informare a populaţiei, consolidarea încrederii între părţile
conflictului, identificarea activităţilor ulterioare pentru studiul diagnostic al râului Nistru.
Tot în acest scop a fost implementat proiectul NATO “Monitoringul şi evaluarea poluării
cu metale grele a apelor râului Prut ca sursă importantă a resurselor acvatice transfrontiere”.
Pentru identificarea surselor principale de poluare a apelor râului Prut a fost studiat nivelul de
contaminare a acesteia cu 4 metale grele (Cd, Cu, Pb, Zn). Proiectul a permis procuarea
echipamentului analitic pentru 2 state: Moldova şi România. Savanţi din ameble state au fost
antrenaţi în laboratoarele NATO pentru a asigura calitatea analizelor şi mionitoringul apelor
rîului în context durabil. Rezulatelel au fost raportate la conferinţele internaţionale şi aduse la
cunoştinţa autorităţilor publice locale.
Susţinere considerabilă a fost oferită MERN de UNEP şi OSCE în desfăşurarea
consultărilor în procesul de elaborare a proiectului Programului Naţional de asigurare a
securităţii ecologice pentru anii 2007-2015, care a fost deja aprobat de Guvern în martie curent.
Sub egida OSCE, UNEP şi CEE ONU se realizează proiectul „Colaborarea
transfrontalieră şi gestionarea stabilă a bazinului râului Nistru” (etapa I – anii 2005-2006, etapa
II – anii 2006-2007). Realizarea proiectului menţionat va contribui la dezvoltarea colaborării cu
ţările vecine şi la crearea noului sistem de gestionare a resurselor acvatice în corespundere cu
cerinţele internaţionale.
Pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă cu suportul NATO se implementează
proiectul: “Monitoring în timp real şi sistem de suport a deciziilor pentru rîurile internaţionale:
aplicaţii pentru rîurile Nistru şi Prut” în cadrul căruia sunt instalate cîte 2 staţii de control
automat de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă, amplasate la întrarea pe teritoriul
Republicii Moldova (s. Naslavcea şi s. Şirăuţi) a râurilor transfrontiere Nistru şi Prut şi la ieşire
(s. Tudora şi s. Valea Mare).
In 2002 Republica Moldova s-a alăturat Programului European „Transport, Mediu şi
Sănătatea”. În scopul reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane a fost
elaborat Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport
auto. Poluarea aerului de la circulaţia continuă a transportului auto constituie o problemă pentru
locuitorii urbelor şi la moment constituie o preocupare majoră pentru autorităţile administrative
de ambele niveluri. Deoarece numărul automobilelor este în creştere continuă, traficul urban
devine tot mai aglomerat, iar calitatea vieţii populaţiei din urbe este supusă stresurilor rezultate
din poluarea cu zgomot şi poluarea aerului atmosferic, etc.
Iniţiativa Uniunii Europene „În oraş fără automobilul meu” a fost lansată încă în anul
2000. Carta de aderare la această Iniţiativă a fost semnată de Republica Moldova în 2002.
Această acţiune a fost condiţionată de situaţia alarmantă creată de poluarea intensă a aerului
atmosferic din centrele urbane, de către mijloacele de transport auto. Fiind concentrate, în
majoritate, în oraşe ele degajează în aerul atmosferic diverse substanţe cu efect nociv asupra
mediului şi sănătăţii populaţiei. Toate aceste i-au determinat pe ecologişti să caute şi să propună
căi eficiente de diminuare a impactului transportului auto asupra mediului. Ca măsuri întru
susţinerea Iniţiativei se prevede:
• Dezicerea de deplasare în oraş cu propriul automobil
• Utilizarea la maxim a transportului public de pasageri
• Crearea zonelor pietonale

•
•

Crearea posibilităţilor de practicare a ciclismului
Sistarea degazidării centrelor istorice ale oraşelor de la poluarea transportului auto
În promovarea acestei Iniţiative Ministerul este susţinut atât de administraţia publică
locală cât şi de organizaţiile neguvernamentale, în special de Mişcarea Ecologistă di Moldova.
Strategia Europeană „Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă” a fost aprobată in cadrul
Conferinţei Miniştrilor de Mediu şi Educaţie la 17-18 martie 2005, Vilnius. La moment,
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale in comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului
elaborează documentul naţional , care va include prevederile strategiei europene menţionate.
Strategia Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centrale a fost aprobată în cadrul
Conferinţei Miniştrilor de Mediu din Europa „Un mediu pentru Europa”, la Kiev, 2003. Aceasta
strategie a fost elaborată în scopul promovării politicii de mediu, identificării şi soluţionării
problemelor comune precum şi contribuirea la asigurarea securităţii ecologice în ţările Europei
de Est, Caucazului şi Asiei Centrale.

6. Politica de mediu
Pentru elaborarea, promovarea şi implementarea efectivă a
politicii de mediu este strict necesară fortificarea
capacităţilor instituţionale
6.1. Priorităţi strategice
Priorităţile în domeniul protecţiei mediului şi gestionării durabile a resurselor naturale
sunt:
1. Îmbunătăţirea şi asigurarea condiţiilor de bună guvernare a domeniului protecţiei
mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale.
Obiectivul va fi realizat prin:
- Consolidarea potenţialului instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului şi
utilizării durabile a resurselor naturale
- Definitivarea Planului de acţiuni pentru aproximarea legislaţiei naţionale de mediu şi iniţierea
activităţilor de transpunere a ei la Directivele Uniunii Europene
2. Menţinerea calităţii mediului ca factor ce asigură păstrarea sănătăţii şi calităţii vieţii
Acest obiectiv va fi realizat prin:
- Consolidarea măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător prin ridicarea
conştientizării şi integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în politicile sectoriale ale
economiei naţionale şi politicile teritoriale
- Prevenirea şi reducerea degradării resurselor naturale şi eficientizarea utilizării acestora;
- Extinderea şi protecţia ariilor naturale protejate de stat
- Perfecţionarea politicii în domeniul managementului deşeurilor
- Modernizarea şi eficientizarea sistemului naţional de monitoring privind starea şi
evoluţia condiţiilor hidrometeorologice şi a calităţii mediului
- Perfecţionarea controlului de stat pentru asigurarea executării legislaţiei în domeniul
protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale.
3. Cooperarea transfrontalieră în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a
resurselor naturale
Obiectivul menţionat va fi realizat prin:
- Fortificarea eforturilor în cadrul acordurilor bilaterale
- Fortificarea capacităţilor administrative pentru implementarea prevederilor tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este Parte
- Atragerea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului
- Dezvoltarea capacităţilor în domeniul elaborării proiectelor
4. Sporirea nivelului de conştientizare, informare şi educaţie a publicului
- Elaborarea unei strategii naţionale „Educaţia pentru dezvoltarea durabilă”
- Organizarea orelor ecologice şi a emisiunilor radio TV.
6.2. Cadru instituţional
Conform Legii privind administraţia publică locală în Republica Moldova au fost instituite
32 unităţi administrative (raioane), Unitatea teritorial-administrativă „Găgăuz-Yeri”, 3 municipii,
cărora li s-a acordat competenţe în domeniile social şi economic, dar nu şi responsabilităţi directe
în domeniul mediului. Activitatea de control ecologic în teritoriu este efectuată de patru Agenţii
ecologice regionale care dispun de Inspecţii în fiecare raion.
Autoadministrarea locală este exercitată de 1442 primării cu consilii locale alese şi bugete
proprii.

Cadrul de activitate al autorităţilor publice centrale este stabilit prin Legea serviciului
public (1995). Conform acesteia ministerele elaborează şi implementează politici în mod direct,
precum şi prin intermediul subdiviziunilor lor.
Departamentul pentru Protecţia Mediului al Republicii Moldova, creat în 1995 a fost
ridicat la nivelul de Minister al Mediului în 1998, care în rezultatul mai multor transformări, în
2004 a devenit Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN). Efectivul-limită a acestui
minister, în prezent constituie doar 25 unităţi. Pentru exercitarea funcţiilor, atribuite prin
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului
Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, acesta are în subordinea sa 5 instituţii, 1 Centru de
Informare şi Fondul Ecologic Naţional. În 2007 în cadrul MERN a fost inclusă şi Agenţia
Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologie.
Fig. 36. Organigrama MERN şi instituţiilor subordonate
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Aparatul central al Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale include:
Direcţia politică de mediu şi integrare europeană (tel. +373 (22)204520; e-mail:
ecopolicy@mediu.gov.md), care are sarcina de elaborare şi implementare a politicii de stat în
domeniul protecţiei mediului, de consolidare a cursului ţării spre o dezvoltare durabilă şi
integrare europeană prin asigurarea securităţii ecologice a populaţiei şi ameliorarea stării
mediului ambiant.
Direcţia mai este antrenată în:
- Coordonarea elaborării şi implementării politicii de mediu a Republicii Moldova, inclusiv a
actelor legislative şi normative la nivel naţional şi local
- Coordonarea procesului de integrare a politicii de protecţie a mediului în procesele socialeconomice şi în compartimentele politicii sectoriale în baza principiilor dezvoltării durabile
- Coordonarea procesului de perfecţionare a legislaţiei de mediu, de aproximare a ei cu
prevederile directivelor Uniunii Europene şi convenţiilor internaţionale şi de elaborare a
mecanismelor de implementare a lor
- Elaborarea şi coordonarea implementării mecanismelor economice de protecţie a mediului şi
utilizare a resurselor naturale
- Coordonarea activităţilor de protecţie a mediului la nivel interdepartamental (cu ministere,
departamente, etc.) şi local (cu organele administraţiei publice locale)
- Generalizarea planurilor de activitate a ministerului şi a informaţiei privind realizarea lor
- Monitorizarea şi prezentarea organelor ierarhic superioare a informaţiilor privind executarea
actelor legislative şi normative, programelor şi planurilor de acţiuni în domeniu
- Participarea la elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de protecţie a mediului şi
utilizare a resurselor naturale
Direcţia resurse naturale şi biodiversitate (tel. + 373 (22)204522; e-mail:
mcoca@mediu.gov.md) are în funcţia sa elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul
protecţiei, conservării şi folosirii durabile a resurselor naturale. De asemenea Direcţia elaborează
legislaţia cu privire la protecţia pădurilor, resurselor funciare, vânat, pescuit şi implementează
programe şi planuri privind protecţia şi conservarea patrimoniului natural, coordonează
activităţile legate de conservarea diversităţii biologice şi managementul ariilor protejate de stat şi
elaborează legislaţia respectivă.
Atribuţiile generale ale Direcţiei:
• elaborarea, promovarea, organizarea şi controlul aplicării actelor legislative şi normative în
domeniu (resurse silvice, de floră şi faună, inclusiv fondul de vînătoare; ape subterane şi de
suprafaţă, resurse biologice acvatice şi piscicole, ecosisteme acvatice; resurse funciare şi
subsolul; arii naturale protejate de stat), coordonarea realizării programelor şi planurilor de
acţiune privind protecţia şi conservarea patrimoniului natural naţional şi îmbunătăţirea
managementului ariilor naturale protejate de stat
• stabilirea limitelor şi condiţiilor de utilizare a resurselor naturale
• monitorizarea respectării regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor
naturale protejate de stat şi contribuirea la restabilirea acestora
• coordonarea implementării prevederilor tratatelor internaţionale, bilaterale şi multilaterale
privind: conservarea diversităţii biologice şi a peisajelor; crearea reţelei ecologice şi reţelei
de Smarald; reglementarea activităţilor de export/import a animalelor şi plantelor din flora şi
fauna sălbatică şi a organismelor modificate genetic; protecţia stratului de ozon şi
reglementarea activităţilor de import a substanţelor care distrug stratul de ozon; crearea
ariilor naturale transfrontiere în Delta Dunărei şi Prutului de Jos; zonele umede de importanţă
internaţională
Direcţia Prevenirea Poluării Mediului (tel: + 373 (22)204525; e-mail: Iftodi@mediu.gov.md)
are în sarcina sa problemele de prevenire a poluării şi de management al deşeurilor, precum şi de
implementarea planurilor, programelor şi strategiilor privind efectuarea expertizei ecologice de
stat şi elaborează legislaţia în acest domeniu.

•

•
•
•

•

Direcţiile principale de activitate ale Direcţiei:
Organizarea, elaborarea şi coordonarea implementării concepţiilor, strategiilor,
programelor şi planurilor naţionale de prevenire a poluării mediului, evaluare a impactului
ecologic asupra componentelor de mediu, managementului ecologic inofensiv al
substanţelor chimice şi deşeurilor
Elaborarea şi promovarea politicii producerii mai pure în scopul redresării stării mediului
prin implementarea tehnologiilor nonpoluante
Participarea în coordonarea la nivel naţional şi internaţional a activităţilor ce ţin de
realizarea tratatelor internaţionale din domeniul protecţiei mediului, managementul
ecologic inofensiv al substanţelor chimice şi deşeurilor
Efectuarea expertizei ecologice de stat a proiectelor concepţiilor, strategiilor, planurilor,
programelor şi schemelor de dezvoltare a economiei la nivel naţional şi ramural, a
proiectelor de acte legislative, regulamente, instrucţiuni şi alte documente normative
elaborate de autorităţile publice centrale şi locale, acordurilor şi contractelor de concesiune,
realizarea cărora poate afecta mediul sau prevăd utilizarea resurselor naturale; a
documentaţiei de proiect pe obiecte complexe şi cu impact radical asupra mediului; a
proiectelor de tratate internaţionale; expertizarea documentaţiei de evaluare a impactului
asupra mediului înconjurător
Coordonarea importului, exportului, transportării (inclusiv şi transfrontiere), utilizării şi
neutralizării deşeurilor periculoase, produselor şi substanţelor nocive
Direcţia Contabilitate şi Relaţii Externe (tel: +373 (22) 204531; e-mail:

ceban@mediu.gov.md )

are în funcţia sa problemele de personal, juridice, de contabilitate, precum şi cele legate de
tratatele internaţionale.
Direcţia are următoarele funcţii:
• asigurarea controlului asupra bunurilor existente şi circulaţiei lor, utilizării resurselor
materiale, financiare şi de muncă în conformitate cu standardele, normativele şi devizele
aprobate
• prelucrarea informaţiei de evidenţă, elaborarea sistemului integru de ţinere a evidenţei,
dărilor de seamă şi controlului conform principiilor determinate
Serviciul juridic şi personal (tel: + 373 (22) 204508; e-mail: panciuc@mediu.gov.md):
• asigură din punct de vedere juridic activitatea ministerului
• elaborează sau participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative
• efectuează expertiza juridică a documentelor elaborate în minister
• reprezintă interesele ministerului in instanţele judecătoreşti si alte organe
• duce evidenţa resurselor umane angajate în cadrul ministerului şi le gestionează conform
legislaţiei
•
•
•

Serviciul Secretariat (tel. + 373 (22)204509):
asigură circuitul corespondenţei interne din cadrul ministerului şi celei externe cu
Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, alţi respondenţi
efectuează lucrările de secretariat şi de arhivă
conlucrează cu instituţiile subordonate, serviciile respective ale Aparatului Guvernului,
Preşedinţiei, Parlamentului, ministerelor, serviciilor, agenţiilor, birourilor, altor organe
centrale şi locale privind operarea activităţii documentare.

Instituţiile subordonate Ministerului:
Inspectoratul Ecologic de Stat (tel: +373 (22)226941; e-mail: ies@mediu.gov.md ) a fost fondat
în anul 1990 şi efectuează:
• controlul ecologic de stat asupra respectării legilor şi actelor normative în problemele
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale, inclusiv la frontiera de stat a ţării
• expertiza ecologică de stat în scopul prevenirii impactului activităţilor economice asupra
mediului, componentelor lui, ecosistemelor, sănătăţii populaţiei
• acţiuni de combatere a braconajului, pescuitului ilicit şi tăierilor ilicite de arbori
• investigaţii de laborator privind calitatea factorilor de mediu
• conlucrarea cu organele de drept privind examinarea contravenţiilor administrative şi
tragerea la răspundere a contravenienţilor
• conlucrarea cu organele administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea
programelor şi planurilor locale şi regionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului.
Inspectoratul Ecologic de Stat îşi exercită funcţiile prin intermediul Agenţiilor ecologice
"Nord", "Centru", "Sud" şi "Găgăuzia", Serviciului piscicol şi Serviciilor specializate de control
ecologic.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (tel: +373 (22) 773611; e-mail: anticamera@meteo.md;
intern@meteo.md ) are 415 angajaţi şi un centru de observaţii meteorologice. Funcţiile sale de
bază ţin de monitorizarea calităţii aerului şi apelor. Majoritatea staţiilor de măsurare a poluării
aerului lucrează în regim discontinuu. Aceasta permite obţinerea informaţiei cu privire la
poluarea aerului de trei ori pe zi.
Serviciul a fost creat în octombrie 1944, însă primele observaţii meteorologice instrumentale
au fost iniţiate în anul 1844, iar cele hidrologice – începînd cu anul 1878.
Serviciul efectuează monitoringul stării şi evoluţiei condiţiilor hidrometeorologice şi a
calităţii mediului ambiant în scopul protecţiei populaţiei şi a ramurilor economiei naţionale
contra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a nivelului înalt de poluare a mediului
ambiant.
În prezent Serviciul activează în corespundere cu prevederile Legii cu privire la activitatea
hidrometeorologică.
Actualmente Serviciul Hidrometeorologic de Stat dispune de o reţea optimală de staţii şi
posturi hidrometeorologice pentru efectuarea observaţiilor sistematice asupra fenomenelor
meteorologice, hidrologice şi controlul asupra nivelului de poluare a mediului ambiant. Sunt
create şi se utilizează tehnologii moderne de prelucrare a informaţiei respective. Specialiştii
Serviciului de rînd cu lucru operativ efectuează şi o serie de cercetări ştiinţifice în domeniul dat,
orientate spre ridicarea calităţii prognozelor, majorarea volumului producţiei prognostice şi
informaţiei de regim.
Serviciul îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 3 Direcţii: Meteorologie,
Hidrologie şi Monitoring al Calităţii Mediului
Activitatea internaţională a Serviciului se desfăşoară în baza cooperării internaţionale, în
corespundere cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), convenţiilor
internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
Serviciul participă la schimbul internaţional de informaţii în cadrul Sistemului Global de
Observaţii OMM, reprezintă şi apără interesele ţării în domeniile hidrometeorologiei şi
monitoringului calităţii mediului în relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi cu serviciile
hidrometeorologice naţionale din alte ţări.
Fiind Reprezentant Permanent al RM în OMM, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
participă în cadrul programelor şi comisiilor ei în domeniile: meteorologie, climatologie,
hidrologie. Datele hidrometeorologice se transmit la centrele mondiale şi regionale pentru
schimbul internaţional de informaţie. OMM acordă Serviciului asistenţă tehnică şi financiară
considerabilă. Graţie acestui ajutor, specialiştii noştri participă în cadrul conferinţelor

internaţionale, seminarelor şi cursurilor de specializare, fapt ce contribuie la ridicarea calificării
de specialitate.
O etapă importantă în dezvoltarea Serviciului o constituie semnarea în a.1996 în comun
cu Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din România a Memorandului privind
colaborarea în Europa Centrală şi de Est în domeniul prognozelor numerice pe teritorii limitate
(ALADIN, Meteo-France).
Colaborarea cu serviciile hidrometeorologice naţionale se desfăşoară în cadrul
acordurilor bilaterale. Mai intens se dezvoltă relaţiile cu serviciile hidrometeorologice ale statelor
vecine. O importanţă deosebită pentru consolidarea relaţiilor de cooperare o au programele
interguvernamentale de colaborare pe termen lung cu Ucraina şi România. În cadrul acestor
acorduri şi programe se înfăptuieşte schimbul de informaţie hidrometeorologică operativă, se
efectuează monitoringul asupra stării resurselor acvatice a râuirilor de frontieră Nistru şi Prut.
Serviciul a participat la elaborarea proiectelor privind schimbul regional de informaţie
hidrometeorologică între statele bazinului râului Dunărea (DANUBE-HYCOS) şi Mării Negre
(BLACK SEA-HYCOS). Continuă colaborarea Serviciului în cadrul programelor finanţate de
câtre TACIS: “Managementul r. Prut”, “Sistemul de Alarmă a situaţiilor de avarie în bazinul
fluviului Dunărea”.
Agenţia pentru Geologie “AGeoM” (tel: +373 (22) 750656; e-mail: ageom@starnet.md)
are atribuţii de reglementare şi coordonare a studierii, protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului
şi de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei. De asemenea, Agenţia asigură
controlul asupra protecţiei apelor subterane contra poluării şi epuizării şi ţine evidenţa de stat a
rezervelor minerale, participă la eliberarea autorizaţiilor pentru captarea apei.
Domeniul de activitate a Agenţiei este organizarea lucrărilor de dezvoltare a bazei
materiei prime minerale, studierea geologică a subsolului, coordonarea atribuirii, în modul
stabilit, a dreptului de folosire a subsolului, ţinerea Fondului republican de informaţii geologice
şi a balanţei rezervelor de substanţe minerale utile, controlul departamental asupra protecţiei şi
folosirii raţionale a subsolului.
Sarcinile principale ale Agenţiei sunt:
• reglementarea de stat în domeniul studierii şi folosirii subsolului
• elaborarea propunerilor privind utilizarea investiţiilor de stat şi a altor investiţii pentru
dezvoltarea bazei materiei prime minerale
• controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor, normelor şi regulamentelor
privind studierea subsolului, regulilor de ţinere a evidenţei de stat şi a dărilor de seamă
• coordonarea atribuirii, în modul stabilit, a dreptului de folosire a subsolului
• ţinerea evidenţei de stat şi înregistrarea de stat a lucrărilor privind studierea geologică a
subsolului, evidenţa sectoarelor subsolului repartizate pentru extragerea substanţelor
minerale utile, precum şi folosirea lor în alte scopuri decât extragerea substanţelor minerale
utile
• crearea sistemului informaţional unic de utilizare a subsolului
• organizarea expertizei rezervelor de substanţe minerale utile, a caracteristicilor lor economice
şi a informaţiei geologice privind subsolul
• elaborarea propunerilor, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, privind
dezvoltarea bazei materiei prime minerale a economiei naţionale şi menţinerea relaţiilor
internaţionale în domeniul studierii geologice şi utilizării subsolului
• întocmirea Planului lucrărilor de prospecţiuni geologice pe obiecte, executate din contul
mijloacelor bugetului de stat, şi prezentarea lui spre aprobare Ministerului Ecologiei şi
Resurselor Naturale.
Institutul

de

Ecologie şi Geografie (tel: +373 (22) 73 15 50; e-mail:
geographyasm@yahoo.com ) a fost creat prin Hotărârea Guvernului „Cu privire la măsurile de
optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” prin contopirea Institutului Naţional

de Ecologie al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Institutului de Geografie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi se află în subordonare dublă şi este responsabil de
efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ecologiei.
Sarcinile institutului mai includ consultanţa în domeniul evaluării impactului asupra
mediului şi elaborarea rapoartelor naţionale privind starea mediului. Institutul mai efectuează
evaluări specializate ale tehnologiilor noi sub aspectul impactului lor potenţial asupra mediului.
În cadrul Institutului funcţionează laboratoarele: Calitatea Mediului; Ecobioindicaţie şi
Radioecologie; Standarde şi Normative de Mediu; Ecologia Aşezărilor umane; Biogeocenologie
cu grupa de geoinformatică; Geomorfologie dinamică; Climatologie; Geografie si Evoluţie a
Solurilor; Geografie Socioumană; Landsaftologie.
Obiectivele Institutului sunt:
- Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor geo- şi
ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici
- Evaluarea factorilor ce condiţionează apariţia situaţiilor geoecologice nefavorabile
- Optimizarea structurii geosistemelor în scopul asigurării funcţionării stabile a lor
- Elaborarea Sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale
- Crearea bazei informaţionale pentru monitoringul integrat
- Pregătirea cadrelor de înaltă calificare la specialităţile: ecologie, protecţia mediului ambiant şi
folosirea raţională a resurselor naturale, meteorologie, climatologie şi agrometeorologie,
radiobiologie, turism
- Elaborarea şi implementarea Sistemului Informaţional Geografic în cercetarea mediului
înconjurător
- Elaborarea Programului Naţional Strategic de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului
Înconjurător pentru Republica Moldova (perioada 1995-2010-2020)
- elaborarea ediţiei a II-a a Cărţii Roşii
- elaborarea şi editarea anuală a Raportului Naţional „Starea mediului în Republica Moldova”.
Potenţialul ştiinţific al Institutului include 97 cercetători ştiinţifici, inclusiv 2 membri
titulari ai AŞM, 1 membru corespondent, 3 doctori habilitaţi şi 37 doctori în ştiinţe.
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologie (tel: +373
(22) 31 11 37; fax: +373 (22) 31 11 40; e-mail: narnra@mail.md).
Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice este
autoritatea naţională care exercită atribuţii de reglementare, autorizare şi control în domeniul
nuclear şi radiologic.
Agenţia are următoarele obiective de bază:
• stabilirea mecanismelor de asigurare a securităţii activităţilor nucleare şi radiologice,
menţinerea lor la un nivel adecvat în orice domeniu ce ţine de utilizarea surselor de radiaţii
ionizante;
• prevenirea desfăşurării neautorizate a activităţilor nucleare şi radiologice, în conformitate cu
angajamentele Republicii Moldova ce decurg din Tratatul privind neproliferarea armelor
nucleare şi cu cele din cadrul altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este
parte;
• actualizarea anuală a Registrului naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor
fizice şi juridice autorizate;
• informarea operativă a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice referitor la
depistarea încălcărilor ce pot conduce la iradieri nejustificate ale personalului, populaţiei sau
la poluări cu substanţe radioactive ale mediului ambiant.
Centrul Informaţional de Mediu (tel: +373 (22) 20 45 33: e-mail: cim@mediu.gov.md ) a
fost creat la 3 octombrie 2000 în baza proiectului "Asistenţa acordată Moldovei în
implementarea Convenţiei Aarhus", finanţat de Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului
(DEPA).

Centrul acumuleazăă, actualizeează şi pun
ne la dispooziţia publicului larg informaţia de
mediiu dispunîndd de o bibliootecă speciaalizată, 2 caalculatoare cu
c conectarre la Interneet, imprimanntă,
copiaator, fax, sccaner, o bazză de date a actelor leg
gislative alee Republiciii Moldova. Solicitanţii au
access la inventaarul inform
maţiei de mediu
m
deţinu
ute de instiituţiile publlice din Mo
oldova. Zillnic
centrrul deserveşşte 25-30 dee persoane.
Pee pagina Web
W şi în Buuletinul Eleectronic Infformativ alee CIM se ppublică info
ormaţii privind
activvitatea curenntă a ministterului şi suubdiviziunillor lui, rapooarte speciaalizate priviind calitateaa şi
stareea factorilor de mediu, proiectele
p
a
actelor
legisslative şi norrmative elabborate, materiale semnnate
de coolaboratoriii ministerullui, digest ecologic
e
etcc. Tot aici solicitanţii au acces la
l peste 50 de
linkuuri ale instiituţiilor şi organizaţiilo
o
or ce activeează în dom
meniul meddiului din Moldova
M
şi de
pestee hotare.
Fondul Ecologicc Naţionaal (FEN) (tel: +373
+
(22)) 2045 18: e-maail:
fondeecol@mediuu.gov.md ) a fost creaat în 1993 pe
p lîngă orgganul centraal de stat peentru mediuu şi
resurrse naturale în scopul colectării
c
dee resurse fin
nanciare supplimentare pentru prottecţia mediuului
şi acctivează în baza Reguulamentuluui privind fondurile
f
ecologice, aaprobat prin
n Hotărîre de
Guveern.
Fondul are
a o structtură bilaterrală de gesttionare: Coonsiliul de Administraare (funcţia de
gestiionare) şi Seerviciul Eviidenţă şi Coontrol (funcţţia executivă).
Consiliul de Adminnistrare estee constituit din 5 mem
mbri: ministrrul ecologieei şi resurseelor
naturrale, vicem
ministrul eccologiei şi resurselor naturale, reprezentanntul Parlam
mentului RM,
R
RM, reprezzentantul ON
repreezentantul Aparatului
A
G
Guvernului
NG-urilor dde mediu.
Serviciull Evidenţă şi Control al Fondulu
ui Ecologic Naţional, cconstituit diin 3 persoaane,
execuută deciziille Consiliullui de Adm
ministrare, consultă
c
soolicitanţii, dduce eviden
nţa proiecteelor
prezeentate şi celor aprobate spre finanţare, recepţioneează rapoaartele finan
nciare privind
implementarea proiectelor
p
ş verifică realizarea
şi
r
lo
or în teren.
Resurselle FEN se acumuleazăă din mijlo
oacele transsferate de ccătre fondu
urile ecologgice
p
emisiile de poluuanţi de la sursele moobile, plata pentru mărrfurile caree în
localle, plăţile pentru
proceesul utilizărrii polueazăă mediul.
F 37. Evooluarea veniturilor şi cheltuielilor
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Mijloaceele financiarre ale Fonduului Ecolog
gic Naţional sunt utilizaate pentru:
mentarea straategiilor, prrogramelor şi planurilo
or naţionale de
- finaanţarea proiiectelor penntru implem
proteecţie a meddiului (incluusiv stocareea şi neutralizarea peesticidelor nneutilizabilee şi interzisse),
standdardelor şi normativeloor, a proiecctelor pentrru construcţia şi particciparea prin
n cote-părtii în
consttrucţia obiectivelor de protecţie a mediului
m

- extiinderea şi protecţia
p
fonndului forestier şi a ariiilor naturalee protejate dde stat
- invvestigaţii şttiinţifice înn domeniull protecţiei mediului efectuate lla comandaa Ministeruului
Ecologiei şi Ressurselor Naturale; partiiciparea prin cote-părtii la lucrărilee de cercetaare-dezvoltaare;
elaboorarea proieectelor zoneelor protejaate ale patrimoniului natural
n
şi ceel construit de importaanţă
naţioonală şi interrnaţională
- orrganizarea şi gestionaarea sistem
mului de informaţie
i
şi reclamăă ecologicăă, propagaarea
cunooştinţelor ecologice
- coolaborarea internaţionnală în doomeniul prrotecţiei mediului,
m
innclusiv prin antrenaarea
speciialiştilor sttrăini la acordarea
a
serviciilor de consuultanţă şi expertizare; participaarea
repreezentanţilor ţării la activitatea
a
c
convenţiilor
r ecologicee internaţioonale la caare Republlica
Molddova este parte;
p
achitaarea cotizaţiiilor de meembru al orrganizaţiilorr interstatale în domenniul
proteecţiei mediuului, organizarea şi reaalizarea actiivităţilor dee implementtare a Conv
venţiei privind
comeerţul internaaţional cu sppecii sălbatiice de floră şi faună pee cale de dispariţie (CIT
TES)
- lichhidarea connsecinţelor calamităţiloor naturale,, avariilor în producţiie, a altor situaţii ce pot
p
aduce prejudiciuu mediului
- acoordarea de sprijin
s
finannciar organizzaţiilor ecologiste neguuvernamenttale în bazaa unui progrram
speciial de grantuuri pentru proiectele
p
deestinate prottecţiei mediiului.
Activitateaa Fondului în 2006 a fost axatăă pe selectaarea proiecttelor în correspundere cu
priorrităţile acesttuia, stipulaate în Reguulamentul Fondurilor
F
e
ecologice
(H
HG 998) şi Anexa nr. 14
din Legea
L
bugeetului de staat pentru 20006, alocareea mijloacelor financiaare pentru implementa
i
area
lor şii controlul corectitudin
c
nii cheltuirii banilor de către benefficiari.
Pe parcuursul anuluii 2006 mijloacele Fon
ndului Ecoloogic Naţionnal au fost alocate penntru
implementarea proiectelor
p
a
aprobate
dee Consiliul de
d Administtrare al Fonndului în dom
meniile:
- construucţia, reconnstrucţia sisttemelor de alimentare cu apă şi ccanalizare, a fântânilorr şi
izvoaarelor şi altoor lucrări leegate de dom
meniul acvaatic au fost alocaţi
a
246220 mii lei
- construucţia, reconnstrucţia ram
mpelor de depozitare a deşeuriloor, lichidarrea gunoiştiilor
neauutorizate – 8209,2 mii leei
gradate, creearea fâşiiloor şi zonelo
or de proteccţie
- înverziirea terenurrilor, inclusiiv celor deg
etc. – 9168 mii lei
l
- protecţiia şi conservvarea biodivversităţii – 1933,5 mii lei
- lichidarrea consecinnţelor calam
mităţilor natturale – 28226,2 mii lei
- achitareea datoriilor privind cootizaţiile la Convenţiilee din domenniu, la care RM este Paarte
şi im
mplementareea prevederiilor acestoraa – 3573,3 mii
m lei
- Investiggaţii ştiinţiffice - 6013,,9 mii lei
- informaarea şi conşştientizarea populaţiei – 3733,0 miii lei
În total au
a fost finannţate 446 prroiecte în su
umă de 721002,2 mii lei..
Fig. 388. Alocaţii din
d Fondul Ecologic Naţional,
N
în 2006
informareea si
constientiz
zarea
Investigatii
populatiei;
3733
stiintifice; 6013.9

Alo
ocatii din
n FEN 20
006

Ach
hitarea datoriilor
privvind cotizatiilee la
Co
onventii; 3573
3.3

Licchidarea
consecintelor
calaamitatilor
naturale; Protectia si
2
2826.2
conseervarea
biodiversiitatii; 1933.5

Inverzzirea
terenurilo
or; 9168

(mii lei)
Co
onstructia, recconstr
uctia sistemelo
or de
a si
aliimentare cu apa
c
canalizare;
246
620

Constructia, reconsstr
uctiaa rampelor dee
deepozitare a
deseeurilor; 8209.2
2

Anexa nr.1

Anexa nr.2
Schema difuzării Buletinului – alertă privind cazurile excepţionale
de poluare a mediului în Republica Moldova

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Ministerul Ecologiei hşi Resurselor Naturale al
Republicii Moldova
tel/fax: 226858
tel: 224507

Departamentul Situaţii
Excepţionale al Republicii
Moldova tel: 738554
fax: 738501

Agenţia ecologică
Bălţi
tel: 231 33390
fax: 23135183

Institutul de Ecologie
şi Geografie al AŞM
tel: 731918

Societatea civilă

Agenţia ecologică
Chişinău
tel/fax: 281003

Inspectoratul
Ecologic de Stat
tel./fax: 226915
tel: 226941

Agenţia ecologică
Cahul
tel: 239 20554
fax: 23922152

Centrul Naţional Ştiinţifico
- Practic de Medicină
Preventivă fax: 729725
tel: 729647

ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ LOCALĂ

Agenţia ecologică
U.T.A.Găgăuzia
(Comrat)
tel/ fax: 29824046

Primăria
mun.Chişinău
tel: 227236

Mass-media

Anexa nr. 3
Lista Tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este Parte
1. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontier
(Espoo, 25 februarie 1991), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie

1993
2. Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea
deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998), ratificată prin Hotărârea Parlamentului
Nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999
3. Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie
1992), ratificata prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993
4. Convenţia privind diversitatea biologica (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), ratificată prin
Hotărârea Parlamentului nr. 457-XIII din 16 martie 1995
• Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologica
(New York, SUA 2001), ratificată prin Legea nr. 1381 – XV din 11.10.2002
5. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor
acvatice (Ramsar, 2 februarie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XIV din 14
iulie 1999
6. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de
dispariţie (Washington, 03 martie 1973), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1246 - XIV
din 28 septembrie, 2000
7. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19
septembrie 1979), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993
8. Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 23 iunie 1979),
ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1244 -XIV din 28 septembrie, 2000

•
•

•

•

9. Convenţia privind peisajul european (Florenţa, 20 octombrie 2000), ratificată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 1246 -XIV din 28 septembrie, 2000
Acordul privind conservarea liliecilor in Europa (Londra 04 decembrie 1991), ratificat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 1244 -XIV din 28 septembrie, 2000
Acordul privind conservarea păsărilor de apa migratoare african-eurasiatice (Haga, 16 iunie
1995), ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1244 -XIV din 28 septembrie, 2000
10. Convenţia – cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (Rio de
Janeiro, 09 mai 1992), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 404-XIII din 9 iunie 1995
Protocolul de la Kyoto al Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice
(Kyoto, 11decembrie 1997), ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 29-XV din 13.02.2003
11. Convenţia pentru protecţia stratului de ozon (Vienna, 22 martie 1985), aderat prin Hotărârea
Parlamentului nr. 966-XIII din 24.07.96
Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987),
aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 966-XIII din 24.07.96
12. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor
internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992), aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din
23.06.93
• Protocolul privind apa si sănătatea la Convenţia privind protecţia si utilizarea cursurilor de
apa transfrontieră si a lacurilor internaţionale (Londra, 17.06.1999), ratificat prin Legea nr. 207XVI din 29.06.2005

13. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia si utilizarea durabila a fluviului Dunărea
(Sofia, 29 iunie 1994), ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 323-XIV din 17.03.99
14. Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă
şi/sau de deşertificare (Paris, 17 iunie 1994), aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 257-XIV
din 24.12.1998
15. Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al
eliminării acestora (Basel, 22 martie 1989), aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII
din 10.03.98
16. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi (Geneva, 13 noiembrie
1979), aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 399-XIII din 16.03.95
17. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţemânt în cunoştinţa de cauză
aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului
internaţional (Rotterdam, 10.09.1998), ratificată prin Legea nr. 389 – XV din 25.11.2004
18. Convenţia privind Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) (Stockholm, 23.05.2001), ratificată
prin Legea nr. 40-XV din 19.02.2004

Anexă nr. 4
Lista acordurilor încheiate de Republica Moldova

1. Protocol privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului între Departamentul de Stat al
Republicii Moldova pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale şi Ministerul
Protecţiei Mediului Înconjurător Natural al Ucrainei (Kiev, 19 noiembrie 1993)
2. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în
comun şi protecţia apelor de frontieră (Chişinău, 23 noiembrie 1994)
3. Acord între Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii
Belarus şi Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător al Republicii Moldova privind
colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător (Chişinău, 23 decembrie 1994)
4. Acordul de colaborare între Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii
Moldova şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului al României în domeniul
protecţiei mediului înconjurător şi folosirii durabile a resurselor naturale (Bucureşti, 18
martie 1997)
5. Memorandum de înţelegere intre Departamentul de Stat al RM pentru protecţia mediului
înconjurător si Ministerul protecţiei mediului si securităţii nucleare al Ucrainei privind
cooperarea moldo-ucraineana in aria folosirii durabile si protecţiei bazinului râului Nistru (29
mai 1997)
6. Acordul între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova,
Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi
Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale
protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos (Bucureşti, 5 iunie 2000)
7. Declaraţia miniştrilor de mediu din Bulgaria, Republica Moldova, România şi Ucraina
privind cooperarea în legătură cu crearea Coridorului verde al Dunării Inferioare (Bucureşti,
5 iunie 2000)
8. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii
Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Italia privind colaborarea în domeniul
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale (Chişinău, 27 iunie 2002)
9. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii
Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Polonia privind colaborarea în domeniul
protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale (Chişinău, 22 octombrie 2003)
10. Acordul bilateral privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi
reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare Costeşti-Stânca (CosteştiStânca, 01 august 2003)
11. Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului
Danemarcii despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante
definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
privire la schimbarea climei (Copenhaga, 27 octombrie 2003)
12. Acordul între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi
Ministerul Mediului al Republicii Letonia privind colaborarea în domeniul protecţiei
mediului (Riga, 17 martie, 2006)

13. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind
cooperarea în domeniul protecţiei mediului (Bacu, 22 februarie 2007)

Anexa nr. 5
Legislaţia de mediu a Republicii Moldova
Abrevieri:
HP
HG

Hotărârea Parlamentului
Hotărârea Guvernului

Legislaţia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea privind protecţia mediului înconjurător
Codul subsolului
Codul apelor
Codul funciar
Legea regnului animal
Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător
Codul silvic
Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive
Legea privind deşeurile de producţie şi menajere
Legea privind protecţia aerului atmosferic
Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Legea privind plata pentru poluarea mediului
Legea cu privire la apa potabilă
Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Legea privind accesul la informaţie
Legea cu privire la ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate
Legea privind securitatea biologică
Legea privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea
utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Legea privind ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului
privind metalele grele ale Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe
distanţe lungi
Legea privind ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura
de consimţămînt prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici
periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional.
Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova
Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi conservarea resurselor biologice acvatice
Legea regnului vegetal
Legea privind protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice şi alte scopuri experimentale
/ Directiva 99/575/ CE
Legea cu privire la reţeaua ecologică naţională

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulamentul privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului
înconjurător
Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor
Regulamentul privind fondurile ecologice
Regulamentul privind sistemul de monitoring ecologic integrat, Ministerul Mediului
Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu
cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică
Hotărârea Guvernului cu privire la Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere
a deşeurilor şi eliminării acestora
Regulamentul cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi
importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică
Regulamentul privind informarea şi participarea publicului în procesul decizional privind
organismele modificate genetic, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor
naturale
Hotărârea Guvernului cu privire la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi
eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei
de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
Hotărârea Guvernului cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului
forestier naţional
Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în Republica Moldova
(Înregistrată la Ministerul Justiţiei)
Dispoziţia Guvernului nr. 68-d din 27.05.2004 cu privire la desfăşurarea Săptămânii apei
curate „Apa-izvorul vieţii”.
Concepţii, planuri, programe şi strategii
Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale
Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă pe perioada anilor 2003-2010
Concepţia naţională a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor
alimentare ecologice şi genetic nemodificate
Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova
Concepţia cooperării transfrontaliere a Republicii Moldova pentru anii 2004-2006
Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova
Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (Subcapitolul 6.12. „Protecţia
mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale”)
Strategia Naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi
Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici
persistenţi.
Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii biologice
Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova
Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon
Programul naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării
Programul naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere
Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto
Programul Naţional "Satul Moldovenesc" (2005-2015) (Capitolul V. Protecţia şi ameliorarea
mediului, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi Anexei nr. 21. „Protecţia şi dezvoltarea
unui mediu ambiant sănătos” a Planului acestuia )
Programul de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea
poporului”
Programul legislativ pentru anii 2005-2009

•
•
•
•
•
•
•
•

Programul complex de protecţie a solurilor împotriva eroziunii pe anii 2003-2012
Programul naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015
Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în
anul 2015
Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (Capitolul 5.
„În domeniul asigurării dreptului la un mediu sănătos”)
Planul naţional de acţiuni în domeniul mediului
Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie cu mediul
Planul de acţiuni complexe în vederea eficientizării utilizării resurselor naturale, inclusiv a
resurselor acvatice, resurselor minerale şi a fondului forestier
Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici
persistenţi
Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană

