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Introducere

Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător
neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi
sănătate.

Constituţia Republicii Moldova, Articolul 37

În funcţiile de bază ale statului intră asigurarea mediului de viaţă favorabil pentru
cetăţenii săi, refacerea şi protecţia mediului şi menţinerea echilibrului ecologic în corelare
stiinţific argumentată cu interesele economice ale societăţii. Realizarea acestor funcţii a
statului se bazează pe interacţiunea societăţii şi mediului în trei forme: utilizatea resurselor
naturale; protecţia mediului; asigurarea securităţii ecologice.

În contextul dezvoltării durabile, utilizarea naturii şi a resurselor ei presupune
activitatea umană legată de extregerea materiei, energiei şi a calităţilor utile ale mediului şi
folosirea lor în scopul satisfacerii intereselor economice, ecologice, recreative a generaţiilor
actuale fără a submina necesităţile generaţiilor viitoare.

Esenţa aplicării principiilor dezvoltării durabile în ţara noastră poate fi exprimată prin
legătura strănsă între aspectele economice, sociale şi ecologice al dezvoltării, după cum este
prezentat în fig.1.

Fig.1. Aspectele dezvoltării durabile în Republica Moldova

Aspectele economice
creştere economică

      eficienţă, competivitate

Aspectele sociale Aspectele ecologice
combaterea sărăciei capacitatea de suport şi
reducerea şomajului integritatea ecosistemelor
asigurarea sănătăţii conservarea biodiversităţii

Legătura dintre principiile dezvoltării durabile a societăţii şi protecţie a mediului poate
fi demonstrată prin următoarele scopuri:

- utilizarea resurselor naturale în limita capacităţii lor de regenerare;
- revizuirea politicii de utilizare extensivă a resurselor;
- integrarea cerinţelor ecologice în toate domeniile dezvoltării social-economice;
- menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului;



3

- asigurarea populaţiei cu minimul necesar de energie, apă, alimentaţie, muncă,
servicii comunale şi asistenţă medicală.

În promovarea şi implementarea acestor principii funcţia principală îi revine statului.
Toate elementele menţionate mai sus constituie activităţi ale statului. Administrarea statului în
aceste domenii se efectuiază prin mecanismul dreptului şi prin mecanisme politice, economice
şi ideologice.

Scopul ei constă în asigurarea calităţii adecvate a mediului prin elaborarea şi aplicarea
normelor de drept care reflectă legalităţile interacţiunii societăţii şi naturii la etapa actuală.

Reforma tuturor domeniilor economiei naţionale a condiţionat  necesitatea  schimbării
atitudinii faţă de folosirea resurselor naturale, a promovării  unei dezvoltări economice şi
sociale compatibile cu mediul înconjurător.

Bazele politicii de mediu în etapa de tranziţie la economia de piaţă au fost puse de
Legea privind protecţia mediului înconjurător (1993), Concepţia protecţiei mediului în
Republica Moldova (1995), Programul naţional strategic de acţiuni în domeniul protecţiei
mediului înconjurător (1995), Planul naţional de acţiuni în domeniul protecţiei mediului
înconjurător (1996) şi Planul naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie cu mediul (2001).
Au fost elaborate de asemenea documente strategice de sector şi de ramură cu o serie de
prevederi ce ţin de protecţia mediului.

În perioada anilor 1995-2000, o mare amploare în spaţiul noilor state independente a
avut procesul ″Un mediu pentru Europa″, la care Republica Moldova, reprezentată la cel mai
înalt nivel în organizaţiile internaţionale de mediu, a participat activ.

Au fost adoptate 25 de legi, aprobate circa 50 de regulamente, instrucţiuni etc., care de
asemenea au constituit cadrul normativ în domeniul mediului. Au fost adoptate o serie de acte
legislative şi de alte acte normative, programe, strategii privind alte sectoare ale economiei
naţionale. S-au produs un şir de schimbări în societate şi în structura economiei naţionale a
ţării.  Anexa nr.1

Au fost semnate16 şi ratificate 15 convenţii internaţionale în domeniul mediului, a
căror realizare a devenit  parte componentă a activităţilor de mediu la nivel naţional şi
regional. Anexa nr.2

Necesitatea de a promova o politică unică în domeniul mediului şi folosirii resurselor
naturale, de a implementa cerinţele ecologice în procesul reformării economiei naţionale,
orientarea politică spre integrare europeană – toate acestea au condiţionat revizuirea politicii
de mediu şi elaborarea unui document conceptual nou în domeniu.

Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova a fost elaborată pentru a racorda
obiectivele majore ale politicii ecologice la schimbările social-economice din ţară, la
programele şi tendinţele regionale şi globale în domeniu, pentru a se preveni degradarea
mediului.

Principalele obiective ale politicii de mediu sînt:
- prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra factorilor

de mediu, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei în contextul dezvoltării durabile a ţării;
- asigurarea securităţii ecologice a ţării.
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                                                                                                                                  Extras

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE SOCIAL - ECONOMICĂ

A REPUBLICII MOLDOVA PE TERMEN MEDIU

Aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1415 din 19 decembrie  2001

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI UTILIZAREA RAŢIONALĂ
A RESURSELOR NATURALE

          Obiectivul principal al strategiei privind mediul şi gestiunea resurselor naturale constă în
prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu şi resurselor naturale.

          Dezvoltarea economică a Republicii Moldova se va baza pe principiile dezvoltării
durabile privind toate componentele naturale: aerul, apa, solul, biodiversitatea, pădurile şi
resursele subsolului. Între acestea o deosebită însemnătate pentru economia naţională o are
solul, care constituie principala resursă naturală a ţării. De asemenea, o importanţă
excepţională o are apa, elementul fundamental al vieţii, rezervele căreia în republică sunt
insuficiente. De aceea se va acorda o atenţie sporită atragerii investiţiilor în domeniul
aprovizionării populaţiei cu apă potabilă.

Direcţiile prioritare ale politicii globale de mediu

Direcţiile prioritare ale politicii globale de mediu sînt:
- crearea unor condiţii de colaborare a tuturor păturilor sociale la atingerea

obiectivelor dezvoltării durabile şi la prevenirea crizei ecologice;
-  contracararea efectelor negative ale globalizării economiei, care afectează securitatea

ecologică regională şi naţională.
Accentul în activităţile de protecţie a mediului în Europa se pune pe reformarea

cadrului instituţional şi legislativ în noile ei state independente. Extinderea procesului ″Un
mediu pentru Europa″ în spaţiul C.S.I. condiţionează necesitatea reformării politicii de mediu,
racordarea ei la cerinţele regionale şi globale în domeniu.

Aceste priorităţi politice la nivel regional şi global au avut un impact important asupra
consolitării cadrului instituţional şi legislativ în domeniul mediului în republică. Astfel, în anul
1998 a fost creat Ministerul Mediului, fiind ridicat statutul şi majorat rolul organelor de
protecţie a mediului din Republica Moldova.

Astăzi funcţiile de bază în domeniul elaborării şi promovării politicii de stat în
domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale îi revin Ministerului
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

Direcţiile prioritare ale politicii de mediu a Republicii Moldova

Una din priorităţile de bază a politicii de mediu în republică constă în întărirea
capacităţilor în domeniu şi colaborarea intersectorială. Integrarea cerinţelor ecologice în
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strategiile de dezvoltare a sectoarelor economiei naţionale prevede elaborarea unor planuri de
acţiuni sectoriale, ţinîndu-se cont de prevederile strategice ale documentelor naţionale în
domeniu şi de respectarea principiului intersectorial în procesul emiterii de decizii în domeniul
mediului şi resurselor naturale. Activităţile ecologice sînt chemate să contribuie la dezvoltarea
economică a ţării, inclusiv prin aplicarea principiilor ″economie prin ecologie″ şi ″cost-
beneficiu″. Sînt întreprinse eforturi la nivel naţional în scopul ameliorării stării mediului
pentru asigurarea sănătăţii populaţiei.

Consolidarea potenţialului instituţional şi managerial se efectuiează prin continuarea
procesului de revedere a sferei de competenţă şi reorganizarea structurală a instituţiilor care
gestionează resurse naturale şi a celor de mediu. În anii 2002-2001 a continuat
descentralizarea managementului potenţialului natural, delimitarea clară a  competenţelor
autorităţilor publice locale în domeniu. Antrenarea specialiştilor în domeniul mediului în
activităţi de eficientizare a acţiunilor manageriale şi elaborarea unor planuri locale de acţiuni
de asemenea a creat premizele schimbării atitudinii faţă de problemele de mediu.

La majorarea responsabilităţii în domeniu a contribuit perfecţionarea mecanismelor
economice de protecţie a mediului şi de  folosire raţională a resurselor naturale. Are loc
trecerea de la pîrghiile administrative de  gestionare a protecţiei mediului la cele economice.
Se promovează aplicarea de către agenţii economici a autoobligaţiunilor,  autocontrolului,
automonitoringului. Noi accente se pun pe reparaţia prejudiciilor cauzate şi pe plata pentru
folosirea resurselor naturale. În scopul facilitării dezvoltării ramurelor economiei se practică
reducerea treptată a volumului de inspecţii, supravegheri cu intensificarea paralelă a
activităţilor de monitoring (evaluare, prognozare), de coordonare, de consultare, de elaborare a
soluţiilor.

O cerinţă a timpului este revizuirea actelor legislative şi normative în vigoare,
racordarea lor la cele europene, ajustarea sau elaborarea, după caz, a mecanismelor de aplicare
a acestora.

 Acţiunile de reglementare a impactului şi prevenire a poluării prevăd introducerea
managementul de mediu şi certificării ecologice la întreprinderile din republică. Se elaborează
acte normative aferente subsistemului de certificare  ecologică care vor conduce la
introducerea certificării sistemelor managementului de mediu, proceselor şi produselor cu
impact negativ asupra mediului. Se efectuiază coordonarea realizării prevederilor Programului
naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi a  deşeurilor menajere.

Activităţile în domeniu au continuat şi în aşa direcţii specifice, cum sînt asigurarea
securităţii biologice şi promovarea producerii mai pure.
           În perioada anului 2001 au fost puse bazele implementării auditului ecologic la
întreprinderi,  introducerii asigurării ecologice şi a autorizaţiilor integrate de mediu.
           Ca o măsură importantă în condiţiile ţării noastre se consideră eficientizarea resurselor
energetice prin implementarea unor tehnologii de conservare a energiei, folosirea surselor
netradiţionale de energie (biogazul, energia eoliană şi energia hidraulică).

Restabilirea şi menţinerea potenţialului natural a avut drept scopuluri de bază:
- folosirea durabilă şi protecţia resurselor acvatice;
- asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă calitativă;
- protecţia solurilor şi restabilirea productivităţii lor;
- trecerea la folosirea resurselor biologice în limita capacităţii lor de regenerare;
- restabilirea păşunilor şi reglementarea folosirii lor;
- crearea reţelei ecologice naţionale.
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Măsurile date au inclus efectuarea unor acţiuni de redresare în silvicultură
(reconstrucţia şi extinderea terenurilor silvice, stimularea plantării fîşiilor forestiere de
protecţie, ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi neproductive). Se promovează
implementarea abordării zonale în amenajarea teritoriilor.

Protejarea ecosistemelor naturale în pericol de degradare, celor degradate şi
reconstrucţia lor ecologică şe efectuiază în paralel cu monitoringul resurselor biologice.

Drept activităţi de importanţă majoră sînt considerate crearea parcului naţional
"Orhei", rezervaţiei biosferei "Prutul de Jos", parcului naţional “Nistrul Inferior”. O mai mare
amploare în anii 2000-2001 au primit măsurile de protecţie şi conservare a diversităţii
biologice şi peisagistice a fluviului Nistru.

Rolul societăţii civile în domeniul protecţiei mediului

În Republica Moldova ONG-urile ecologice au început sa fie create la începutul anilor
90-ci datorită prezenţei unui interes sporit al unor reprezentanţi ai societăţii civile  în domeniul
protecţiei mediului. Existenţa garanţiilor dreptului cetăţenilor la libera asociere şi adoptarea
ulterioare a actelor legislative în domeniul asociaţiilor obşteşti a facilitat acest proces.
Numărul lor a sporit în anii 1998-2000 datorită reformelor democratice care au avut loc şi
sprijinului organismelor internaţionale.

Astăzi în republică există circa 200 ONG-uri de mediu mari şi mici, avînd o structură
ramificată, cu filiale în teritoriu. Au fost create organizaţii obşteşti în centrele judeţene,
comune. Drept confirmare a democratizării societăţii serveşte şi crearea şi înregistrarea în anii
2000-2001 a ONG-urilor ecologice în Transnistria.

Numărul celor mai active şi eficiente ONG-uri ecologice este relativ mic în comparaţie
cu numărul lor total. Aceasta se lămureşte prin numărul membrilor, profesionalismul şi
domeniul de activitate a organizaţiilor date.  Anexa nr.3.

ONG-urile sînt antrenate în activităţi de educaţie ecologică, publicarea cărţilor şi
bucletelor în domeniu, organizarea seminarelor, cercetărilor şi expediţiilor în teritoriu şi
acţiuni concrete de protecţie şi restabilire a stării mediului.

Suport esenţial pentru aceste acţiuni este acordat de Centrul Regional de Mediu din
Moldova (REC Moldova) (creat în 1998) – circa 200 mii EURO în 2001, Fondul Ecologic
Naţional – 150-250 mii lei anual, alte instituţii şi programe internaţionale în domeniu.

În scopul antrenării tot mai active în procesele de protecţie a mediului şi de luare a
deciziilor, în perioada anilor 2000-2001 reprezentanţii ONG-urilor au fost invitaţi la
conferinţele şi seminarele naţionale în domeniu, o parte din proiectele documentelor de nivel
naţional – politici, planuri, strategii – a fost propusă pentru dezbateri largi. Experţii din
organizaţiile ecologice sunt incluşi în grupele de lucru privind implementarea cinvenţiilor
internaţionale în domeniu şi sînt antrenaţi în procesul de pregătire a participării Republicii
Moldova la Reuniunea Mondială privind Dezvoltarea Durabilă din Johannesburg.

Organizaţiile neguvernamentale ecologiste practică organizarea unor campanii de
plantare a arborilor, de asanare a teritoriului, spre exemplu a bazinelor rîurilor mici. Cu toate
acestea, fondurile de care dispun ONG-urile de mediu nu sunt suficiente pentru campanii mai
largi. Totodată, nu toată populaţia este informată despre posibilitatea de a participa la acţiuni
benevole de protecţie a mediului. Or, în domeniul organizării unor activităţi de protecţie a
mediului un rol important 1-ar putea juca şi asociaţiile de locatari, care pot lua sub tutela lor şi
amenaja cel puţin teritoriul de lîngă blocurile locative. Dreptul de a participa la luarea
deciziilor în domeniul mediului are o importanţă deosebită, deoarece asigură posibilitatea
formulării deciziilor care nu contravin legislaţiei, creează un echilibru între interesele
ecologice şi cele economice, şi asigură securitatea ecologica a populaţiei. În acest sens, trebuie
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aplicate mai bine prevederile Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra
mediului înconjurător. Aplicarea în practică a acestei legi, care prevede expertiza ecologică
obştească a diferitor proiecte, poate contribui esenţial la o "ecologizare" a vieţii social-
economice. Unele dintre legile existente prevăd şi controlul obştesc. ONG-urile pot crea, de
comun acord cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi cu
autorităţile publice locale, inspectorate ecologice obşteşti. Organizaţiile obşteşti ale protecţiei
consumatorului au dreptul atît să participe la controalele în sfera comerţului şi serviciilor în
legătură cu examinarea plîngerilor consumatorilor, cît şi la controalele efectuate de organele
de stat asupra respectării condiţiilor calitative ale produselor fabricate şi comercializate,
precum şi ale serviciilor oferite.

Totodată trebuie de menţionat, ca autoritatea majorităţii ONG-urilor este relativ joasă
şi este necesară o consolidare a eforturilor lor întru atingerea scopurilor comune. Potenţialul
ONG-urilor ecologice nu este pe deplin utilizat de structurile statale, iar procesul de antrenare
a lor în procesele de luare a deciziilor de importanţă naţională sau locală este în stadiile
începătoare.

Accesul la informaţie

Publicul general, adică fiecare membru al societăţii, are o contribuţie importantă la
modificarea calităţii mediului înconjurător:
-   în calitate de individ, îngrijorat de sănătatea personală şi a urmaşilor săi, de starea mediului

în general;
-   în calitate de generator al poluării şi al deşeurilor la locul de muncă, recreaţie sau trai;
-   în calitate de consumator al mărfurilor şi serviciilor, ceea ce exercită presiuni asupra sferei

economice, influenţînd astfel indirect asupra problemelor de mediu.
Una dintre precondiţiile implicării active a membrilor societăţii în rezolvarea

problemelor ecologice este o bună informare a publicului. Participarea activă a organizaţiilor
neguvernamentale, atît a celor ecologiste, cît şi a asociaţiilor de consumatori, a sindicatelor şi
asociaţiilor profesionale în acest domeniu va avea o importanţă deosebită pentru informarea şi
educarea publicului. În acelaşi timp, informarea şi educarea nu vor aduce rezultatele scontate
dacă populaţia nu va avea alternative pentru comportamentul "antiecologic", de exemplu, un
sistem dezvoltat al transportului municipal ca alternativă utilizării în masă a transportului
personal, un sistem de colectare separată a deşeurilor care permite reciclarea lor ulterioară, etc.

Pentru o perioadă lungă publicaţia periodică Natura a fost practic unica sursă de
infornaţie şi de educaţie, în care au fost reflectate activităţile în domeniu. Ea a contribuit
considerabil la formarea conştiinţei ecologice în republică. În ultimii ani a apărut o serie de
publicaţii şi buletine informative (Gutta, Buletinul informativ al Organizaţiei Teritoriale
Chişinău al Mişcării Ecologiste din Moldova (MEM), Buletinul Informativ al Ministerului
Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului “Mileniul III”), au  fost incluse pagini
tematice în revistele NOI, Alunelul, ziarele Literatura şi Arta, Făclia, Florile Dalbe, Moldova
Suverană.

Au apărut noi emisiuni la radio şi televiziune, dedicate problemelor de mediu,
conducerea şi colaboratorii organului centrale de specialitate desfăşoară mese rotunde şi
conferinţe de presă la diferite teme ecologice.

A fost deschise Centrul Informaţional de Mediu al Ministerului Mediului şi Amenajării
Teritoriului (2000) şi Biblioteca Verde al  MEM (2000), Centrul Informaţional al REC
Moldova (2001). Publicaţiile în domeniul mediului sunt repartizate instituţiilor de învăţămînt,
bibliotecilor, organelor administraţiei publice. Informaţiile sînt distribuite în formă electronică,
amplasate în pagina din Internet, săptămînal sunt transmise agenţiilor de presă.
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În ultimul timp a avut loc o deplasare a opiniei publice spre o mai mare grijă pentru
starea sănătăţii şi spre înţelegerea faptului că aceasta este influenţată de calitatea
componentelor mediului. Pentru a trece de la îngrijorarea pentru propria sănătate la
îngrijorarea pentru starea mediului, dar mai ales la acţiuni practice, este nevoie de
îmbunătăţirea sistemului de informare ecologică. In prezent acesta este subdezvoltat deoarece
nu este pe deplin folosit potenţialul organelor de informare în masă, a instituţiilor de
învăţămînt şi organizaţiilor neguvernamentale din teritoriu. Populaţia are acces la programele
televiziunii şi radioului naţional, la posturile locale. Spre regret, timpul de emisie al posturilor
naţionale este în permanentă scădere. 0 problemă aparte o constituie calitatea emisiunilor
staţiilor nou apărute, care reflectă preponderent cerinţele politice sau economice ale patronilor.
Cu mici excepţii, problemele ecologice din judeţe nu sunt reflectate adecvat. A pierdut mult
din importanţa presa scrisă din cauza scăderii nivelului de trai şi lipsei de încredere a
majorităţii populaţiei faţă de presă în general. Nu există o publicaţie periodică care ar reflecta
starea de lucruri în domeniul protecţiei mediului pe teritoriului judeţelor. Limitează accesul la
informaţie în judeţele republicii decurgerea lentă a aderării la reţeaua de calculatoare Internet.

Educaţia ecologică

În procesul de pregătire a cadrelor în domeniu sînt antrenate instituţiile de învăţămînt
superior şi profesionale (Universitatea de Stat, Institutul de Ştiinţe Reale, Universitatea
Ecologică, Colegiul de ecologie). Absolvenţii acestor instituţii, însă, nu sunt asiguraţi cu locuri
de lucru pe specialitate, circa 75 % fiind nevoiţi să caute servicii în alte domenii.

 Anual la întîi septembrie în şcolile din republică are loc Ora ecologică, pe parcursul
anului se desfăşoară ore ecologice dedicate zilelor mondiale în domeniul mediului. Această
măsură nu se consideră suficientă, necesită o mai activă implicare a specialiştilor şi
profesorilor în realizarea ei.

Este în procesul de elaborare proiectul Legii privind educaţia ecologică, care prevede
introducerea ecologiei ca o disciplină aparte în scoli, prevede educaţia ecologică în instituţiile
preşcolare şi  în masele largi ale populaţiei. Editarea manualelor şi îndrumarelor pentru toate
şcolole din republică va consti una din acţiunile necesare. Realizarea acestor prevederi va cere
alocarea mijloacelor din bugetul de stat sau din alte surse, fără care implementarea lor va fi
imposibilă.

La etapa actuală sînt necesare acţiuni de modificare şi completare a legislaţiei, care ar
asigura accesul societăţii civile la informaţiile privind starea mediului, la procesul de luare a
deciziilor în domeniu la toate nivelele, pe problemele de nivel naţional şi de asigurare a
securităţii ecologice a ţării. Importantă este educaţia şi conştientizarea ecologică continuă a
cetăţenilor, în special a copiilor şi adolescenţilor, a persoanelor cu funcţii de răspundere şi
antrenarea lor efectivă în promovarea politicii de mediu la nivel naţional şi local. Mobilizarea
şi alocarea mijloacelor financiare pentru aceste activităţi trebuie să fir de ordin prioritar.

Integrarea cerinţelor de protecţie a mediului

În această perioadă a continuat promovarea integrării cerinţelor de protecţie a mediului
în reforma economică  şi în politicile sectoriale. Activitatea de protecţie a mediului a continuat
în condiţiile finalizării privatizării şi reformei agrare prin integrarea cerinţelor de protecţie a
mediului în procesul reformei proprietăţii, cu  aplicarea procedurii de evaluare a impactului
activităţii anterioare a agenţilor economici asupra mediului.

Măsurile, realizarea cărora a început în anii 2000-2001 în diferite sectoare ale
economiei naţionale sînt indicate mai jos:
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 În industrie:
-  promovarea unei producţii ecologic pure, cu aplicarea de tehnologii nepoluante;
- interesarea întreprinderilor în micşorarea volumului de deşeuri, în prelucrarea şi

refolosirea acestora ca materie primă secundară;
- modernizarea şi exploatarea  instalaţiilor de captare a substanţelor nocive provenite

din procese tehnologice;
- alocarea de mijloace, încasate ca taxă pentru poluare, în vederea acoperirii

cheltuielilor ce ţin de  acţiunile urgente de protecţie a mediului;

În energetică:
- atragerea de investiţii pentru reutilarea centralelor electrice şi termoelectrice în

vederea sporirii randamentului lor şi reducerii impactului negativ asupra mediului;
- elaborarea unei strategii naţionale privind aprovizionarea cu energie  termică a

consumatorului, stabilirea unui mod de îmbinare a sistemului centralizat de termoficare cu
surse autonome;

- elaborarea unui mecanism de interesare a consumatorului în conservarea energiei;
- elaborarea unor standarde de prevenire a poluării mediului prin reducerea emisiilor şi

substituirea treptată a cărbunelui şi a produselor petroliere, în complexul energetic şi
transportul auto, cu gaze naturale lichefiate şi comprimate;

- elaborarea unei concepţii naţionale de producere a energiei din surse netradiţionale şi
implementarea unui program de folosire crescîndă a resurselor de energie renovabile, inclusiv
prin atragerea de investiţii străine;

- efectuarea unei inventarieri complete şi detaliate a impactului asupra mediului, pe
care îl are producerea şi utilizarea de energie;

- perfectarea mecanismelor de reducere a impozitelor sau de scutire de impozit a
investiţiilor folosite pentru conservarea energiei;

În agricultură şi industria alimentară:
- implementarea Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi

comercializării  produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate;
- practicarea unei agriculturi organice;
- efectuarea unor măsuri de prevenire şi combatere a eroziunii, alunecărilor de teren şi

altor forme de degradare a solului;

În transporturi şi comunicaţii:
- reducerea poluării mediului de toate mijloacele de transport, inclusiv de  transportul

auto în localităţile urbane;
- optimizarea schemei de transport, crearea de staţii de diagnoză a poluării cu gaze de

eşapament, neadmiterea importului de automobile cu un grad sporit de poluare, controlul
calităţii combustibilului;

În sfera militară:
- elaborarea unei concepţii asupra securităţi ecologice în Armata Naţională;
- efectuarea unor studii de evaluare a impactului obiectivelor militare asupra mediului;
- instruirea şi educaţia ecologică a militarilor;
- elaborarea unui program de implementare a managementului militar ecologic;

În domeniul ocrotirii sănătăţii:
- implementarea Planului naţional de acţiuni pentru sănătate în relaţie cu mediul;
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- realizarea acordului de colaborare dintre autorităţile centrale de mediu şi cele de
sănătate;

În amenajarea teritoriului şi în construcţii:
- elaborarea unui plan de amenajare a teritoriului naţional care să includă reţeaua

ecologică naţională drept componentă de bază a compartimentelor de mediu;
- elaborarea unor concepţii asupra dezvoltării durabile a localităţilor, asupra arhitecturii

naţionale, a unor planuri model de organizare a teritoriului la nivel judeţean şi local, în
conformitate cu zonificarea biogeografică, geologică şi climaterică a teritoriului ţării;

- exploatarea rezervelor de materiale de construcţie cu respectarea cerinţelor ecologice;

În domeniul locuinţelor şi al gospodăriei comunale:
- aplicarea unor tehnologii de construcţie cu impact redus asupra mediului şi folosirea

materialelor de construcţie ecologic pure;
- eficientizarea consumului de energie în procesul de construcţie şi de întreţinere a

locuinţelor;
- salubrizarea localităţilor, inclusiv colectarea  separată a deşeurilor menajere;
- proiectarea şi amplasarea unor depozite controlate, cu determinarea cantităţii

deşeurilor urbane;

În domeniul sistemelor informaţionale şi de instruire, al asigurării informării
publicului:

- lărgirea spectrului de activităţi ale Centrului Informaţional de Mediu;
- crearea de centre informaţionale de mediu judeţene;
- perfecţionarea programelor de studiu privind dreptul ecologic şi managementul de

mediu în instituţiile de învăţămînt;
- crearea unei baze de date privind calitatea mediului şi starea resurselor naturale;
- colaborarea cu mass-media şi implicarea activă a organizaţiilor nonguvernamentale

de mediu;

În sfera cercetare-dezvoltare în domeniul mediului:
- aprofundarea cercetărilor ştiinţifice în problemele prioritare din domeniul mediului,

continuarea cercetărilor de evaluare a impactului  activităţilor economice asupra mediului;
- lărgirea gamei de cercetări privind schimbările climaterice, deşertificarea,

conservarea stratului de ozon şi a biodiversităţii;
- dotarea laboratoarelor cu utilaje moderne;
- intensificarea colaborării internaţionale în sfera cercetare-dezvoltare.

 Protecţia şi folosirea resurselor naturale

Resursele naturale reprezintă o componentă de bază a patrimoniului naţional. Volumul
de utilizare şi gradul de epuizare a resurselor, precum şi starea mediului depind  de regimul de
exploatare a lor. În contextul securităţii economice, Republica Moldova dispune în proporţii
suficiente de resurse pedo-climatice care reprezintă un potenţial regenerabil de valoare pentru
dezvoltarea agriculturii. Resursele naturale neregenerabile, cum ar fi materialele de construcţie
sau materiile prime pentru fabricarea acestora, cu mici excepţii, sunt de importanţă locală.
Absenţa resurselor energetice este un factor limitativ în diversitatea activităţilor economice şi
de consum, care impune o politică economică adecvată.
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Conservarea solului
Pe parcursul tranziţiei la economia de piaţă, în urma reformelor s-a schimbat

substanţial repartiţia fondului funciar pe deţinători de terenuri şi au avut loc schimbări în
utilizarea terenurilor. În ultimul deceniu terenurile agricole s-au redus cu circa 500 mii ha.
Începănd cu anul 1989 şi pînă în anul 2000 culturile pomiviticole s-au defrişat pe o suprafaţă
de circa 120 mii ha, iar o suprafaţă de circa 450 mii ha a fost transferată dezvoltării sociale a
localităţilor şi altor folosinţe generale (păşuni obşteşti etc). Tabelul “Fondul Funciar pe
deţinători”

Situaţia economică şi responsabilitatea insuficientă a deţinătorilor de terenuri a făcut
imposibilă întreprinderea acţiunilor de protecţie, ameliorare şi folosire durabilă a terenurilor
agricole. Din suprafaţa totală  a ternurilor agricole (2.017 mil ha) circa 1.5 mil ha sunt
amplasate pe versanţi şi sînt supuse riscului degradprii. Circa 850 mii ha de terenuri agricole
sunt erodate, 105 mii ha fiind puternic erodate. Pierderile economice în agricultură sunt
enorme, deoarece doar din cauza eroziunii anual se pierd circa 26 mil tone de sol fertil şi circa
600 mii tone de humus. Aceast influienţează calitatea şi volumul recoltelor obţinute pe aceste
terenuri. Cele mai erodate soluri sunt depistate în sectoarele Cahul (71%), Călăraşi (56%) şi
Vulcăneşti (45%). Situaţia se agravează din cauza distribuirii cotelor de pămînt în lungul
pantelor. Aceasta, în lipsa măsurilor antierozionale, a contribuit la sporirea proceselor de
ravenizare. Totodată pe parcursul anului 2000 s-au sădit doar circa 40 ha de fîşii de protecţie a
terenurilor agricole, necesitatea fiind  de zeci de ori mai mare.

S-au intensificat în ultimul deceniu şi procesele de alunecare a terenului. Cele mai mari
suprafeţe de terenuri cu alunecări active sunt în sectoarele Teleneşti (1071 ha), Ungheni (1554
ha), Hînceşti (2314 ha), Călăraşi (2018 ha), Soroca (766 ha). În total pe republică la evidenţă
este luată o suprafa de circa 11 mii ha de terenuri cu alunecări neactive şi circa 7 mii ha de
terenuri cu procese de alunecări active.

Reducerea considerabilă in anii 1999-2000 a volumului de pesticide utilizate de la 13,5
kg substanţă activă la ha în 1985 pînă la 1.0 kg la ha în 2000 nu a rezolvat prblema poluării
solurilor şi apelor de suprafaţă cu aceste substanţe. (Tabelul “Indicatorii principali care
caracterizează influienţa activităţii economice asupra mediului ambiant şi diagrama
“introducerea substanţelor chimice toxice”)

Această poluare continuă din cauza utilizării pesticidelor fără un cntrol strict, păstrării
lor sub cerul liber. Aceasta se referă şi la cele 2.1 mii tone de pesticide inutilizabile şi
interzise, depozitate în toate judeţele republicii. În ultimii 5 ani au fost distruse circa 200 din
depozitele de păstrare a lor.  Inventarierea din anul 2001 a înregistrat doar 1.7 mii tone din
aceste substanţe.Pentru soluţionarea problemei date din Fondul Ecologic Naţional au fost
alocat 1 mil lei – sumă suficientă doar pentru reparaţia a unui număr restrîns de depozite,
ambalarea parţială şi depozitatea centralizată a acestor pesticide în cele 33 de depozite
selectate.

Măsurile de conservare a solului cuprind::::
- efectuarea de lucrări agricole cu utilaje şi maşini, de asolamente, de alte procedee

agricole cu impact redus asupra mediului, practicarea unei agriculturi organice;
- elaborarea unui proiect de lege privind conservarea solului, luîndu-se ca model legile

în vigoare în ţările europene, aplicarea mecanismelor economice de prevenire a degradării
solului;

- perfecţionarea actelor normative în vigoare privind obligaţiile persoanelor care
efectuează  lucrări ce conduc la degradarea stratului fertil al solului, cu definirea clară a
responsabilităţilor pentru restabilirea fertilităţii lui;
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- elaborarea unei hărţi naţionale a terenurilor degradate, folosindu-se experienţa altor
ţări europene;

- stimularea restabilirii fîşiilor forestiere de protecţie şi aplicării de măsuri
antieroziune;

- reglementarea exploatării păşunilor.

Protecţia resurselor de apă

Volumul apei captate din sursele de apă în anii 2000-2001 a fost în medie 1 000 mil
m3. Pentru aprovizionare cu apă rîului Nistru îi revin 54%, rîului Prut – 16%, altor surse de
apă de suprafaţă – 7%, apelor subterane – 23%. Aprovizionarea cu apă în localităţile republicii
se face şi din circa 7 000 fîntîni arteziene şi 132 mii făntîni din pînza freatică.

Tabelele “Indicatorii principali”, “Consumul apei proaspete” şi diagrama “Indicatori de
consum al apei”

Sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare au o vârstă medie de 25 – 30 ani.
Sectorul gospodăririi apelor suferă de mulţi ani de investiţii insuficiente şi de lipsa de fonduri
pentru întreţinere. Toate acestea s-au soldat cu o descreştere drastică dar neplanificată a
investiţiilor. Consecinţele sau răsfrînt asupra nivelului serviciilor prestate şi au fost severe.
Sursele de apă au devenit mai poluate, rău întreţinute, facilităţile de epurare a apelor reziduale
nu fac faţă standardelor de calitate a apei şi majoritatea facilităţilor de epurare a apelor
reziduale de-facto utilizează numai metoda mecanică de epurare.

În Chişinău, Bălţi şi Ungheni aprovizionarea cu apă este neîntreruptă, şi, în principiu,
se furnizează apă de o calitate bună. Oraşele cu populaţia de 25 000 – 50 000 locuitori sunt
regulat deconectate de la aprovizionare cu apă pentru 4 – 8 ore pe zi, parţial din cauza
problemelor de furnizare a energiei electrice. Deconectări şi presiune scăzută în reţelele de
distribuţie a apei influenţează defavorabil calitatea apei. Mai multe orăşele mici sunt
alimentate cu apă subterană care nu corespunde standardelor chimice şi igienice (concentraţie
sporită de fer, fluor, nitraţi, pesticide etc.). Aceste orăşele de obicei suferă din cauza
deconectărilor zilnice a energiei electrice şi, în consecinţă, se confruntă cu neregularitatea
aprovizionării cu apă şi calitatea ei joasă.

În oraşele cu populaţia mai mare de 25 000 locuitori aproape toate apele reziduale sunt
colectate în sisteme de canalizare. În oraşele mici apele reziduale de regulă sunt colectate doar
din centrul oraşului (unde se concentrează de regulă infrastructura socială) . Apele reziduale
colectate sunt de obicei îndreptate spre staţiile de epurare a apelor reziduale, proiectate pentru
tehnologiile de epurare mecanică şi biologică. Însă, în rezultatul combinaţiei de factori precum
întreţinerea inadecvată, deconectările energiei electrice permanente, diminuarea fluxului de
apă la staţiile de epurare şi resursele financiare insuficiente pentru întreţinere, majoritatea
staţiilor de epurare de-facto utilizează doar epurarea mecanică.

Din 580 de staţii de epurare în anul 2000 au funcţionat doar 123. Situaţia economică şi
imposibilitatea achitării serviciilor comunale de către populaţie a creat o serie de situaţii pe
parcursul perioadei anilor 2001- inceputul 2002, în care apele reziduale din Soroca, Rezina şi
Criuleni au fost deversate fără epurare direct în rîul Nistru. Conţinutul de poluanţi a depăşit
limita admisibilă în apele evacuate din Orhei, Ocniţa, Otaci, Edineţ, Cahul, Comrat, Hînceşti.
         Tabelul “Evacuarea apelor reziduale în bazinele de suprafaţă”

În urma calculării costurileor sociale şi economice a poluării apelor s-a ajuns la
concluzia că apa potabilă poluată (în regiunile rurale şi urbane) este cauza a 950 – 1850
decesuri premature anual şi a pierderii a 2 – 4 milioane de zile de muncă din cauza maladiilor
legate de calitatea apei. În expresie bănească costul economic s-a estimat la 5 – 10 % din PIB.
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Managementul apelor în Republica Moldova este încă neeficient, din care cauză nu
face faţă noilor cerinţe de alocare a resurselor, eficientizare a serviciilor şi de protecţie a
ecosistemelor acvatice. Au loc pierderi foarte mari în reţelele de distribuţie, în aşezările urbane
şi în sistemele de irigaţie. Nu există un organ unic, care ar promova politica statului în acest
domeniu, funcţiile de administrare, gestionare economică şi control fiind deţinute de mai
multe instituţii.

Prevenirea poluării resurselor de apă este orientată spre conservarea  lor, îmbunătăţirea
calităţii apelor, satisfacerea cerinţelor populaţiei şi economiei naţionale în aprovizionarea cu
apă, restabilirea ecosistemelor acvatice. Aceste obiective pot fi atinse prin:

- elaborarea unor planuri regionale, locale şi sectoriale de prevenire a poluării
resurselor de apă;

- concretizarea amplasamentului şi capacităţilor tuturor surselor de alimentare cu apă şi
surselor de poluare a resurselor acvatice;

- promovarea şi implementarea unor tehnologii ecologic pure  la întreprinderi în scopul
minimizării deşeurilor în apele uzate şi a consumului de apă;

- perfecţionarea monitoringului apelor industriale uzate;
- elaborarea şi promovarea unui program de reducere a poluării apei în procesul

lucrărilor agricole, inclusiv la irigaţie şi la aplicarea pesticidelor;
- implementarea unui mecanism de plată pentru poluarea resurselor acvatice, inclusiv

de la apele meteorice;
- modernizarea sistemului de tratare a apei şi de epurare a apelor uzate;
- crearea unor zone de protecţie a bazinelor acvatice şi a cursurilor de apă, precum şi a

unor zone sanitare ale surselor de alimentare cu apă,  respectarea regimului acestor zone,
înverzirea lor;

- perfecţionarea şi elaborarea unor programe de monitoring al calităţii apelor  de
suprafaţă şi a celor subterane, ţinîndu-se cont de cerinţele convenţiilor şi acordurilor
internaţionale privind protecţia apelor.

Prevenirea poluării aerului atmosferic
În anul 2000 circa 2,3 mii agenţi economici au avut un volum de emisie de 23.1 mii

tone de la circa 22 mii surse fixe de poluare a aerului atmosferic. În comparaţie cu anul 1990
(397 mii t) această poluare a scăzut considerabil.   S-a redus în aceiaşi perioadă şi poluarea de
la mijlaocele de transport auto: 546 mii t în 1990 şi 110 mii t în 2000. În oraşeşe mari, cum
sunt Chişinău şi Bălţi circa 90% din volului total de emisii nocive îi revin transportului. La
circa 10% din unităţile de transport controlate au fost depistate depăşiri ale normelor de
toxicitate.

Tabelele “Degajarea substanţelor dăunătoare în areul atmosferic de sursele staţionare;
de transportul auto”, “Impurificarea aerului în unele oraşe”, diagrama “Degajarea substanţelor
dăunătoare în aerul atmosferic”

Introducerea a asemenea restricţii, cum sunt neadmiterea importului automobilelor mai
vechi de 7 ani  în republică şi intensificarea controlului stării tehnice a automobilelor încă nu
au atins rezultatele dorite, deoarece în ţară sunt deja utilizate automobile mai vechi cu gradul
de poluare sporit, iar calitatea benzinei auto, comercializate pe piaţa republicii, în multe cazuri
nu corespunde standardelor.

Ţinîndu-se cont de situaţia creată în domeniul protecţiei aerului atmosferic şi de
necesitatea îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, se cere:
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- elaborarea şi implementarea unor regulamente care să includă practica şi experienţa
europeană avansată în ceea ce priveşte standardele calităţii aerului atmosferic şi nivelurilor de
depuneri;

- respectarea cerinţelor Convenţiei privind poluarea  transfrontalieră  a aerului la
distanţe mari; implementarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind schimbările
climaterice şi a celor ale Protocolului de la Kyoto;

- plata pentru poluarea aerului;
- elaborarea unui program naţional de investiţii pentru perfecţionarea sistemului de

monitoring, instalarea de utilaje pentru prelevarea şi măsurarea probelor, în primul rînd în
localităţile urbane, concretizîndu-se lista celor mai importanţi poluanţi atmosferici;

- promovarea unei politici de trecere la tehnologii mai avansate şi la utilizarea de
combustibil mai pur ecologic;

- modernizarea generatoarelor de energie şi altor instalaţii de ardere  a combustibilului,
înzestrarea lor cu instalaţii de captare şi neutralizare a substanţelor nocive;

- promovarea unor metode avansate de limitare sau excludere a emisiilor din surse
staţionare şi mobile, inclusiv promovarea unei produceri ecologic mai pure;

- elaborarea şi implementarea unor valori limită ale concentraţiilor de substanţe toxice
în emisii şi/sau valori limită ale emisiilor din surse staţionare şi mobile vechi şi noi, în
conformitate cu protocoalele convenţiilor internaţionale, a unor valori limită a substanţelor
toxice în combustibil şi în alte produse;

- promovarea metodelor avansate de reglementare a produselor, inclusiv a
combustibilului, cu impact negativ asupra mediului;

- monitoringul poluării aerului.

Conservarea diversităţii biologice

Impactul activităţilor antropogene asupra biodiversităţii poate fi demonstrat şi prin
analiza speciilor rare şi pe cale de dispariţie. În prima ediţie a Cărţii Roşii a republicii modova
(1976) au intrat 29 specii de animale şi 26 specii de plante, iar în ediţia a doua (2001) – 126
specii de plante şi 116 de animale. Fiind considerată incompletă, ediţia a doua reprezintă un
semnal alarmant şi demonstrează consecinţele unui impact decisiv al activităţilor antropogene
asupra mediului şi ecosistemelor. O amploare deosebită acest impact a avut în ultimii 20 ani
prin valorificarea intensivă a terenurilor agricole, poluarea solului şi resurselor acvative,
reducerea suprafeţelor cu vegetaţie naturală. Procesul privatizării şi fragmentării terenurilor,
reducerea suprafeţelor împădurite şi a fîşiilor forestiere de protecţie în perioada ultimilor 10
ani au agravat condiţiile de viaţă şi au limitat ariile de răspîndire a multor spacii de animale şi
plante şi drept consecinţă, reducerea numărului şi dispariţia unora din acestea.

Suprafaţa arilor protejate constituie 1,7 % din teritoriul ţării, fiind una din cele mai
mici din ţările europene. Reţeaua naţională cuprinde 12 categorii de arii protejate: 5 rezervaţii
ştiinţifice, 130 monumente ale naturii, 63 rezervaţii naturale, 41 rezervaţii peisajistice, multe
monumente geologice, paleontologice, hidrologice şi altele.

Tabelul “Rezervaţii Naturale”
Potrivit Cadastrului funciar, suprafaţa fondului forestier cuprinde  394,7 mii ha,

inclusiv păduri – 325, 4 mii ha, gradul de împădurire a ţării fiind de 9,6 %. Pădurile cuprind
circa 800 trupuri păduri, cu suprafeţe ce variază între 5 şi 1500 ha, dispersate neuniform pe
teritoriul ţării. Aproape 89 % din suprafaţa fondului forestier se află în gestiunea Agenţiei de
Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, restul pădurilor sînt în administraţia organelor publice
locale, precum şi a agenţilor economici din agricultură, transport, industrie etc. Calitatea
pădurilor este serios influenţată de tăierile ilicite şi păşunatul vitelor. În ultimii ani se menţine
tendinţa tăierii pădurilor de pe o suprafaţă, care practic de trei ori depăşeste suprafaţa
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împădurită anual. Tabelele “Suprafaţa plantaţiilor silvice”, “Tăieri de păduri”, “Regenerarea
pădurilor”, “Plantarea Pădurilor” , diagrama “Tăieri şi plantări de pădure”

Gestionarea deşeurilor
Republica Moldova se confruntă, ca şi alte ţări, cu toate problemele acumulării

deşeurilor.
Deşeurile industriale au constituit în anul 2000 un volum de circa 2.08 mil tone, dintre

care 50% îi revin industriei alimentare, 25% - creşterii animalelor, cîte circa 10% - din
gospodăria comunală şi de la gospodăriile de extracţie.

Tabelele “Deşeuri pe republică în anul 2000”, “Deşeuri toxice pe republică”,diagrama
“Deşeuri de producţie şi consum a.2000”.

Un volum mare din aceste deşeuri este stocat pe teritoriile întreprinderilor sau este
evacuat la gunoişti din lipsa mijloacelor financiare sau a metodelor eficiente de prelucrare sau
neutralizare a lor. Soluţionarea acestor probleme ţine de competenţa ministerelor de ramură şi
a agenţilor economici, care, din considerente economice, nu le acordă o atenţie cuvenită.

Este în aşteptarea a noi soluşii şi problema formării deşeurilor menajere. Capacităţile
majorităţii poligoanelor pentru aceste deşeuri sunt epuizate, iar exploatarea lor atinge sau
depăşeşte limita admisibilă. Alte gunoişti nu se pot construi nu numai din lipsă de mijloace
financiare, dar şi din lipsă de terenuri. În ţară există circa 1350 rampe de deşeuri menajere, cu
o suprafaţă de 134,1 ha , unde au fost depozitate 1144,6 mii m3 de deşeuri. Tabelul “Deşeuri
menajere în localităţile urbane”

Aici nu întră gunoiul care se depozitează în locuri neautorizate - rîpi, gropi, foste
cariere, pe malul rîurilor şi iazurilor etc. Deoarece primăriile nu dispun de transport şi
combustibil pentru evacuarea deşeurilor, în sate apar gunoişti spontane neautorizate.
Colectarea separată a sticlei, cauciucului, maculaturii, materialelor plastice etc. cu ulterioara
lor reciclare nu se efectuiază la un nivel suficient pentru intoarcerea completă a acestor
materiale în circuitul economic.

Gestionarea deşeurilor este orientată spre valorificarea şi neutralizarea lor, minimizarea
generării şi toxicităţii lor, excluderea din utilizare a materiei prime cu conţinut de substanţe
toxice, implementarea colectării separate a deşeurilor menajere, stimularea prin mecanisme
economice a agenţilor economici care practică activitate de gestionare a  deşeurilor. Se
prevede, de asemenea, perfecţionarea cadrului legislativ privind gestionarea deşeurilor.

Mecanismele de protecţie  a mediului

În scopul promovării creării unui sistem de activităţi economice, în care ar fi
neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului înconjurător, au fost elaborate şi se
implementează mecanismele economice de protecţie a mediului. În republică au fost introduse
plătţile pentru resurse, pentru poluare, reparaţia prejudiciilor (inclusiv stabilirea mecanismelor
de evaluare şi reparaţie a acestora), măsuri de stimulare. Ele contribiue la aplicarea principiilor
“plăteşte poluatorul” şi “plăteşte beneficiarul de resurse naturale”.

Plăţile pentru poluare stau la baza formării fondurilor ecologice, care au menirea de a
finanţa activităţi orientate spre ameliorarea calităţii mediului. Datorită modificării legislaţiei în
domeniu şi diversificării surselor de formare a fondurilor ecologice, mijloacele acumulate de
Fondul Ecologic Naţional s-au majorat de la 380 mii lei în  anul 1998 pînă la 7.7 mil lei în
anul 2000. Mijloacele fondului sunt destinate implementării planurilor naţionale de acţiuni în
domeniu, protecţiei şi conservării resurselor acvatice şi aprovizionării cu apă, acţiunilor de
împădurire şi creare a spaţiilor verzi, gestionare a deşeurilor. Fiind una din sursele interne de
bază de finanţare în domeniu, fondurile ecologice trebuie să asigure o transparenţă a
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procesului de luare a deciziilor şi să îmbunătăţească considerabil monitorizarea utilizării
mijloacelor alocate.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, folosirea resurselor naturale se efectuiază
contra plată. Acest mecanism este orientat spre stimularea folosirii economice inepuizabile a
resurselor naturale renovabile şi economisirii celor nerenovabile. Veniturile de la plata pentru
folosirea resurselor naturale se distribuie bugetele de diferite niveluri în proporţiile stabilite de
Legea bugetului de stat. Mijloacele acumulate, însă, nu sunt utilizate în conformitate cu
prevederile legislaţiei pentru menţinerea şi restabilirea resurselor naturale, pentru protecţia
mediului şi gestiunea resurselor naturale, prioritare fiind considerate alte necesităţi, care reiesă
din starea social-economică existentă din republică.

Un mecanism suplimentar de protecţie a mediului, care se preconizează să fie
implementat în republică este şi asigurarea ecologică. Acest gen de asigurare se caracterizează
prin introducerea şi aplicarea eficientă a unui sistem de  reduce a riscului impactului negativ al
activităţilor economice asupra mediului. El  va îmbunătăţi managementul de mediu la
întreprinderi şi va contribui la acumularea de mijloace suplimentare pentru prevenirea poluării
şi lichidarea consecinţelor poluării mediului. Aceasta  va facilita realizarea unui sistem
complex de acţiuni de minimizare a impactului factorilor nocivi asupra mediului şi
promovarea unei politici social-economice care să creeze premise favorabile dezvoltării umane
durabile.

Finanţarea activităţilor de mediu

Sistemului de finanţare de stat a protecţiei mediului necesită o perfecţionare, avîndu-se
în vedere că de la bugetul de stat vor fi finanţate programe şi proiecte naţionale, precum şi
activitatea organelor de mediu, iar alte lucrări vor fi finanţate din resurse, special prevăzute,
ale agenţilor economici, bugetelor locale şi fondurilor ecologice.

În bugetul de stat anual pentru servicii de stat în domeniul protecţiei mediului
înconjurător sunt incluşi  circa 3 mil lei Această sumă acoperă doar 60-80% din necesităţile
reale ale organelor de stat în domeniu. Investiţiile capitale în capital fix pentru protecţia
mediului a scăzut de la 16.5 mil lei în anul 1997  pînă la 6.0 mil lei în anul 2000, necesităţile
reale fiind estimate la circa 50 mil lei anual.

Tabelul şi diagrama “Investiţii în capital fix pentru protecţia mediului”
Actialmente în republică lipseşte aplicarea procedurilor analitice de evaluare a

costurilor, beneficiilor şi riscurilor în scopul estimării eventualelor consecinţe ale deciziilor
adoptate la nivel naţional şi local şi a impactului lor asupra mediului.

În scopul eficientizării şi utilizării la destinaţie a mijloacelor financiare este necesară
promovarea efectuării de operaţiuni bugetare clare şi transparente de finanţare a activităţilor de
mediu.

Colaborarea internaţională în domeniul mediului

Atenţia şi sprijinul de care se bucură în ultimii ani problematica de mediu în Republica
Moldova din partea organismelor internaţionale, reuşesc în mare măsură să sensibilizeze
conştiinţa şi acţiunile factorilor de decizie. Colaborarea multilaterală se efectuiază cu Uniunea
Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Economică,
Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre,  Comisia Dunăreană, Organizaţia pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare, Banca Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, Fondul Ecologic Global, Organizaţia Meteorologică Mondială, Regatul
Danemarcii etc.
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Asistenţa tehnică în domeniu pentru proiectele în curs de implementare, coordonate de
structurile guvernamentale constituie circa 1 500 mii dolari SUA, iar granturile investiţionale –
2 000 mii dolari SUA.

Activităţile de colaborare internaţională în domeniul mediului includ:
- elaborarea unei concepţii privind relaţiile internaţionale în domeniul mediului,

prevăzîndu-se susţineri concrete în realizarea ei
        - orientarea politică spre integrare europeană, cu accentul pe armonizare, strategii şi

programe în domeniu
- elaborarea şi punerea în funcţiune a unor mecanisme de implementare a prevederilor

convenţiilor şi ale altor documente internaţionale în domeniul mediului, ratificarea  unor noi
convenţii

- semnarea unor protocoale bilaterale de colaborare cu România, Ucraina, Republica
Belarus, Federaţia Rusă;

- semnarea şi ratificarea Convenţiei moldo-ucrainene privind fluviul Nistru.

Atragerea de asistenţă tehnică şi de investiţii pentru proiectele de mediu este orientată
la următoarele domenii:

- consolidarea potenţialului instituţional, reformarea cadrului instituţional în domeniul
mediului şi gestionării resurselor naturale, consolidarea bazei tehnico-materiale;

- managementul resurselor naturale, aprovizionarea cu apă şi calitatea resurselor
acvatice, elaborarea şi implementarea  unor planuri de acţiuni la nivel judeţean şi local,
dezvoltarea fondului ariilor naturale protejate, perfecţionarea sistemului de gestionare a
acestora;

- conservarea biodiversităţii;
- extinderea suprafeţelor împădurite: extinderea pădurilor şi a terenurilor cu vegetaţie

forestieră, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, creîndu-se o  carcasă unitară,
asigurîndu-se conexiune între trupurile de pădure separate, schimb de materiale genetice şi
migraţia speciilor regnului animal (inclusiv în zonele de protecţie a bazinelor acvatice);

- practicarea unei agriculturi durabile; introducerea metodelor de conservare a solului,
practicarea agriculturii organice;

- gestionarea deşeurilor; promovarea proceselor şi tehnologiilor de colectare şi utilizare
a deşeurilor menajere şi industriale, neutralizarea şi lichidarea deşeurilor chimice, altor
substanţe toxice şi extrem de periculoase;

- utilizarea surselor de energie renovabile; promovarea  tehnologiilor de obţinere a
biogazului, energiei eoliene şi solare.

 
Promovarea politicii de mediu în judeţele republicii

Administraţia publică locală (consiliul judeţean şi prefectura, primăriile) are rolul
decisiv în asigurarea folosirii raţionale a resurselor naturale şi protecţia mediului prin
exercitarea funcţiilor definite de legislaţia Republicii Moldova, inclusiv în:

- planificarea teritoriului;
- dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea cu apă, energie electrică, încălzire;
- controlul poluării industriale;
- gestionarea deşeurilor;
- protecţia mediului natural;
- informarea şi instruirea ecologică a populaţiei.

Rolul autorităţilor locale a crescut mult odată cu reforma teritorial-administrativa. În
situaţia economică curentă autorităţile locale sînt nevoite să planifice şi să promoveze
dezvoltarea localităţilor şi a regiunilor fără a conta pe o intervenţie financiară largă a centrului.
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Stabilirea priorităţilor de mediu, la fel ca şi stabilirea priorităţilor locale în general este o
cerinţă importantă pentru a cheltui eficient finanţele publice. Elaborarea şi aprobarea în anii
1998-2000 a Planurilor Locale de Acţiuni pentru Mediu a contribuit la determinarea
priotrităţilor în domeniu şi planificarea acţiunilor necesare. Deoarece realizarea acestor planuri
a depins în mare măsură de alocările din bugetul local sau naţional, multe activităţi, nefiind
finanţate,  au rămas nerealizate.

Elaborarea unul astfer de plan în municipiul Chişinău a început doar în anul 2001.
Aprobarea şi începutul implementării lui va avea loc în anul 2002.

Un rol important îl au Secţiile protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale din
cadrul Consiliilor judeţene. Funcţiile acestor unităţi constau în:

- stabilirea priorităţilor de mediu;
- coordonarea elaborării şi implementării planurilor locale de acţiuni în domeniul

protecţiei mediului şi mobilizarea mijloacelor financiare pentru aceasta;
- elaborarea normativelor locale privind protecţia mediului;
- coordonarea (controlul) realizării măsurilor de protecţie a mediului la nivel local
- aprobarea dărilor de seamă a principalilor poluatori ai mediului din judeţ;
- asigurarea transparenţei activităţilor de protecţie a mediului şi de utilizare a

resurselor naturale;
- informarea şi conştientizarea populaţiei în domeniul protecţiei mediului, antrenarea

populaţiei în procesul de luarea a deciziilor din domeniul mediului.
Sarcina de bază a activităţii Agenţiilor Teritoriale Ecologice este controlul de stat

asupra respectării legislaţiei ecologice de către persoanele fizice şi juridice, agenţii economici,
beneficiarii resurselor naturale. De asemenea, la nivel local agenţia ecologică aprobă limitele
de folosire a resurselor naturale, limitele de emisii şi deversări nocive în mediu, limitele
poluării fonice, limitele de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere. Agenţia
organizează supravegherea stării mediului şi prezintă autorităţilor publice locale informaţia
privind starea mediului. Agenţia este o subdiviziune a Inspectoratului Ecologic de Stat al
Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului. Conform regulamentului,
agenţia îşi desfăşoară activitatea în baza programului de lucru a inspectoratului în conlucrare
cu subdiviziunile structurale ale prefecturii. În cadrul agenţiei funcţionează serviciul
economico-ecologic, posturile de control şi diagnosticare pe principiu de autogestiune. Sub
auspiciile Agenţiei activează fondul ecologic local, format din plăţile pentru poluare, amenzile
pentru încălcarea legislaţiei ecologice, sumele recepţionate pentru repararea prejudiciilor
materiale aduse mediului şi altele. Sumele acumulate în fondul ecologic local sunt folosite
exclusiv pentru finanţarea activităţilor de protecţie a mediului şi reconstrucţie a ecosistemelor.
Fondul este administrat de un consiliu, format din reprezentanţii autorităţilor publice locale,
agenţiei ecologice, centrului de medicină preventivă şi a organizaţiilor neguvernamentale.
Mijloacele acumulate în aceste fonduri în majoritatea judeţelor sunt modeste şi nu permit
finanţarea măsurilor necesare, majoritatea alocărilor pentru activităţile din teritoriu fiind
efectate de Fondul Ecologic Naţional.

Problema esenţială care paralizează funcţionalitatea instituţională eficientă a protecţiei
mediului  este lipsa mecanismelor clare de implementare a legilor, a reacţiilor adecvate şi
conlucrării la micronivel: administraţia publică locală, agenţii economici, societatea civilă,
cetăţeni.
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____________________________________________________________________________

Promovarea politicii de mediu pe exempul Judeţului Cahul

Politică de mediu trebuie să fie integrată în reformele şi transformările social-
economice care au loc în Republica Moldova la nivel local. Analizînd situaţia actuală şi ţinînd
cont de principiile dezvoltării durabile, obiectivulele principale ale politicii de mediului în
judeţ sunt formulate în felul următor:

- Menţinerea potenţialului natural al teritoriului pentru activităţile economice,
protecţia securităţii ecologice a populaţiei

- Stimularea activităţilor economice cu impact redus asupra mediului
- Adoptarea şi realizarea unui program de reducere a consumului energiei
- Susţinerea activităţilor agricole orientate spre întreţinerea şi protecţia capacităţii

regenerative a solurilor şi mediului înconjurător
- Utilizarea raţională a resurselor naturale în special a celor neregenerabile pentru

necesităţile stricte economiei naţionale în vederea păstrării lor şi pentru generaţiile
ulterioare.

Aerul atmosferic
În zona judeţului Cahul există 423 surse organizate de poluare, dintre care doar 171

sunt înzestrate cu instalaţii de purificare ("ciclonuri", coşuri, instalaţii de epurare umedă, filtre
etc.). Aproape jumătate din acestea sunt defectate sau ineficiente. Multe instalaţii sunt
exploatate cu încălcări ale proceselor de purificare.

0 sursă importantă de poluare a aerului atmosferic sunt cazangeriile, care elimină
anhidridă de sulf, oxid de azot, oxid de carbon, hidrocarburi, vanadiu. Pe teritoriul judeţului
există cazangerii ce lucrează cu combustibil solid, lichid şi gazos. Printre alte surse de poluare
a aerului trebuie menţionate morile, terenurile pentru seminţe, combinatele de nutreţuri,
oloiniţele, secţiile de cherestea, etc. Majoritatea dintre acestea nu sunt înzestrate cu instalaţii
de purificare.  Sursă considerabile de emisie a pulberilor o constituie uzina de cheramzită care,
fabrica de beton armat şi altele. De exemplu, uzina de stîlpi de spalier din or. Cahul degajă în
atmosferă o cantitate mare de praf de ciment din cauza exploatării incorecte a staţiilor de
purificare.

Din cauza recesiunii economice, în ultimii ani emisiile de la sursele staţionare de
poluare, în special cele ale întreprinderilor mari, au scăzut considerabil. Apariţia unor noi
surse de poluare în sectorul privat (mori, oloiniţe, fabrici avicole etc.) nu a schimbat această
tendinţă de descreştere a emisiilor.

În ultimii ani sursa majoră de poluare, de emisie a oxidului de carbon a devenit
transportul auto. Anual prin punctele vamale de la frontiera cu România şi Ucraina tranzitează
circa 8 mii unităţi de transport. Circa 25 % din unităţile de transport funcţionează cu depăşire
considerabilă a normelor de emisie a substanţelor.

Acţiunile - cheie de îmbunătăţire a calităţii aerului în judeţ includ:
- Sporirea suprafeţelor de păduri şi spaţii verzi
- Realizarea unui program naţional de protecţie şi ameliorare a calităţii aerului.

Apele
În aspect hidrografic zona (judeţul Cahul) include bazinul rîului Prut şi bazinele

rîurilor mici, ce se varsă în Dunăre. Cumpăna acestor bazine o reprezintă podişul Tigheci. În
cursul său inferior Prutul îşi are albia şerpuită cu lăţimea de 60-70 m., principalii afluenţi de
stînga fiind rîurile Sărata, Tigheci, Larga iar de dreapta - Elan, Chineja. Cele mai
reprezentative rîuri din bazinul Dunării sunt Ialpug, Cahul şi Salcia.
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Sursele principale de aprovizionare cu apă pentru industrie, agricultură, piscicultură,
gospodărie comunală şi alte ramuri sunt următoarele:

182 sonde arteziene, 64 izvoare de captaj, 3250 fîntîni, r.Prut, rîuleţele Cahul, Cotihana,
Salcia Mare, Salcia Mică, Valea Halmagei, Tigheci, Lărguţa.

In ultimii ani s-a micşorat volumul apei folosite pentru irigaţie. În afară de sistemele de
irigare de stat în judeţ există şi sisteme de irigare apartinînd gospodăriilor agricole care nu sunt
exploatate din cauza situaţiei funciare grave a lor.

Principalii factori de poluare a resurselor acvatice locale, inclusiv a rîurilor mici, iazurilor
şi lacurilor, sunt fabricile de vinuri şi de materiale vinicole, fermele de animale.

Rîul Prut este o sursă importantă de apă pentru zonele de Sud. Drept urmare, calitatea
apelor sale trezeşte îngrijorarea autorităţilor şi locuitorilor din judeţ. în acest sens, asupra
calităţii apei din răul Prut, pe lîngă factorii antropici locali, există şi factorii din amonte, ce se
află în afara influenţei autorităţilor locale din judeţul Cahul.

Obiective şi acţiuni — cheie:
- Susţinerea şi orientarea unor cercetări ştiinţifice de perspectivă a bazinelor rîurilor,

apelor de suprafaţă, apelor subterane
- Valorificarea eficientă a resurselor într-o concepţie unitară: satisfacerea cerinţelor,

păstrarea echilibrului ecologic, prioritatea factorilor sociali şi de protecţie a
mediului

- Economisirea apelor, modernizarea tehnologiilor de irigare, reducerea pierderilor
din reţelele de distribuţie a apei din oraşe, unităţi economice şi locuinţe

- Modernizarea instalaţiilor de epurare m vederea reducerii poluării apelor
- Permanenta educaţie, formarea profesională a populaţiei privind grija pentru apa

curată, economisirea ei
- Realizarea gospodăriei apelor în cooperare cu autorităţile cu atribuţii în domeniul

amenajării teritoriului, protecţiei mediului, agriculturii, silviculturii, cu autorităţile
locale, agenţii economici, ONG-le locale ş. a.

- Asigurarea unui volum de protecţie contra inundaţiilor în bazinele de acumulări.

Solurile
Judeţul Cahul cuprinde 2 raioane pedologice - silvostepa podişului Tigheci şi Cîmpia

Moldovei de Sud. Raionul pedologic al podişului Tigheci este reprezentat de cernoziomuri
levigate şi xerofite şi soluri cenuşii-închise de pădure. Pe cîmpia Moldovei de Sud sunt
răspîndite cernoziomurile obişnuite şi carbonate de stepă cu amestec de ierburi şi poacel.

În lunca inundabilă a Prutului s-a format un complex aparte de soluri aluviale, soluri de
baltă şi soluri de luncă. Aici sunt răspîndite cernoziomurile de luncă, soloneţurile, solurile
sărăturate.

Suprafaţa rîpilor în judeţ constituie circa 1500 ha. Solurile salinizate au o largă
răspîndire, mai cu seamă în lunca răului Prut, constituind 6615 ha, cele alcalinizate însumează
803 ha. Suprafaţa terenurilor înmlăştinite constituie 861 ha.

Conform datelor Staţiei Zonale de Sud pentru prospecţiuni şi proiectări agrochimice, în
ultimii 5 ani în judeţ s-a înregistrat o micşorare a conţinutului de humus (în mediu de la 2,6
pînă la 2,5 %) şi a substanţelor nutritive, fosfor (de la 3,9 pînă la 2,7 mg/100 g sol) şi potasiu (
de la 31 pînă la 29 mg/ 100 g sol).

Principalii factori care afectează capacitatea productivă a solurilor sunt eroziunea,
excesul periodic de umiditate şi procesele de humus, prezenţa slabă a fosforului mobil,
decopertarea stratului fertil al solului, distrugerea solurilor prin excavaţii, deteriorarea totală a
solurilor în urma alunecărilor de teren şi altele. Toate acestea s-au amplificat odată cu
exploatarea intensivă a terenurilor agricole.

Obiective prioritare:



21

- Cadastrarea şi monitorizarea calităţii solurilor pentru identificarea problemelor,
cauzelor şi soluţiilor cu eşalonarea acţiunilor necesare

- Reglarea regimului trofic al solurilor pe terenurile agricole supraexploatate
- Protecţia solurilor şi reconstituirea ecologică a vegetaţiei pajiştilor .

 Biodiversitatea
Vegetaţia spontană, care s-a păstrat pe circa 10% din teritoriu, constituie două

formaţiuni de bază: forestieră şi de stepă. Fondul forestier ocupă o suprafaţă de 14097 ha ceea
ce alcătuieşte 5,0% din întreg teritoriul.

Principalele specii sunt salcîmul alb şi stejarul, iar în lunca Prutului - salcia şi plopul. În
pădurile masive se întîlnesc şi specii însoţitoare - arţarul, teiul, gledicia, s.a.

Rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos" este un ecosistem specific zonelor umede din
cursul inferior al Prutului. Suprafaţa rezervaţiei este de 1691 ha. Aproape 2/3 din suprafaţa
rezervaţiei este ocupată de lacul Beleu — un relict al limanului Dunării. Pe teritoriul
rezervaţiei au fost înregistrate 160 plante vasculare. În rezervaţie cresc 64 specii de plante
multianuale şi 40 de specii de plante anuale. Se întîlnesc şi animale rare incluse în Cartea
Roşie, cum ar fi nurca europeană, vidra, pisica sălbatică; păsări - cormoranul mic, pelicanul
comun, egreta mare, lopătarul; peşti - ţigănuşul, văduviţa.

Fondul forestier ocupă o suprafaţă de 28194 ha (11.8%) din teritoriul judeţului Cahul.
Pădurile din judeţ reprezintă în temei plantaţii de salcîm alb (73,6%). Din pădurile

indigene s-au păstrat doar masive de gorun cu sateliţi de scumpie, arţar, carpen, frasin şi tei pe
cele mai înalte culmi ale podişului Tigheci. Mai la sud, se întîlnesc mici crînguri de stejar
pufos cu subarboret din frasin, arţar tătăresc şi tei, spinul cerbului, porumbar, păducel, măceş,
etc. În lunca Prutului sunt prezente pădurile de salcie, răchită, plop argintiu, luncile crescute cu
rogoz şi graminee. Terenurile palustre sunt acoperite cu stuf şi papură, pipirig.

Situaţia economică grea din ţară a cauzat defrişări ilicite în masă a resurselor forestiere
din judeţ. Pentru a stopa aceste acţiuni este necesară    gazificarea comunelor din judeţ,
sporirea exigenţei faţă de controlul şi atragerea la răspundere a celor vinovaţi. De asemenea,
este necesar de a efectua lucrul de conştientizare de către populaţie a importanţei protecţiei
fondului forestier.
Direcţiile strategice de activitate:

- Conservarea ecosistemelor naturale existente şi reconstrucţia structural-funcţională
a celor degradate

- Extinderea ariilor de ecosisteme naturale
- Informarea şi conştientizarea populaţiei în domeniul conservării şi folosirii

raţionale a diversităţii biologice
- Protejarea pădurilor cu resursele genetice este condiţia fără care nu poate fi

efectuată reconstrucţia ecologică, precum şi extinderea pădurilor şi a plantaţiilor de
vegetaţie forestieră

- Extinderea pădurilor şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră trebuie începută cu
plantarea perdelelor forestiere de protecţie, care vor deveni baza unei carcase
unitare, asigurîndu-se conexiunile dintre tipurile de păduri separate, schimbul de
informaţie genetică şi migrarea speciilor regimului animal

- Modernizarea pregătirii profesionale a specialiştilor şi reciclarea actualelor cadre,
modelarea mentalităţilor şi compartimentelor în corespundere cu noile condiţii
economice şi sociale care este o prioritate de prima urgenţă.

Factorul uman, calitatea profesională şi morală a acestuia rămîne decisiv în protecţia
pădurilor şi în promovarea politicii forestiere judeţene.

 Organizaţiile nonguvernamentale
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Edificarea unei democraţii depinde de participarea unui număr cît mai mare de cetăţeni
în viaţa publică, iar ONG-urile reprezintă instrumentul de bază în această participare. Aceasta
ar fi o explicaţie a creşterii dinamice a numărului organizaţiilor nonguvernamentale în judeţul
Cahul din 1991 încoace.

Experienţa, însă, ne demonstrează că doar organizaţii bine pregătite pot fi mediatori
între cetăţeni, pot restabili încrederea în societate şi fumiza servicii acolo, unde statul nu
reuşeşte s-o facă, în sfîrşit, pot fi efective şi viabile. Un număr crescînd de organizaţii au
început a conştientiza   necesitatea acumulării permanente de cunoştinţe despre planificarea
strategică, elaborarea proiectelor, gestionarea activităţilor, colectarea fondurilor, buna
gestionare a resurselor umane, iniţierea de parteneriate etc. 0 societate civilă, durabilă poate fi
constituită doar de organizaţii care au o bază profesională şi socială solidă şi finanţe, pe care
îşi pot baza activitatea.

Potenţialul organizatoric al ONG-urilor ca forţă majoră în dezvoltarea societăţii a început
să fie recunoscut în ultimii ani, dar mari realizări în domeniu nu au fost înregistrate. ONG-
urile din judeţul Cahul dispun de un real potenţial  uman şi intelectual care nu este valorificat.
Punctele vulnerabile în activitatea organizaţiilor nonguvernamentale sunt evidente mai ales în
cazul dezvoltării rurale. Cîteva poziţii ar fi:
- sub aspectul geografic activitatea ONG-urilor este concentrată preponderent în zonele urbane

: total –73, urbane –48, rurale-25
- cadrul legal al activităţii ONG-urilor depinde de prezenţa mijloacelor financiare şi respectiv

de susţinerea din partea instituţiilor donatoare
- cadrul legal al activităţii ONG-urilor necesită perfecţionări atît la capitolul legislativ ce

reglementează procedura de înregistrare şi funcţionare a ONG-urilor, cît şi cea fiscală
- existenţa multor organizaţii fictive şi pseudononguvernamentale, monopolizarea informaţiei,

goana după finanţări
Obiectivele strategice:
- încurajarea şi dezvoltarea organizaţiilor nonguvernamentale ce exprimă iniţiativa şi

ataşamentul social
-   dezvoltarea capacităţilor manageriale  şi  de  acţiune  ale organizaţiilor nonguvernamentale
-   ridicarea nivelului calificării specialiştilor din sectorul non-profit
-   încurajarea contractelor dintre organizaţiile nonguvernamentale şi structurile de stat, în

scopul soluţionării problemelor sociale
- susţinerea  dezvoltării unui sistem modern de administrare publică locală
- modificarea cadrului legislativ privind asociaţiile obşteşti
- încurajarea autorităţilor publice şi instituţiilor guvernamentale la adoptarea soluţiilor

elaborate şi utilizarea cu succes în cadrul sectorului nonguvernamental
- participarea ONG-urilor la adoptarea programelor oficiale la necesităţile publice, exprimînd

punctul de vedere a opiniei publice şi punînd în valoare experienţele locale
- Accesul la informaţii corecte şi la zi
- Stabilirea unui dialog constructiv cu structurile guvernamentale.

Rolul comunităţilor locale
Se ştie că dezvoltarea economică la nivel naţional influenţează direct dezvoltarea

economică locală, dar şi invers, dezvoltarea economică locală adaugă o creştere economică
suplimentară la creşterea economicei ţării în ansamblu. Aceasta se datorează în primul rînd
eforturilor pe care le depune comunitatea la nivel local, realizînd propriile strategii de
dezvoltare.

Deoarece administraţia locală nu întotdeauna are experienţă antreprenorială, este
necesară selectarea şi promovarea persoanelor cu experienţă în acest domeniu, care vor reuşi
să schimbe situaţia. Aceste persoane trebuie să fie familiarizate cu principiile economiei de
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piaţă, să ştie cum funcţionează întreprinderile, să cunoască modalităţile de a face afaceri, să
întreţină legături cu întreprinzătorii locali şi extremi, să poată folosi relaţiile cu cercurile
oamenilor de afaceri pentru a ajunge la un număr mai mare de reprezentanţi ai sectorului
privat în scopul soluţionării problemelor ce ţin de dezvoltarea locală.

Un rol important în dezvoltarea locală o are consultarea cetăţenilor, prin intermediul
acestei modalităţi, oficialităţile locale vor identifica problemele existente, pot colecta idei şi
soluţii provenite de la cetăţeni ai comunităţilor locale în chestiuni de interes general.
Consultarea presupune stabilirea unui dialog flexibil între cetăţeni şi oficialităţile locale. Acest
dialog va fi realizat prin intermediul: sondajelor de opinii, audierilor cu cetăţenii, avizelor, etc.
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Anexe



Anexa nr. 1
Lista actelor legislative în domeniul protecţiei mediului

ale Republicii Moldova

Nr.
d/o

Denumirea legii Data publicării legilor în Monitorul Oficial

Codurile Republicii Moldova
1. Codul funciar, nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 Monitorul Parlamentului RM nr.3
2. Codul subsolului, nr.1511-XII din 15 iunie 1993 Monitorul Parlamentului RM nr.11. 1993
3. Codul apelor, nr.1532-XII din 22 iunie 1993 Monitorul Parlamentului RM nr.10. 1993
4. Codul silvic, nr.887-XIII din 21 iunie 1996 Monitorul Oficial al RM nr.4-5 din 16.01.97. art.36

Legile Republicii Moldova
5. Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16 iunie

1993
Monitorul Parlamentului al RM nr.10.   1993

6. Legea regnului animal, nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 Monitorul Oficial al RM nr. 62-63 din 09 noiembrie 1995
7. Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, râurilor şi

bazinelor de apă, nr.440-XIII din 27 aprilie 1995
Monitorul Oficial al RM nr.43 din 03 august 1995, art.482

8. Legea cu privire la resursele materiale secundare nr.787-XIII din 26 martie
1996

Monitorul Oficial al RM nr.31 din 23 mai 1996, art.320

9. Legea privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului, nr.835-
XIII din 17 mai 1996

Monitorul Oficial al RM nr.1-2 sin 02 ianuarie 1997, art.2

10. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului
înconjurător, nr.851-XIII din 29 mai 1996

Monitorul Oficial al RM nr.52-53 din 08 august 1996

11. Legea cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII din 6 februarie 1997 Monitorul Oficial al RM nr.40 din 19 iunie 1997, art.337
12. Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, nr.1236-XIII

din 03 iulie 1997
Monitorul Oficial al RM nr.67-68 din 16 octombrie 1997,
art.557

13. Legea privind protecţia aerului atmosferic, nr.1422-XIII din 17 decembrie
1997

Monitorul Oficial al RM nr.44-46 din 21.05.1998, art.312

14. Legea cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară, nr.1440-XIII din
24 decembrie 1997

Monitorul Oficial al RM din 23 mai 1998 nr.24-25, art.154

15. Legea privind deşeurile de producţie şi menajere, nr.1347-XIII din 09
octombrie 1997

Monitorul Oficial al RM nr.16-17 din 05 martie 1998
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16. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică, nr.1536-XIII din 25
februarie 1998

Monitorul Oficial al RM din 02 iulie 1998 nr.60-61, art.409

17. Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului
înconjurător, nr.1539-XIII din 25 februarie 1998

Monitorul Oficial al RM din 21 mai 1998 nr.44-46, art.316

18. Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr.1540-XIII din 25 februarie
1998

Monitorul Oficial al RM din 18 iunie 1998 nr.54-55, art.378

19. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 1538-XIII din 25
februarie 1998

Monitorul Oficial al RM din 16 iulie 1998 nr.66-68, art.442

20. Legea cu privire la apa potabilă, nr.272-XIV din 10 februarie 1999 Monitorul Oficial al RM din 23 mai 1998 nr.24-25, art.154
21. Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate Nr.332-

XIV din 26 martie 1999
Monitorul Oficial al RM din 17 iunie 1999 nr.62 - 64

22. Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, nr.591-
XIV din 23 septembrie 1999

Monitorul Oficial al RM din 02 decembrie 1999 nr.133-134,
art.659

23. Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova Nr. 595-XIV
din 24 septembrie 1999

Monitorul Oficial al RM din 2 martie 2000 nr. 24 – 26

24. Legea cu privire la protecţia plantelor, nr.612-XIV din 01 octombrie 1999 Monitorul Oficial al RM din 02 decembrie 1999 nr.133-134
25. Legea nucului, nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 Monitorul Oficial al RM din 29 decembrie 1999 nr.133-135
26. Legea turismului, Nr.798-XIV din 11 februarie 2000 Monitorul Oficial al RM din 12 mai 2000 nr.54 - 56
27. Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

Nr.803-XIV din 11 februarie 2000
Monitorul Oficial al RM din 25 mai 2000 nr.59 - 62

28. Legea privind terenurile proprietatea publică şi delimitarea lor, nr.981-XIV
din 11 mai 2000

Monitorul Oficial al RM din 03 august 2000 nr.94-97,
art.672

29. Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, nr.1041-
XIV din 15 iunie 2000

Monitorul Oficial al RM din 09 noiembrie 2000 nr.141-143,
art.1015

30. Legea privind conservarea energiei Nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 Monitorul Oficial al RM din 21 decembrie 2000 nr.157 - 159
31. Legea privind accesul la informaţie Nr.982-XIV din 11 mai 2000 Monitorul Oficial al RM din 28 iulie 2000 nr.88 - 90

Proiecte de legi
32. Legea privind securitatea biologică Adoptată in Parlament în lectura a doua
33. Legea privind educaţia ecologică Se examinează de Guvern
34. Legea privind asigurarea ecologică Se examinează de Guvern
35. Legea privind accesul la informaţia ecologică
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36. Legea privind conservarea solului
37. Legea privind agricultura ecologică
38. Legea privind autorizaţia integrată de mediu
39. Legea privind Reţeaua Ecologică Naţională

Sursă: Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, 2002.

Anexa nr.2
Lista Acordurilor internaţionale semnate şi ratificate de Republica Moldova

în domeniul mediului

1. 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;

2. 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;

3. Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992), ratificată prin Hotărârea
Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;

4. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992),
ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993;

5. Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992),  ratificată  prin  Hotărârea Parlamentului  Nr. 457-XIII  din
16 martie 1995;

6. Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice - CCNUSC (Rio de Janeiro, 12 iunie 1992), ratificată  prin
Hotărârea Parlamentului Nr. 404-XIII din 9 iunie 1995;

7. Convenţia privind poluarea transfrontieră a aerului la distanţe mari (Geneva, 13 noiembrie 1979), ratificată prin Hotărârea
Parlamentului Nr. 399-X III din 9 iulie 1995;

8. Convenţia privind protecţia stratului de ozon (Viena, 23 martie 1995), Protocolul de la Montreal referitor la substanţele ce distrug
stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987), ratificate prin Hotărârea Parlamentului Nr. 966-XII din 27 iulie 1996;

9. Convenţia Basel privind controlul asupra transportării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi neutralizarea lor (Basel, 22 martie
1989), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1599-XIII din 10 martie 1998;
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10. Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de  secetă şi /sau de deşertificare, în special în
Africa (Paris, 17 martie 1997), ratificată  prin  Hotărârea  Parlamentului  Nr. 257-XIV din 24 decembrie 1998;

11. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 26 iunie 1994), ratificată prin
Hotărârea Parlamentului Nr. 323-XIV din 17 martie 1999;

12. Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul adoptării deciziilor şi accesul la justiţie privind problemele
de mediu (Aarhus), 29 iunie 1998), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999;

13. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971), ratificată prin
Hotărârea Parlamentului Nr. 504-XIV din 14 iulie 1999;

14. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 23 iunie 1979), Acordul privind conservarea liliecilor
din Europa şi Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-euroasiatice), ratificate prin Hotărârea Parlamentului
Nr. 1244 -XIV din 28 septembrie, 2000;

15. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale
de dispariţie (CITES), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1246 -XIV din 28 septembrie, 2000;

16. Convenţia privind peisajul European (Florenţa, 2000), ratificată prin Hotărârea Parlamentului Nr. 536 -XV din 12 octombrie, 2001;

Sursă: Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, 2002.

Anexa nr.3

              Cele mai active şi numeroase ONG-uri ecologice din Republica Moldova

 Nr ONG-ul ecologic Sarcinile principale şi activităţile

1 Ave Natura Educaţia ecologică a copiilor, informarea
populaţiei pe probleme de mediu, inclusiv prin
utilizarea programelor TV, filmelor etc.
Organizarea seminarelor, meselor rotunde,
acţiunilor ecologice.

2 Agroeco Acţiuni de promovare a utilizării raţionale al
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resurselor naturale, elaborarea şi
implementarea proiectelor ecologice cu
scopuri educaţionale şi cu efect pentru
economia naţională, producerea biogazului la
gospodăriile de fermieri.

3 Societatea Ecologică BIOTICA Elaborarea legislaţiei de mediu, crearea bazei
legale pentru ONG-uri, conservarea
diversităţii biologice. Crearea Reţelei
Ecologice Naţionale.  Protecţia diversităţii
biologice şi peisajistice a rîului Nistru.
Acordara sprijinului pentru crearea ONG-
urilor ecologice în regiunea Transnistriei.

4 BIOS Educaţia ecologică, utilizarea durabilă a
solului, Evaluarea Impactului asupra
Mediului. Acţiuni la nivel local de promovare
a utilizării raţionale a resurselor acvatice şi a
solului.Publicaţii, programe de instruire.

5 Eco-Tiras Asociaţia Ecologică Internaţională de protecţie
a resurselor biologice şi peisajistice a rîului
Nistru. Uneşte 27 ONG-uri ecologice din
Moldova (inclusiv din Transnistria) şi
Ucraina.

6 Eco-Nistru Promovarea acţiunilor de protecţie şi folosire
raţională a resurselor de apă şi biodiversităţii
rîului Nistru în Transnistria.

7 Mişcarea Ecologistă din
Moldova (MEM)

Educaţie ecologică, activităţi de conştientizare
a populaţiei. Crearea şi menţinerea Bibliotecii
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Verzi. Lucrul cu structurile teritoriele,
informaţii şi publicaţii (ziarul “Natura” şi
buletine ecologice, calendare), organizarea
acţiunilor ecologice, expediţiilor.

8 Groupul Fauna Promovarea culturii ecologice, cercetarea şi
protecţia diversităţii ecologice, protecţia
drepturilor animalelor. Crearea în Moldova a
primei în spaţiul CSI Rezervaţii a Liliecilor.
Publicaţii şi cercetări ştiinţifice.

9 Asociaţia “Terra Nostra” Educaţia ecologică a studenţilor şi populaţiei,
informarea privind starea mediului.
Organizarea seminarelor, conferinţelor,
expediţiilor ecologice. Co-fndatori a Unităţii
de Coordonare UNEP în Moldova.

Sursa: Centrul Regional de Mediu din Moldova, 2001.
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Aforisme

Tudor Arghezi

În evoluşia ei, omenirea s-a pierdut pe sineşi din vedere.

Eugen Frunză

Fiecare generaşie îşi sapă propriile fîntîni, dar izvoarele rămîn aceleaşi.

De fapt, nu ne naştem decăît cu posibilitatea de a deveni oameni.

Rodica Tott

Un nou fel de poluare: fumurile succeselor.

Tudor Vasiliu

Aglomerate, impurităţile filtrează.



Tabele

(Sursa tuturor tabelelor este Anuarul Statistic al Republicii Moldova)



Tabelul 1

Indicatorii principali care caracterizează influienţa activităţii economice
asupra mediului şi folosirea resurselor naturale

Indicatorul UM 1985 1990 1995 1997 1999 2000 2001

Volumul apei captate din
sursele de apa mil.m3 3745 3918 2005 1513 999

Consumul apei mil.m3 3641 3827 1889 1412 920

Volumul evacuarii apelor
reziduale poluate   mil.m3 41 90 15 11 10 9

Degajarea substantelor
daunatoare in aerul atmosferic mii t 1029 943 279 250 130
din care:
de surse stationare 477 397 41 34 20 15
de transportul auto 552 546 238 216 110

Tăierea lemnului (taieri principale
si in vederea regenerarii
padurilor)

mii m3 140 123 128 189 198 194

Introducerea pesticidelor la 1 ha
kg, sub.

de terenuri agricole activa 13,5 5,7 1,8 1,4 1.1 1.1

Sursă: Anuarele statistice ale Republicii Moldova 1998, 1999, 2000.Departamentul Statistică şi Sociologie.
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