
INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT:
Acţiunea de ecologizare a  ţării, pe lângă 

afi rmarea noastră pe calea dezvoltării durabile, 
vine să confi rme că noi, mai întâi de toate, tindem 
să fi m pe primă linie de aliniere a Republicii 
Moldova la modul de viaţă european. Acest 
efort, pentru a da roade de durată, solicită şi 
un considerabil grad legislativ şi instituţional 
de protecţie a mediului şi utilizării raţionale 
a resurselor naturale. Din punct de vedere al 
cadrului legislativ, începând cu anul 1993 – anul 
adoptării Legii de bază: Legea protecţiei mediului 
înconjurător – acesta s-a dezvoltat în tempouri 
rapizi, ca rezultat, astăzi avem o legislaţie de 
mediu foarte avansată şi nu mai puţin apropiată 
de cea europeană. Astfel, sub aspect instituţional 
s-au conturat şi  funcţionează 3 verigi ale 
domeniului în cauză, care dau funcţionalitate şi 
fi nalitate politicilor de mediu ale statului: 

 administrarea politică – Ministerul Mediului, 
creator de strategii, politici şi legislaţie de mediu, 
coordonator de domeniu;

 administrarea gestionară - administrarea 
cu efecte evidente economice: Agenţia pentru 
Silvicultură „Moldsilva”, Agenţia „Apele Moldovei” 
etc. – instituţii care gospodăresc nemijlocit 
resursele naturale;

 controlul ecologic de stat – Inspectoratul 
Ecologic de Stat (IES) şi subdiviziunile sale care 
promovează şi asigură respectarea întocmai 
a legislaţiei de mediu, efectuează controlul, 
reglementarea utilizării resurselor naturale şi 
autorizarea activităţilor economice sub aspect 
ecologic. Aceste 3 verigi, relativ autonome şi 
independente, creează un cadru destul de reuşit ca 
mecanism şi structură şi se fac responsabile  de 
nivelul de ecologizare a Ţării.

UN MEDIU ÎNCONJURĂTOR NECOMPROMIS   
o speranţă de vârf a comunităţilor şi generaţiilor

“Fără rezerve, percep Inspecto-
ratul Ecologic de Stat ca şi o insti-
tuţie publică responsabilă de fi nali-
tatea politicilor naţionale de mediu. 
Or, a altă abordare lasă poarta des-
chisă risipirii resurselor naturale 
modeste pe care le avem, precum şi 
deteriorării mediului înconjurător”.

GRIGORE PRISĂCARU,
Şeful Inspectoratului 

  Ecologic de Stat

- Aparatul central al IES: di-
recţii,  servicii, secţii.

- Agenţiile ecologice (cu Cen-
trele de Investigaţii Ecologice): 
Chişinău, Bălţi, Cahul, UTA Găgă-
uzia.

- Inspecţiile ecologice: Anenii 
Noi, Basarabeasca, Briceni, Can-
temir, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, 
Criuleni, Donduşeni, Drochia, Du-
băsari, Edineţ, Floreşti, Făleşti, 
Glodeni, Hânceşti, Ialoveni, Leova, 
Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Rezina, 
Râşcani, Sângerei, Soroca, Stră-
şeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Ta-
raclia, Teleneşti, Ungheni.

De reţinut că IES este orga-
nizatorul şi animatorul acţiunilor 
anuale de nivel naţional devenite 
deja tradiţionale: Bilunarul de pri-
măvară de salubrizare a localităţi-
lor, Acţiunea de Înverzire a Plaiului 
Natal „Un arbore pentru dăinuirea 
noastră”, Acţiunea „Apa e izvorul 
vieţii”, Acţiunea Europeană – „În 
oraş fără automobilul meu”, Luna-
rul de toamnă de salubrizare a lo-
calităţilor, Concursul naţional „Cea 
mai verde, cea mai salubră şi cea 
mai amenajată localitate” etc. La 
toate acestea de curând s-a alini-
at şi acţiunea „Râu curat de la sat 

la sat”, care devine o necesitate 
de netăgăduit  pentru refacerea 
ecologică a ţării.

Cugetând bine – şi competi-
ţional, şi instituţional – trebuie 
să recunoaştem, totuşi,  că din 
cauza avântului economic tot 
mai exigent din punct de vedere 
ecologic, ne scapă multe lucruri 
şi chiar nu le reuşim. De exemplu, 
implementarea unui sistem raţio-
nal şi efectiv, cu acoperire naţio-
nală, de gestionare a deşeurilor, 
în primul rând,  a celor comunale 
şi asimilabile  lor. Soluţia trebuie  
să pornească de la fi ecare. Pro-
cesele de împădurire a terenurilor 
şi de extindere a fondului fores-
tier se desfăşoară prea lent, ba 
chiar pe alocuri  tăierile ilicite şi 
cele autorizate anihilează aces-
te efecte. Cât priveşte curăţirea 
râurilor mici şi mijlocii, pâraielor, 
care formează clima locală, ea  
de abia a ajuns pe agenda orga-
nelor APL. 

Consolidarea şi efi cientizarea 
activităţii IES pe viitor, dar şi de 
durată, solicită soluţionarea mai 
multor probleme majore, cum 
sunt:

- optimizarea defi nitivă 

structural-funcţională a institu-
ţiei conform practicii europene 
pentru controlul ecologic şi exclu-
derea restructurărilor frecvente, 
care destabilizează şi structurile, 
şi activitatea respectivă; 

- delimitarea strictă a com-
petenţelor cu alte autorităţi cu 
atribuţii de mediu, inclusiv pre-
cizarea nivelului de subordonare 
ministerului de resort pentru a 
exclude efectul de presiune;

- crearea gărzii ecologice ca 
structură operativă de contraca-
rare a infracţiunilor de mediu din 
start;

- „normarea muncii” colabo-
ratorilor IES,  fapt ce ar exclude 
suprasarcina şi  calitatea sub 
nivel a executării atribuţiilor de 
serviciu, arbitrarul în aprecierea 
muncii lor, care lasă loc abordă-
rilor subiective.

Alte probleme, cum este crea-
rea unui sistem unic  de gestiona-
re a informaţiei ecologice, imple-
mentarea Paşaportului ecologic 
permanent al raionului, actua-
lizarea  Planurilor Acţiunilor de 
Mediu Locale la nivel de primării 
şi altele, sunt activităţi de rutină, 
dar necesare, ce trebuie soluţi-

onate fără tergiversare, pentru 
buna funcţionare curentă a IES. 
În acest context, performanţe-
le şi integritatea profesională a 
colegilor mă face încrezător că 
respectivul Inspectorat va conso-
lida rezultatele obţinute şi le va 
fortifi ca  în continuare prin efi ci-
entizarea metodelor şi practici-
lor de lucru, modernizarea bazei 
tehnico-materiale şi optimizarea 
structurilor şi subdiviziunilor sale, 
raliindu-le la noile exigenţe soci-
al-economice. 

În concluzie, îmi exprim spe-
ranţa că acţiunile desfăşurate 
în legătură cu aniversarea a 20 
de ani de la  înfi inţarea IES vor 
servi drept referinţă întru reface-
rea ecologică  pentru autorităţi, 
instituţii, agenţi economici şi ce-
tăţeni, făcându-i pe toţi aceştia 
părtaşi la ecologizarea ţării. 

Dragi prieteni ai mediului, 
conştientizând că un mediu în-
conjurător necompromis este o 
mare speranţă a comunităţilor şi 
generaţiilor de azi şi de mâine, ţin 
să vă îndemn să Vă alăturaţi nouă 
şi să Vă angajaţi plenar în acţiu-
nea comună „SĂ TRĂIM ÎNTR-O 
ŢARĂ CURATĂ ŞI VERDE!”.

În soluţionarea probleme-
lor de mediu şi dezvolta-

re durabilă a economiei,  şi în 
zona Orhei Inspecţia noastră, 
în strânsă colaborare cu or-
ganele publice locale, agenţii 
economici şi   societatea civilă 
a reuşit de a canaliza eforturile 
comunităţii raionului la asigu-
rarea dezvoltării teritoriale şi 
economice la rigorile ecologice. 
Firesc, fi ind unul din cele mai 
mare raioane din republică, cu 

DOUĂ DECENII DE AFIRMARE

UN AER CURAT PENTRU TOŢI

Pentru Republica Moldova, 
la nivel naţional, respon-

sabilitatea pentru promovarea 
politicii în domeniul protecţiei 
aerului atmosferic, precum şi 
pentru organizarea controale-
lor ecologice în teritoriu, revine 
Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecolo-
gice, care au drept obiectiv păs-
trarea şi ameliorarea calităţii 
aerului atmosferic, prevenirea 
şi reducerea efectelor nocive 
asupra atmosferei de la toa-
te sursele existente de poluare. 
Rezultatele monitorizării arată 
că pe teritoriul Republicii Mol-
dova activează  5063 obiecte cu 
impact negativ sensibil  asupra 

un teritoriu de peste 
122,8 mii ha şi popu-
laţie de peste 116,3 
mii locuitori, 76 lo-
calităţi, ajustate în 
36 comune, 25900 
ha păduri, 11 râuri cu 
o lungime de peste 
310 km, 162 lacuri, 
147 izvoare şi multe 
alte obiective natu-
rale, sunt multiple şi 
problemele, ce nece-
sită de a fi  rezolvate 
cu efectiv şi mijloace 
încă reduse. De ace-
ea, accentul se pune 
pe implementarea 
programelor de per-
spectivă, atragerea 
şi implementarea 

proiectelor investiţionale, inclusiv 
transfrontaliere, crearea infras-
tructurii în localităţi şi teritoriu, 
inclusiv de salubrizare, gestio-
nare şi valorifi care a deşeurilor, 
sistemelor de aprovizionare cu 
apă şi canalizare a localităţilor, 
extinderea şi dezvoltarea dura-
bilă a pădurilor şi spaţiilor ver-
zi în ansamblu şi în special - pe 
terenurile degradate şi în zonele 
de protecţie a râurilor şi bazi-
nelor acvatice, la exploatarea şi 

Ion SAVA, inspector-şef 
al Inspecţiei Ecologice Orhei

Valentina ŢAPIŞ, şef-adjunct 
al  Inspectoratului 
Ecologic de Stat                                                                                                               

folosirea raţională a resurselor 
naturale, la stăvilirea degradării 
solurilor şi purifi cării apelor. Dat 
fi ind faptul că avem în gestiune 
un teritoriu atractiv, cu  o valoare 
estetică-peisagistică deosebită, 
dar şi cu un înalt preising an-
tropogenic, vecinătăţii de ca-
pitală şi traversării de reţeaua 
de artere naţionale,  prioritară 
în soluţionarea problemelor de 
mediu devine crearea unei reţe-
le dezvoltate de arii protejate în 
teritoriu, cu crearea unui carcas 
ecologic  durabil, ce va fi  posibil 
prin crearea în baza Codrilor or-
heieni a Parcului Naţional Orhei, 
proiect ce a demarat deja cu 
susţinerea organelor centrale 
şi locale cu suport fi nanciar al 
Fondului Global de Mediu. Ajus-
tarea dezvoltării regionale  la 
rigorile unui Parcul Naţional va 
contribui esenţial la conserva-
rea biodiversităţii, dezvoltarea 
durabilă a teritoriului şi sporirea 
atractivităţii ţinutului, devenind 
o veritabilă carte de vizită a re-
publicii. 

Dacă e să facem o recapi-
tulare  a unei activităţi de două 
decenii, găsim de cuviinţă să 
punctăm următoarele teze mai 
importante.

- Soluţionarea problemelor de 
mediu e posibilă numai prin voin-
ţă naţională, chiar şi cu impunere 
într-o societate de tranziţie infi -
nită ca a noastră; 

- Rezolvarea problemelor de 
mediu şi dezvoltare durabilă tre-
buie să devină nota principală  de 
“bacalaureat” a administraţiilor 
de diferit rang şi “bal” decisiv la 
alegeri; 

- Reţeaua de drumuri din R. 
Moldova urmează să fi e dotată 
nu numai cu infrastructură pentru 
automobile, dar şi cu elemente 
durabile pietonale şi piste ci-
clism; 

- Orele educaţiei ecologice 
necesită a fi  obligatorii în proble-
mele şcolare, poate mai mult ca 
cele de religie, devenind şi o par-
te a predicilor bisericeşti..

Or, numai împreună vom reu-
şi de a păstra VIITORUL URMA-
ŞILOR PRIN NATURĂ.

mediului. În acest sens, 
cantitatea de poluanţi 
emisă în atmosferă în 
2009 (anul de raporta-
re) de la toate sursele 
staţionare şi mobile de 
poluare a fost evaluată 
la peste 292. 658  tone. 
Pe cap de locuitor, acest 
indicator este mai mic 
decât în alte ţări şi con-
stituie în prezent cca. 
80 kg/locuitor/an. Cele 
mai  poluatoare obiecte 
sunt considerate uzina 
de ciment din Rezina, 
care a emis în aerul at-
mosferic 846,0 tone de 
substanţe nocive, pe o 
perioadă de trei luni de 
activitate (pe parcursul 
anului 2009 a staţionat  
din lipsa pieţii de des-

facere) şi CET-2, Chişinău, care 
a emis un volum de 774,74 tone/
an. În prezent, principala sursă 
de poluare a aerului atmosferic 
o constituie sectorul transport 
cu ponderea de 74% din emisii-
le sumare de poluare, urmată de 
emisiile de la sursele fi xe-26%.

O altă sursă importantă, ge-
neratoare, în special, de fum şi 
cenuşă, este arderea combusti-
bililor solizi, lichizi şi gazoşi în 
scop domestic. Astfel, în loca-
lităţile rurale se ard anual cir-
ca 267,0 mii m3 lemn de foc, 
inclusiv pentru populaţie 231,1 
mii m3. De asemenea, în scop 
domestic se ard cantităţi con-

siderabile de cărbune, păcură 
şi gaze naturale. De exemplu, 
numai în mun.Chişinău cu sub-
urbiile sale pe parcursul anului 
2009 suma totală de emisii a 
constituit 34.928,94 tone. Pen-
tru a diminua această infl uenţă 
negativă asupra mediului este 
necesară implementarea ma-
nagementului ecologic la între-

prinderile poluatoare prin inter-
mediul reformei economice şi a 
pârghiilor politicii ecologice. Un 
rol deosebit în acest proces  se 
atribuie Agenţiilor/Inspecţiilor 
ecologice, care sunt obligate în 
activitatea lor să prevadă acţi-
uni de informare, educaţie şi in-
struire prin adoptarea celor mai 
bune practici din acest domeniu. 

În acest context, de menţionat 
acţiunea Acţiunea UE “În oraş 
fără automobilul meu”, care se 
desfăşoară anual în republică, 
începând cu anul 2002. Astfel, 
în luna septembrie 2010 în mun.
Chişinău şi centrele raionale au 
demarat acţiuni educative vi-
zavi de impactul negativ adus 
aerului atmosferic prin utiliza-

rea incorectă a mijloacelor de 
transport, precum şi de propa-
garea mersului pe jos şi utiliza-
rea bicicletelor. Este un început 
promiţător.

Problema  care deocamdată 
mai paralizează funcţionalitatea 
instituţională a protecţiei aerului 
atmosferic este lipsa reacţiilor 
adecvate la micro-nivel: adminis-
traţia publică locală, agenţii eco-
nomici, societatea civilă, oamenii 
simpli. Legislaţia ca atare, sau 
acţiunile desfăşurate cu generi-
cul UE ”Un aer curat pentru toţi”, 
oricât de bine ar fi  organizate, 
nu pot, totuşi, substitui tradiţiile, 
modelele de comportament ale 
oamenilor, în special - a conducă-
torilor auto. Modifi carea lor cere 
nu numai o profundă conştienti-
zare a problemei, ci şi o altă per-
cepţie a valorilor, o altă morală. 
Un Program Naţional de educaţie 
ecologică este mai mult decât 
oportun. Evident, acesta nu poate 
fi  izolat de obiectivele şi acţiunile 
ce urmăresc creşterea bunăstării 
populaţiei, securitatea ei ecologi-
că, alimentară şi fi zică.

ACŢIUNI  PRIORITARE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVELOR ASUMATE
• Consolidarea potenţialului instituţional în domeniul protecţiei 
mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale, care pre-
vede şi elaborarea unui nou sistem de indicatori de evaluare 
a activităţii subdiviziunilor Inspectoratului şi de evaluare a 
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.
• Efi cientizarea activităţilor de popularizare a acţiunilor de 
protecţie a mediului şi utilizării raţionale a resurselor natu-
rale, de propagandă şi educaţie ecologică prin intermediul 
instituţiilor mass-media, publicaţiilor, orelor  ecologice, emisiuni 
radiotelevizate, întâlnirilor cu populaţia.

INSPECTORATUL 
ECOLOGIC DE STAT 

20 DE ANI 
DE LA FONDARE

SĂ TRĂIM ÎNTR-O ŢARĂ CURATĂ!
Stimaţi prieteni şi colegi!

Cu prilejul aniversării a 20-a de la instituirea Inspectora-
tului Ecologic de Stat, adresez mesajul de felicitare tuturor 
subdiviziunilor, întregului colectiv şi fi ecăruia dintre Dum-
neavoastră.

Protecţia mediului înconjurător şi utilizarea raţională a re-
surselor naturale constituie temelia dezvoltării durabile a 
Republicii Moldova, a afi rmării noastre pe calea integrării şi 
alinierii la modul de viaţă european, la care suntem onoraţi 
să ne aducem contribuţia.

Preluând experienţa de la înaintaşii noştri, care au pus pia-
tra de temelie la această frumoasă lucrare,  şi cărora le ex-
primăm astăzi recunoştinţa şi aprecierea noastră,  Dumnea-
voastră aţi reuşit să sensibilizaţi întreaga societate asupra 
necesităţii protejării mediului înconjurător, să promovaţi în-
demnul de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului 
nostru natural, pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat 
generaţiilor viitoare. 

Conştienţi că partea cea mai grea este încă înainte, Vă chem, 
şi cu acest prilej, să consolidaţi realizările obţinute, care vor 
servi temei pentru noi împliniri.

Primiţi cele mai sincere felicitări şi urări de bine, cu ocazia 
acestei aniversări. Vă doresc sănătate, realizări şi bunăsta-
re, linişte şi căldură  sufl etească Dumneavoastră şi familiilor 
Dumneavoastră!

Cu respect, 
Grigore PRISĂCARU, 

şeful IES



Unul dintre principalii fac-
tori stabilizatori de me-

diu sunt pădurile, care constitu-
ie o inestimabilă sursă de cele 
mai diverse produse şi benefi cii. 

FLORA ŞI FAUNA   
UN PATRIMONIU DE EXCEPŢIE

ACŢIUNI  PRIORITARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ASUMATE
• Îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a poluării mediului înconjurător prin ridicarea nivelului de 
conştientizare a populaţiei şi incorporarea  cerinţelor de protecţie a mediului in politicile sectoriale 
ale economiei naţionale şi dezvoltării regionale. Acordarea asistenţei  consultativ-metodologice 
OAPL la elaborarea şi implementarea planurilor de acţiuni de mediu, supravegherea, monitorizarea 
şi evaluarea stării ecologice la obiectele economice din teritoriul dat şi promovarea prevederilor 
actelor legislativ-normative în vigoare.

ACŢIUNI  PRIORITARE 
PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVELOR ASUMATE
• Aplicarea măsurilor  de 
asanare şi protejare a 
fondului acvatic,  evaluarea 
stării ecologice a obiect-
elor acvatice, modului de 
gestionare şi reglementare a 
utilizării resurselor acvatice 
şi deversărilor apelor uzate 
in receptorii naturali.

Capacitatea pădurilor 
noastre de a absorbi 
bioxidul de carbon din 
atmosferă constituie 
cca. 2230 mii tone/an. 
În condiţiile Moldovei, 
cu alternanţe semnifi -
cative de temperaturi, 
cu secete frecvente, 
defi cit de apă, terenuri 
expuse la alunecări şi 
cu diminuarea fertilită-
ţii solurilor până la 40 - 
50% prin intensifi carea 
proceselor de eroziune, 
rolul protector al pădu-
rilor capătă o impor-
tanţă vitală.

Pe parcursul anului 
2009 în fondul foresti-
er, gestionat de Agen-
ţia „ Moldsilva”, s-au 
efectuat:

lucrări de îngrijire - 
şi conducere a arbore-

tului ( inclusiv tăieri de igienă) 
pe o suprafaţă de 13.807 ha cu 
recoltarea unui volum de masă 
lemnoasă de 162,4 mii m3;

tăieri de regenerare, con-- 

servare, reconstrucţie ecologică 
şi, în funcţie de starea arboretu-
lui, de igienă rasă, pe o suprafa-
ţă de 3.273 ha, recoltându-se un 
volum total de masă lemnoasă 
de 242,5 mii m3;

 tăieri diverse pe o suprafa-- 
ţă de 702 ha cu recoltarea  unui 
volum de masă lemnoasă de 5,7 
mii m3.

Una din sarcinile primordia-
le ale silviculturii naţionale este 
regenerarea şi extinderea pădu-
rilor, care se efectuează pe trei 
căi: naturală, artifi cială şi mixtă. 
În anul 2009 s-a efectuat:

plantarea culturilor silvice - 
în fondul forestier  pe o suprafa-
ţă de 759 ha; 

ajutorarea regenerării na-- 
turale  pe o suprafaţă de 2.265 
ha;

extinderea suprafeţelor - 
împădurite pe terenuri degra-
date şi impracticabile pentru 
agricultură pe o suprafaţă de 
4.670 ha.

 Pentru realizarea funcţi-
ilor ecoprotective ale pădu-
rilor este necesar ca gradul 

de împădurire pe ţară să de-
păşească 15 %. În acest scop 
se acordă o deosebită atenţie 
activităţilor de plantare a ar-
borilor în cadrul lunarului de 
înverzire a plaiului „Un arbo-
re pentru dăinuirea noastră”, 
care va  continua şi în perioa-
da de toamnă. Un loc aparte 
în promovarea politicii fo-
restiere revine controlului 
ecologic de stat asupra stării, 
folosirii, regenerării, pazei şi 
protecţiei fondurilor foresti-
er şi cinegetic. Pe parcursul 
anului trecut, colaboratorii 
IES şi ai subdiviziunilor sale 
teritoriale au supus contro-
lului 3.046 obiecte, au întoc-
mit 793 procese verbale,  au 
depistat 557 cazuri de tăieri 
ilicite şi încălcare a modului 
stabilit de folosire a fondului 
de exploatare, de recoltare 
şi transportare a lemnului 
săvârşite pe terenurile împă-
durite, gestionate de Agenţia 
pentru Silvicultură „Moldsil-
va”, primării şi ale altor de-
ţinători. 

 Una din componentele prin-
cipale ale naturii este lumea ani-
mală, inclusiv fauna de vânătoa-
re. Conform Concepţiei de dez-
voltare a gospodăriei cinegetice, 
pe teritoriul republicii s-ar putea 
popula cca. 2 mii cerbi nobili, 20 
mii de căpriori, 4 mii de mistreţi, 
200 mii de iepuri de câmp, 250 
mii de fazani etc. Conform legis-

laţiei în vigoare, vânătoarea în 

fi  permisă:
la porumbei – de la 15 • 

august până
la raţe, lişiţe, şi culici – de • 

la 15 august până
brie;

la gâsca sură migratoare • 

decembrie;
• 

brie până
la iepurele de câmp – de • 

la mistreţ• 

Pornind de la structu ra şi 
suprafaţa fondului cinegetic şi 
diversitatea faunei cinegetice, 
pentru contracararea bracona-
jului, se cer eforturi deosebite. 
În scopul realizării obiectivelor 
trasate în urma interacţiunii 
efi ciente cu Ministerul Aface-
rilor Interne, Agenţiei pentru 
Silvicultură “Moldsilva” şi Soci-
etăţii Vânătorilor şi Pescarilor 
din Moldova au fost întreprinse 
acţiuni concrete în vederea con-
tracarării şi depistării cazurilor 
de braconaj. Astfel, pe parcur-
sul anului  curent au fost între-
prinse 868 raiduri în colaborare 
cu autorităţile menţionate, în 
rezultatul cărora au fost întoc-
mite  procese verbale, cu 
aplicarea amenzilor în sumă de 

 lei. 

DEŞEURILE  MAI  SUNT  
ŞI  O  PLAGĂ  SOCIALĂ

Agravarea problemei de-
şeurilor, în special a celor 

menajere solide, este generată 
de modul defectuos în care sunt 
soluţionate în prezent diferite 
etape de procesare a deşeurilor. 
Cea mai răspândită metodă de 
tratare a deşeurilor menajere 
este depozitarea pe sol, care re-
prezintă o sursă importantă de 
poluare a acestuia, precum şi a 
apelor subterane. În acest con-
text, salubritatea localităţilor, 
managementul deşeurilor urbane, 
reprezintă un obiectiv important 
al structurilor guvernamenta-
le şi locale de profi l. Evacuarea 
deşeurilor la gunoişti rămâne 
a fi  o modalitate de bază în eli-
minarea deşeurilor. Majoritatea 
depozitelor sunt supraîncărcate 
şi nesupravegheate de persoane 
responsabile. În asemenea ca-
zuri deşeurile sunt aruncate la 
întâmplare, împânzind terenuri 
importante şi chiar localităţile.  
Anual se înregistrează apariţia 
a cca. 3 mii de gunoişti stihiinice 
şi numărul lor îl depăşeşte pe a 
celor lichidate. Impactul deşeu-
rilor asupra mediului a crescut 
alarmant în ultimii ani, iar admi-
nistrarea ne-corespunzătoare a 
acestora generează contaminări 
ale solului şi ale pânzei freatice, 
precum şi emisii de metan, bioxid 
de carbon şi gaze toxice cu efec-
te directe asupra sănătăţii popu-
laţiei şi mediului. Foarte lent se 
implementează alte metode de 
eliminare a deşeurilor, cum ar fi  
recuperarea materialelor utile şi 
reciclarea lor. Cu toate că au fost 
implementate unele proiecte de 
colectare separată a deşeurilor 
menajere (oraşele Leova, Cahul, 
Făleşti, Cantemir, Ungheni), în 
republică acest procedeu  este la 
nivel de experimentare şi proiec-
te-pilot. Astfel, volumul total de 

deşeuri menajere solide acumu-
late până în prezent la depozite 
(conform  calculelor) constituie 
45 mln. m3 Anual la depozite sunt 
transportate 1,5-2 mln. t deşeuri 
menajere solide.

În acest sens, de menţionat 
că Programul Naţional de Valori-
fi care a Deşeurilor de Producere 
şi Menajere obligă instituţiile de 
stat şi agenţii economici să în-
treprindă măsuri pentru a reduce 
volumul de deşeuri şi de a asigura 
reciclarea lor la maximum. În ulti-
mii ani  se atestă o îmbunătăţire 
a situaţiei privind colectarea şi re-
ciclarea deşeurilor recuperabile. A 
crescut numărul agenţilor econo-
mici care se ocupă de colectarea, 
transportarea şi utilizarea deşeu-
rilor industriale (sticlă, maculatu-
ră, metal uzat, masă plastică etc.) 
şi periculoase (baterii, sedimente 
galvanice, becuri luminiscente 
uzate, deşeuri petroliere). Pe par-
cursul anului au fost reciclate 29,9 
mii tone de deşeuri industriale. 
Sunt alarmante şi datele furnizate 
de întreprinderile ce se ocupă cu 
colectarea şi prelucrarea deşeuri-
lor reciclabile. Atare întreprinderi 
sunt amplasate în mun. Chişinău 
şi Bălţi, precum şi în unele cen-
tre raionale şi localităţi. Astfel, în 
Peresecina/Orhei activează între-
prinderea “Gr. Caraman”, care pre-
lucrează recipiente din plastic.

Dar, deşi sunt şi anumite pro-
grese în contextul dat, se cade 
să recunoaştem că la moment 
deocamdată nu avem un sistem 
naţional integrat de valorifi care a 
deşeurilor. Rămâne să sperăm că 
acest obiectiv se va afl a în conti-
nuare nu numai în vizorul organe-
lor abilitate, ci şi a întregii guver-
nări, în genere a societăţii civile.

APA E IZVORUL VIEŢII
faţa de 40 mii 878 ha, ampla-
sate pe cursurile şi construite în 
albiile acestora, ape subterane 
cu peste 4.888 fântâni arteziene 
şi circa 166.542 fântâni cu ali-
mentare din apele freatice.

Poluarea apelor de suprafa-
ţă şi celor subterane este cau-
zată, în cele mai multe cazuri, de 
sectorul gospodăriei comunale 
(staţiile de epurare, apele uza-
te, deversările apelor neepurate 
din sistemul comunal, manage-
mentul neadecvat al deşeurilor 
menajere solide în toate locali-
tăţile), sectorul agrar (dejecţiile 
animaliere acumulate în acu-
mulatoare, depozitele de pesti-
cide  etc.) şi sectorul energetic 
(bazele de produse petroliere, 
staţiile de alimentare cu petrol), 
alte surse, care prezintă focare 
de poluare continuă. Din sursele 
de poluare a resurselor acvatice 
sunt supuse controlului doar cele 
provenite din evacuările rezulta-
te din activităţile utilizatorilor 
primari de apă, care infl uenţea-
ză negativ apele de suprafaţă 
din cauza purifi cării insufi ciente 
a apelor uzate şi, în dese cazuri, 
a evacuării apelor uzate fără pu-
rifi care în majoritatea localităţi-
lor republicii, cum ar fi  oraşele: 
Soroca, Rezina, Cantemir, Cimi-
şlia, com. Bubuieci, com. Budeşti 
din mun. Chişinău etc. Conform 
datelor prezentate de Centrele 
de Investigaţii Ecologice (CIE) 
ale IES în 2009 au fost preleva-
te 1.310 probe de apă şi efectu-
ate 17.149 analize de laborator 
în vederea aprecierii gradului de 
poluare a apelor de suprafaţă.  

Pe parcursul anului 2009, 
din circa 7 mii sonde arteziene 
luate la evidenţă de  Agenţia 
pentru Geologie şi Resurse Mi-
nerale, IES a supus controlului 

4.888 sonde de apă, din care se 
exploatează doar 2310 sonde. 
În rezultatul controalelor  s-a 
stabilit că multe dintre sonde 
se afl ă în stare deplorabilă, la 
unele este depăşit termenul de 
exploatare (peste 25 ani în com. 
Pepeni/ Sîngerei, s. Ciucur Min-
gir/ Cimişlia, s. Corten/ Taraclia 
etc.) şi debitele de apă din sonde 
nu satisfac necesităţile consu-
matorilor. Pe parcursul lui 2009 
IES a prescris indicaţii cu privire 
la tamponarea a 198 sonde ar-
teziene şi lichidarea  a 255. Pe 
parcursul anului 2009  au fost 
inspectate 1852 întreprinderi 
şi obiecte care prezintă pericol 
pentru resursele acvatice şi pot 
infl uenţa asupra calităţii lor. În 
771 cazuri au fost  constatate 
încălcări ale cerinţelor norma-
tivelor în vigoare şi legislaţiei 
ecologice, ca rezultat, au  fost 
întocmite procese-verbale şi 
aplicate amenzi în sumă de  
373.820 lei, dintre care au fost 
încasate 195.200 lei; au fost 
calculate şi înaintate pretenţii în 
sumă de  288.430 lei.   

În concluzie considerăm ne-
cesar a întreprinde următoarele:

• De lichidat (după caz – de 
tamponat) sondele arteziene 
care nu se exploatează şi la mo-
ment prezintă pericol de polua-
re;

• De elaborat politici locale 
de alimentare cu apă şi canali-
zare;

• De accelerat implementa-
rea „Programului de alimentare 
cu apă şi de canalizare a loca-
lităţilor din Republica Moldova 
până în anul 2015”;

• De promovat programe co-
mune cu ţările din bazinul Dună-
rii şi Nistrului în vederea prote-
jării mediului.

PRUTUL DE MIJLOC  O ŞANSĂ PENTRU VIITOR

Valea Prutului de Mijloc 
– de la Criva până la 

Ungheni – reprezintă un com-
plex natural cu importanţă de 
unicat. Această zonă e pene-
trată de unul dintre cele mai 
mari zăcăminte de gips din Eu-
ropa şi barajul coralier fosil de 
vârstă sarmaţiană – Toltrele 
Prutului. Aceste roci exercită o 
infl uenţă considerabilă asupra 
calităţii apelor subterane şi de 
suprafaţă. Nu întâmplător la 
începutul veacului XX râul Prut 
era considerat unul dintre cele 
mai curate din Europa. Com-
plexele naturale de luncă s-ar 
fi  dezvoltat fi resc, dacă n-ar fi  
existat intervenţia negativă a 
omului.

Zăcămintele de gips şi de 
calcar coralier din Valea Prutului 
de Mijloc sunt supuse proceselor 
de carstifi care; în stratul de gips 
se afl ă unele dintre cele mai mari 
sisteme carstice de pe planetă, 
cum sunt peşterile “Optimistices-
caia” şi “Oziornaia “ din Ucraina 
şi “Emil Racoviţă” în Moldova. 
Metoda de extragere la zi a mi-
nereurilor prin explozii  provoacă 
fi suri în stratul de gips şi calcar 
coralier, facilitând pătrunderea 
directă a apelor poluate de su-
prafaţă la nivelul pânzei freatice, 
care reprezintă sursa principală 
de alimentaţie a fântânilor de 
mină. Deşeurile (moluza) apărute 
în urma extragerii calcarului po-
luează râurile mici, care la rândul 
lor se varsă în râul Prut. În cadrul 
dezvoltării sale omul  permanent 
a avut tendinţa de modifi care a 
naturii în diferite scopuri. Aceste 
modifi cări au devenit mai frec-
vente în perioada anilor 70-80 
ai secolului trecut, recurgându-
se la modifi carea regimului hi-
drologic a râurilor şi desecarea 
zonelor umede. Acest lucru s-a 
întâmplat si în Valea Prutului 
de Mijloc. Construcţia lacului de 
acumulare Costeşti - Stânca a 
eliminat inundaţiile sezoniere ale 
Prutului,  care reprezentau sursa 
principală a fertilizării solurilor şi 
menţinerea masivelor forestiere 
de luncă.

În această zonă există un 
fenomen rar din punct de vedere 
geomorfologic. Afl uentul Prutu-
lui, râuleţul Camenca, patrun-

zând în albia majoră a Prutului, 
nu confl uează, ci coteşte brusc 
spre sud construindu-şi albia 
paralel cu Prutul pe o distanţă 
de cca. 45 km, formând o pe-
ninsulă şi ameliorând în aşa fel 
cca. 25.000 ha de luncă, unde se 
afl ă şi rezervaţia “Pădurea Dom-
nească”. În anul 1973,  în scopul 
desecării terenurilor agricole 
din luncă,  lângă satul Balatina 
a fost construit un canal care a 
modifi cat cursul fi resc al râuleţu-
lui Camenca. Această situaţie a 
determinat Rezervaţia „Pădurea 
Domnească” şi ONG-rile de me-
diu să întreprindă măsuri pentru 
reconstrucţia ecologică a luncii. 
Astfel, în anul 2001, cu suportul 
Fondului Ecologic al Judeţului 
Bălţi şi REC ‘” Moldova “, a fost 
realizată o construcţie hidro-
tehnică care a reorientat cursul 
Camencii în albia istorică. Ime-
diat după aceasta s-a observat 
demararea proceselor pozitive 
din punct de vedere ecologic. 
Aceste măsuri de reconstrucţie 
ecologică reprezintă un prim pas 
în procesul de readucere a Pru-
tului de Mijloc în starea fi reas-
că. Impactul major însă  asupra 
stării actuale şi viitorului luncii îl 
exercită barajul Costeşti-Stân-
ca. Evident, azi nu putem vorbi 
despre lichidarea barajului, dar 
dacă prin intermediul acestui 
baraj deţinem controlul asupra 
regimului hidrologic al Prutului, 
atunci cu succes putem provoca 
inundaţii dirijate, care pot imita 
la maximum viiturile naturale.

Valea Prutului de Mijloc re-
prezintă un teritoriu cu cea mai 
mare densitate de peisaje ine-
dite, unde natura a creat un an-
samblu unic de monumente: de la 
cele geologice, paleontologice şi 
până la cele fl oristice şi faunisti-
ce. Pădurile de stejar secular din 
Lunca Prutului se mai păstrează 
şi astăzi în Rezervaţia „Pădurea 
Domnească”,  unde cu cinci ani în 
urmă a revenit zimbrul la el aca-
să. „Ţara Bâtlanilor” reprezintă o 
colonie unică de păsări cu peste 
1000 de exemplare de egrete. 
Perioada de apreciere şi afi rmare 
a acestui ecosistem a fost prece-
dată de „lupta” pentru ocrotirea 
monumentelor naturii, „luptă”,  
care s-a amplifi cat în anii 80 şi nu 
încetează nici astăzi. Prima acţiu-
ne răsunătoare a avut loc în anul 
1986 când pentru prima dată la 
insistenţa Mişcării Ecologiste din 
Moldova Guvernul fostei RSSM 
şi-a schimbat hotărârea de a ex-
trage calcar din “Stânca Mare” 
de la Cobani,  unde urma să fi e 
deschisă o carieră. În anul 1993 
a fost creată Rezervaţia „Pădurea 
Domnească”, care se extinde la 
peste 9000 ha, cu statut de arie 
protejată. Evident că toate aceste 
arii protejate care se afl ă în veci-
nătate una faţă de alta,  trebuie 
ordonate, trecute prin cadastru şi 
administrate respectiv în concor-
danţă cu standardele europene. 
Drept formă organizatorică poa-
te servi crearea unui Parc Natural 
Transfrontalier pe ambele maluri 
ale Prutului.

Sistemul de implementa-
re a surselor de energie rege-
nerabilă are nevoie de o dez-
voltare imediată şi efi cientă. 
Or, cu regret, deocamdată 
obiectivul trasat referitor la 
asigurarea producerii ener-
giei din surse regenerabile la 
nivel de 6% până în anul 2010 
aşa şi n-a fost atins: schim-
bări esenţiale, atât în secto-
rul privat, cît şi în cel public, 
nu s-au produs la comparti-
mentul respectiv, cu excepţia 

Inspectoratul Ecologic de Stat şi sub-
diviziunile  sale teritoriale şi-au asumat 
plenar  activităţile pregătitoare, de or-
ganizare şi informare a publicului larg şi 
autorităţilor publice locale  privitor la  des-
făşurarea  Campaniei de primăvară de în-
verzire  şi amenajare a localităţilor (Bilu-
narul Ecologic – 2010). Pe tot parcursul 
Campaniei, dar şi în cadrul Zilei Naţionale 
„Un arbore pentru dăinuirea noastră”,  în 
teritoriu au fost efectuate următoarele 
lucrări:

Întreprinderile Silvice ale Agenţiei • 

„Moldsilva” au plantat culturi silvice în fon-
dul forestier pe o suprafaţă de 163 ha şi  
au efectuat lucrări de ajutorare a regene-
rării naturale pe suprafaţa de 1290 ha.

S-au efectuat lucrări de sădire a • 
pădurilor pe terenurile degradate şi im-
practicabile pentru agricultură (extinderea 
terenurilor cu vegetaţie forestieră) pe o 
suprafaţă de 259 ha.

În scuarele, parcurile, teritoriile adi-• 
acente caselor de locuit, şcolilor, grădini-
ţelor şi altor instituţii, în preajma străzilor 
din oraşe şi sate, s-au sădit 322,3 mii ar-
bori şi arbuşti de diferite specii.

Subdiviziunile Ministerului Trans-• 
porturilor şi Infrastructurii Drumurilor din 
teritoriu au plantat în fâşiile forestiere de 
protecţie a traseelor auto 21.465 arbori.

La aceste acţiuni au participat or-
ganele administraţiei publice centra-
le şi locale, instituţii de învăţământ, 
agenţi economici, ONG-uri etc. Minis-
terul Mediului a preconizat  cofi nanţarea 
lucrărilor de plantare din  Fondul Ecologic 
Naţional, în special,  pentru procurarea ma-
terialului săditor,  în sumă de  1.050.000 
lei. Materialul săditor a fost pus la dispo-
ziţia autorităţilor publice locale de ambe-
le niveluri de către Agenţia „Moldsilva”. 
Conform datelor, în teritoriu actualmente 
există 1868  gunoişti, inclusiv autoriza-
te - 1026. Suprafaţa terenurilor ocupate 
de  aceste gunoişti constituie 1415 ha. 
De asemenea, în această perioadă au fost 

luate la evidenţă 3743 gunoişti stihiinice, 
care urmau să fi e lichidate. Potrivit situaţi-
ei, la moment s-a reuşit lichidarea a 2814 
gunoişti stihiinice. În această perioadă au 
fost amenajate 331 gunoişti autorizate, 
selectate  81 terenuri pentru noi gunoişti; 
conform legislaţiei în vigoare, au fost cre-
ate servicii specializate  de salubrizare în 81 
localităţi. Practic în majoritatea localităţi-
lor au fost stabilite zile sanitare, de regulă,  
vinerea. La  nivel satisfăcător s-au desfă-
şurat acţiunile de salubrizare în municipiile 
Chişinău şi Bălţi, raioanele Briceni, Criu-
leni, Căuşeni, Floreşti, Orhei, Ştefan Vodă, 
Sângerei, Şoldăneşti,Ungheni. În această 
perioadă au fost curăţate de asemenea 
drumurile auto pe o lungime de 1000 km 
şi  amenajate 7623 fântâni şi izvoare. În 
prezent 19 fi rme deţin autorizaţii de colec-
tare şi prelucrare a deşeurilor, inclusiv şi a 
celor periculoase. Apreciind la justa valoa-
re rezultatele  obţinute în cadrul Bilunaru-
lui de salubrizare, constatăm că problema 
gestiunii corecte şi efective a deşeurilor 
nu a devenit încă o prioritate a activităţii 
autorităţilor administraţiei publice. Con-
ştienţi că aceste obstacole reduc esenţi-
al efi cacitatea activităţilor întreprinse de  
IES, realizate de unul singur sau în comun 
cu autorităţile publice locale, Inspectora-
tul va  promova  şi în continuare activităţi 
şi iniţiative  cu efect ecologic,  în limitele 
atribuţiilor, aplicând complementar preve-
derile  cadrului contravenţional.

Resursele de apă ale Re-
publicii Moldova sunt repre-
zentate de 3621 râuri şi râu-
leţe cu o lungime de peste 16 
mii km, 4126 lacuri naturale 
şi bazine artifi ciale cu supra-

BILUNARUL ECOLOGIC DE PRIMĂVARĂ: 
UN EXAMAN SERIOS PENRTU ÎNTREAGA SOCIETATEENERGIA REGENERABILĂ  ENERGIA VIITORULUI

majorării neesenţiale a unui 
număr de captatoare solare 
importate şi instalate de că-
tre persoanele fi zice în sec-
torul public şi privat, precum 
şi prezentarea pentru avizare 
şi aprobare a unor programe 
în domeniul dat. Totuşi, e îm-
bucurător faptul, că  în ultima 
perioadă  se observă o oare-
care activitate pronunţată din 
partea agenţilor economici, 
persoanelor fi zice, care sunt 
cointeresaţi de a se implica 
în soluţionarea problemelor 
de implementare a surselor 
de energie regenerabilă. Ast-
fel, întreprinderea cu capital 
străin „MODEOLE” a dema-
rat studii privind construcţia 

a 5 parcuri eoliene de putere 
mare, care se propun de a 
fi  amplasate în următoarele 
zone ale ţării:

Parcul eolian „Cotihana”,  
raionul Cahul;

Parcul eolian „Baima- 
clia”, raionul Cantemir;

Parcul eolian „Nucăreni”,  
raionul Teleneşti;

Parcul eolian „Pohoar- 
na”, raionul Floreşti;

Parcul eolian „Dubna”,  
raionul Soroca.

Studiile efectuate de Cen-
trul Universitar “ENERGIE 
plus” al Universităţii Tehnice 
din Moldova au stat la baza 
elaborării unei hărţi de am-
plasare a parcurilor eoliene 
în Republica Moldova, care au 
servit drept bază pentru iden-
tifi carea localităţilor nomina-
lizate mai sus. În cele 5 am-
plasamente se preconizează  
instalaţii de  204 MW putere, 
care ar produce anual circa 
482,5x106 kWh, ceea  ce con-
stituie 12,4% din cantitatea 
totală de energie electrică 
consumată în anul 2008, sau 
53,3% din energia electrică 
produsă în partea dreaptă a 
Nistrului. Utilizând acest po-
tenţial de producere a ener-
giei din sursele eoliene, va fi  
posibil de a oferi Republicii 
Moldova o şansă de a micşora 
dependenţa de importul ener-
giei electrice, de a consuma 
raţional resursele energetice 
şi  de a proteja mediul încon-
jurător, de a asigura o dezvol-
tare durabilă a societăţii. 

O altă inovaţie se referă 
la utilizarea energiei solare, 
care devine un lucru extrem 
de important pentru ţară, ea 

fi ind în dependenţă totală de 
sursele energetice externe. 
Astfel, domnul inginer Ion 
Balan, savant din Chişinău, 
propune utilizarea instalaţi-
ei (BION-17), care utilizează 
energie solară pentru încălzi-
rea obiectelor social-culturale 
şi a celor locative cu 5 nivele. 
În acest sens, autorul respec-
tiv a propus elaborarea unui 
Program Naţional de termofi -
care solară a spaţiului locativ 
şi social-cultural, ce  va per-
mite o autonomie energetică 
destul de avantajoasă. Imple-
mentarea acestui program 
de termofi care va duce la 
diminuarea emisiilor de noxe 
în aerul atmosferic, care  dis-
trug stratul protector de ozon. 
Pentru a demonstra efi cacita-
tea acestei inovaţii s-a  pro-
pus  Ministerului Mediului de 
a susţine implementarea  la 
nivel de proiect-pilot în 3 sate 
ale celor 3 regiuni geografi ce 
ale Republicii Moldova.

De remarcat că pe parcur-
sul anului 2009 printre  primii  
a  utilizat energia solară în ca-
litate de energie termică  gim-
naziul din localitatea orheiană 
Mârzeşti.

Constantin Mogoreanu, 

sezonul anului 2010 este

 la 10 octombrie

 la 31 decem

- de la 02 octombrie pina la 26

la fazani- de la 2 octom-
 la 31 decembrie

la 6 decembrie 2010 pina la 9 
ianuarie 2011

i- de la 24 octombrie
pina la 26 decembrie

33

28.000

sef adj. sectie, Inspectoratul

Ecologic de Stat
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