„Natura nu a fost creată pentru a fi
schimbată”
Klapka Jerome

Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită anual în data de 5 iunie. Această zi a fost instituită în anul
1972 la prima Conferinţă Mondială a Naţiunilor Unite consacrată problemelor protecţiei mediului.
Conferinţa “Ecologia Umană” de la Stockholm este considerată un jalon în dezvoltarea mişcării
globale de protecţie a mediului, începutul cooperării internaţionale în acest domeniu atît de sensibil.
Conferinţa s-a desfăşurat sub deviza “O singură planetă” şi a reunit un număr impresionant de participanţi
-113 naţiuni reprezentate prin foruri politice, ştiinţifice, tehnice, culturale, guvernamentale şi
neguvernamentale. Acestea au adus în discuţie cele mai stringente probleme cu care se confruntă, s-au
dezbătut idei şi au fost identificate soluţii.
Dintre realizările acestei conferinţe se numără înfiinţarea unui mecanism internaţional de coordonare şi
supraveghere pentru mediu al ONU - Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - (UNEP), cu sediul la
Nairobi.
Ziua Mondială a Mediului este sărbătoarea tuturor cetăţenilor de pe glob indiferent de continent,
regiune, ţară, religie, rasă sau de altă natură și se sărbătoreşte pe 5 iunie a fiecărui an în mai bine de 100 de
ţări ale lumii, constituind un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de
tineri, organizaţiile non-guvernamentale, întreprinzători, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin
manifestări comune, menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării componentelor de mediu.
În Republica Moldova, prin Hotărîrea de Guvern Nr. 452 din 2 iunie 2010, ziua de 5 iunie a fost
declarată ,,Ziua profesională a lucrătorului în domeniul protecţiei mediului”.
În cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat activează Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
(DMCM) care efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor mediului (ape de suprafaţă,
aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul radioactivităţii mediului, etc.), în baza unei reţele
ample de supraveghere amplasată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Sistemul naţional de monitoring privind calitatea mediului a fost înfiinţat în anii 60 a secolului trecut,
însă observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii 80.

Serviciul contribuie la supravegherea calităţii componentelor mediului ambiant, depistarea operativă a
cazurilor de poluare înaltă sau excepţională, la colectarea, stocarea, prelucrarea, analiza şi generalizarea
datelor privind starea componentelor mediului şi informarea sistematică sau avertizarea autorităţilor publice
centrale, instituţiilor şi departamentelor cu funcţii de luare a deciziilor, agenţilor economici şi a populaţiei
privind starea calităţii mediului.
Atmosfera este unul dintre cele mai fragile
subsisteme ale mediului datorită capacităţii sale
limitate de a absorbi şi a neutraliza substanţele
eliberate continuu de activităţile umane.
Poluarea atmosferei are urmări neplăcute, adesea
grave, asupra omului şi mediului său înconjurător,
sub diferite forme: împiedică creşterea plantelor,
diminuează valoarea produselor agricole, reduce
vizibilitatea şi adaugă mirosuri neplăcute mediului
ambiant şi cel mai important, afectează sănătatea
omului. Prevenirea şi combaterea poluării
atmosferei este o sarcină primordială a tuturor
ţărilor şi guvernelor din lumea întreagă.
În anul 2016 observaţii asupra nivelului de
poluare a aerului atmosferic s-au efectuat la
19 posturi staţionare amplasate în 5 urbe şi 2
localităţi ale republicii: Chişinău, Tiraspol, Bălţi,
Rîbniţa, Bender, Mateuţi, Leova.
Depăşiri ale concentraţiilor medii anuale au
fost înregistrate pentru: suspensii solide în mun.
Bălţi, dioxid de azot în mun. Chişinău și Bălţi; oxid
de azot în mun. Chişinău; fenol în mun. Tiraspol,
aldehidă formică în mun. Chişinău, Bălţi, Bender.
Cele mai înalte valori ale concentraţiilor medii
anuale au fost înregistrate pentru: suspensii solide –
1,5 CMA, dioxidul de sulf – 0,4 CMA și sulfaţi solubili – 0,2 CMA în mun. Bălţi; monoxid de carbon – 0,6 CMA
în mun. Bender; dioxid de azot – 1,5 CMA, oxid de azot – 1,2 CMA și aldehidă formică – 4,0 CMA în mun.
Chișinău pentru fenol – 1,7 CMA în mun. Tiraspol, ozon troposferic – 1,0 CMA s. Mateuți.
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Calitatea aerului atmosferic pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anii 2012 – 2016

În rezultatul evaluării tendinţei de modificare a calităţii aerului, bazate pe datele din ultimii 5 ani s-a
constatat, că nivelul de poluare a aerului s-a majorat pentru monoxidul de carbon, dioxidul de azot și fenol.
Un nivel de poluare a aerului relativ constant s-a menținut pentru sulfații solubili și aldehidă formică, iar
pentru suspensiile solide și dioxidul de sulf s-a observat o tendință ușoară de descreștere.
Poluarea aerului atmosferic în oraşele mari este influenţată preponderent de emisiile de la transportul
auto, cazangerii şi întreprinderi mari ale industriei, iar în centrele raionale şi localităţile rurale, de emisiile
întreprinderilor mici: mori, fabrici de vin, brutării, cariere, deşeuri, precum şi cele emise din sursele casnice.
Mediul nostru de viaţă conţine surse naturale de radiaţii existente de miliarde de ani pe Pămînt. Omul
le-a adăugat, în ultima sută de ani pe cele artificiale, apărute prin activitatea sa. Utilizarea tehnologiilor
nucleare, sursele de radiaţii ionizante utilizate în diferite sfere de activitate umană şi aplicarea mijloacelor de
chimizare în agricultură au contribuit, ca substanţele radioactive să devină unul din poluanţii biosferei, iar
poluarea chimizată - factorul ecologic ofensiv al mediului ambiant. Datorită acestui fapt a căpătat o
deosebită atenţie monitorizarea poluării mediului, în special cu substanţe radioactive. Acestea emit
radiaţii ionizante care pot deveni extrem de periculoase pentru orice organism viu, dacă nu se i-au anumite
măsuri de protecţie. Radiaţii ionizante există în natură, însă acţiunea lor fizică şi biologică nu poate fi
reglementată sau normată, pe cînd radiaţiile artificiale pot fi supuse unei reglementări şi impactul cărora
poate fi evitat. Doza totală de iradiere la care este expus omul din fondul natural de radiaţii depinde de
organism, de altitudinea şi particularităţile solului. Omul este supus iradierii şi prin investigaţii medicale.
Este vorba de radioscopii, radiografii şi tratamente radiologice.
Un indicator important al radioactivităţii atmosferei îl prezintă mărimea echivalentului debitului dozei
ambientale a radiaţiei gama absorbită în aer. Doza gama absorbită, ca mărime fizică, este determinată prin
măsurare.
Dinamica valorilor maxime și medii a echivalentului debitului
dozei ambientale a radiaţiei gama, împărțite pe regiuni, pentru anii 2011-2016
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În anul 2016 valorile echivalentului debitului dozei ambientale a radiaţiei gama s-au situat în limitele
specifice teritorului republicii, atestîndu-se la stațiile monitorizate în limitele 0,09 S/h (st. Briceni,
st. Stefan Voda) – 0,25 S/h (st. Ştefan Vodă). În mun. Chişinău valorile echivalentului debitului dozei
ambientale a radiaţiei gama au variat în limitele 0,10 µSv/h - 0,24 µSv/h, Valorile menţionate nu depăşesc
limita de avertizare (0,25 S/h) şi nu prezintă pericol pentru mediu și sănătatea omului.

Apa este nu numai cea mai răspîndită, dar şi una dintre cele
mai utile substanţe de pe Pămînt, avînd un rol deosebit de important
în procesele de apariţie şi întreţinere a vieţii pe Terra.
Estimînd starea mediului la moment, menţionăm că resursele
acvatice ale Republicii Moldova sunt prezentate prin apele de
suprafaţă şi cele subterane.
Bazinul hidrografic al Republicii Moldova este reprezentat
prin 3621 rîuri şi rîuleţe, 57 de lacuri naturale şi peste 3000 iazuri şi
bazine de acumulare.
Republica Moldova dispune de 82 bazine artificiale de apă, cele mai mari fiind Costeşti – Stînca pe
r. Prut şi Dubăsari pe r. Nistru.
În anul 2016, comparativ cu anii precedenți, apa râurilor mari Nistru, Prut şi Dunărea conform
indicatorilor hidrochimici nu a suferit schimbări esenţiale şi se caracterizează ca poluată moderat (clasa a
III-a) sau, mai rar, poluată (clasa a IV-a) care se datorează, în special, stării regimului de oxigen elementelor
biogene, compuşilor cuprului, fenolilor, produselor petroliere.
Calitatea apei râurilor mici şi în acest an
Starea ecologică a apelor de suprafață din RM pe
se caracterizează printr-un grad înalt de
baza datelor de monitoring din perioada 2014-2016
poluare cu elemente biogene, un nivel înalt al
consumului biochimic de oxigen (CBO 5) şi
parametrilor de mineralizare, precum și cu un
nivel scăzut al conţinutului de oxigen
dizolvat în apă.
În anul 2016 au fost înregistrate 4 cazuri de
Poluare Excepțional de Înaltă după conţinutul
de oxigen dizolvat, 54 cazuri de Poluare Înaltă.
Totodată, concentrațiile parametrilor de
mineralizare au fost foarte înalte, însă acestea
nu au fost raportate întrucât s-a ținut cont de
specificul apelor subterane și, respectiv, de
fonul natural al apelor de suprafață.
Conform Regulamentului cu privire la
cerințele de calitate a mediului pentru apele de
suprafață HG 890 din 22 noiembrie 2013, cele
mai poluate râuri după majoritatea parametrilor
monitorizați sunt următoarele: Răut, Ichel, Bâc,
Botna, Ciuhur, Șovățul Mare, Gârla Mare,
Delia, Frăsinești, Nârnova, Sărata, Tigheci,
Larga, Cahul, Cogâlnic, Lunga, Ialpug. Printre
corpurile de apă poluate se numără și lacurile
de acumulare Comrat și Taraclia. Poluarea
excesivă a râurilor este datorată, în primul rând,
amplasării acestora în nemijlocita apropiere a
așezărilor rurale și urbane.
Râurile transfrontaliere fl. Dunărea, r. Prut şi r. Nistru fac parte din lista prioritară a resurselor de apă
de suprafaţă de pe teritoriul Republicii Moldova. În comparaţie cu anul precedent, calitatea apei n-a
suferischimbări esenţiale conform parametrilor hidrobiologici
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Pe parcursul anului 2016, calitatea apei r. Prut a fost monitorizată conform unui program de
monitoring de supraveghere pentru următoarele grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton,
fitoplancton (inclusiv clorofila„a”), zooplancton,fitobentos şi macrozoobentos. Biodiversitatea a fost înaltă și
a pus în evidență specii cu un spectru larg al saprobităţii în dependență de amplasarea secțiunii. În râu s-a
micşorat puţin numărul bacteriilor coliforme totale şi bacteriilor coliforme fecale, a scazut conţinutul
germenilor totali. Datele investigațiilor realizate pe parcursul anului 2016, rezultă că calitatea apei r. Prut s-a
situat în limitele clasei a III-a (poluată moderat) în secțiunile: or. Ungheni, s. Valea Mare și or. Costești;
clasei a IV-a (poluată): or. Lipcani, or. Cahul, s. Giurgiulești. Apa din secțiunile s. Braniște și or. Leova a
fost apreciată ca foarte poluată și s-a atribuit clasei a V-a de calitate.
Conform celor constatate, se evidenţiază necesitatea de a limita, prin orice mijloace, procesul de
poluare a râurilor, mai cu seamă a celor cu un nivel de apă mai mic a căror autoepurare se realizează mai
dificil.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat este responsabil la nivel naţional şi de monitoringul calităţii

solului,

care reprezintă resursa esenţială neregenerabilă ce îndeplineşte mai multe funcţii (economice,
sociale, culturale şi de protecţie a mediului) şi furnizează servicii vitale pentru activităţile umane şi pentru
supravieţuirea ecosistemelor.
Pe parcursul anului 2016 s-a monitorizat dinamica stării solului pe terenurile monitorizate în anii 2008
şi 2012 – cîmpurile agricole, din patul carosabil al căilor ferate, zone de recreaţie (parcuri şi grădini din
mun. Chişinău).
De asemenea, a fost investigată și starea sedimentelor din rîuri şi lacuri.
Astfel rezultatele investigațiilor denotă că cernoziomurile din zona de Nord a țării se caracterizează
printr-un conţinut mai ridicat de humus decît cernoziomurile din centru, iar cel mai scăzut conţinut de humus
s-a observat în cernoziomurile sudice.
Conținutul de azot a fost depistat într-o cantitate medie
şi mică (conţinutul de azot total din siturile de monitoring a
variat de la înalt - 2% (din suprafața totală a terenurilor
monitorizate), mediu - 64%, mic - 26% şi foarte mic - 6%, iar
conţinutul de potasiu și fosfor mobil pe solurile republicii se
atestă ca înalt.
Conţinutul calciului şi magneziului în solurile investigate
este atribuit calificativului scăzut – optim.
Solurile monitorizate se caracterizează printr-un
conţinut optim de mangan, iar de zinc și cupru - moderat optim.

Conţinutul de humus în solul de cernoziom în anii 2008, 2012, 2016

Humus,%

8
4
0
12 ha
păsune

21 ha
păsune

38 ha
grîu

377 ha
fl. soarelui

30 ha
porumb

133 ha
porumb

114 ha
porumb

377 ha
legume

s. Elizaveta, mun. Bălţi

32 ha
soia
2008

64 ha
porumb
2012

2016

Poluarea solului cu cupru mobil a înregistrat 2 depăşiri ale CMA cu valoarea maximă -2,59 CMA
în solul din s. Lozova r-nul Strășeni.
În solul din patul carosabil al căilor ferate s-au înregistrat 9 cazuri de depăşire a CMA pentru
benzo(a)pirenă și 9 cazuri pentru plumbul total.
Conţinutul benzo(a)pirenei în parcurile şi grădinile mun. Chişinău, anul 2016, 2012
benzo (a) pirenă, CMA
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Solul în mun. Chişinău (Parcul Rîşcani, Parcul Valea Trandafirilor, Parcul Calea Orheiului, Parcul
Silvic Valea Gîştelor, Parcul la Izvor, Parcul Buiucani și Grădina Publică) denotă depăşiri ale CMA pentru
benzo(a)pirenă, cea mai mare atingînd 4,22 CMA.
Conţinutul hidrocarburilor poliaromatice totale (HPA16) în sedimentele colectate din lacul de
acumulare Ghidighici, or. Vatra şi r. Bîc, (secţiunile mun. Chişinău în aval şi s. Gura Bîcului, la confluenţă
cu r. Nistru) au variat de la 0,2075 mg/kg (secţiunea mun. Chişinău în aval) pînă la 2,7270 mg/kg (secţiunea
s. Gura Bîcului, la confluenţă cu r. Nistru.
Conţinutul HPA16 în sedimentele bazinului r. Bîc, monitorizate în a. 2012-2016
suma HPA, mg/kg
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Ca urmare a celebrării Zilei Mondiale a Mediului, dar şi ca o necesitate de abordare a
problematicii mediului în permanentă actualitate, colectivul Serviciului şi al Direcţiei Monitoring al Calităţii
Mediului aduce felicitări pe această cale tuturor celor pasionaţi de natură, tuturor celor implicaţi în
soluţionarea problemelor acestui sector important de activitate, tuturor celor care pledează pentru stoparea
sau atenuarea riscurilor care ar periclita sănătatea populaţiei şi a factorilor de mediu din Republica Moldova,
tuturor celor care protejează natura, şi se aliniază la cele mai înalte comandamente umane – de a convieţui în
bună înţelegere cu natura.
Este important a planta în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii conceptul că omul, ca specie
biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei.
Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea şi protejarea parcurilor, a spaţiilor verzi
sau a grădiniţelor, precum şi la celebrarea acestei sărbători prin participare şi susţinere.

Nu fi indiferent !!!

DIRECȚIA MONITORING AL CALITĂȚII MEDIULUI

