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CUVÂNT ÎNAINTE

La ora actuală problema ecosistemelor naturale şi antropic mo
dificate constituie o prioritate mondială şi naţională, care vizează în 
mod direct condiţiile de viaţă şi sănătate a populaţiei, relaţiile com
plexe ale omului cu semenii săi, concomitent şi cu întregul ansamblu 
de factori biotici şi abiotici ai mediului ambiant. Ansamblul eveni
mentelor acumulate în perioada ultimilor ani în domeniul ecologiei 
umane a facilitat definirea unor noţiuni insuficient conturate şi au 
condus la acceptarea unor principii noi de activitate în sistemul de 
sănătate. Astăzi este imposibilă asigurarea sănătăţii populaţiei fără a 
avea cunoştinţe şi abilităţi în elementele de bază ale ecologiei uma
ne, ale condiţiilor de existenţă umană, ale posibilităţilor de monito
rizare a factorilor de mediu pentru asigurarea celei mai valoroase 
caracteristici ale omului -  sănătatea.

Creşterea economică a ţării, industrializarea, urbanizarea, dez
voltarea agriculturii, activitatea omului în gospodărie, condiţionea
ză poluarea mediului, înrăutăţirea condiţiilor de trai şi a sănătăţii 
populaţiei. Evident, este absolut necesar un management ecologic 
adecvat, fară de care poate avea loc degradarea ireversibilă a ecosis
temelor naturale şi a întregului mediu ambiant, fapt ce poate să se 
reflecte nu numai asupra sănătăţii populaţiei actuale, dar şi a gene
raţiilor viitoare.

Lucrarea reprezintă un ghid structurat într-un mod cât mai ac
cesibil pentru însuşirea şi înţelegerea relaţiilor existente în viaţa de 
toate zilele, a consecinţelor lor şi a metodelor de preîntâmpinare a 
situaţiilor ecologice nefavorabile.

Fără a avea pretenţii că am epuizat vasta problematică a ecologi
ei umane în această lucrare vom fi recunoscători colegilor, specialiş
tilor în domeniu pentru opiniile critice şi sugestiile corespunzătoare 
în vederea completării şi perfecţionării ghidului actual.

Autorii



Tema 1. INDICII ECOLOGICI DE DETERMINARE
ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ECOSISTEMELOR

Scopul
Familiarizarea studenţilor şi însuşirea de către ei a indicilor de 

determinare şi evaluare a calităţii ecosistemelor.
Obiectivele
1. A însuşi metoda de studiere a schemei generale a unui ecosis

tem şi a componentelor biosferei.
2. A studia şi a însuşi indicii ecologici principali de determinare 

şi evaluare a calităţii ecosistemelor.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de ecologie, ecologie umană, ecologie medicală.
2. Ecologia -  ştiinţă pluridisciplinară. Direcţiile ştiinţifice ale 

ecologiei.
3. Noţiune de biosferă şi noosferă.
4. Noţiune de sistem şi ecosistem.
5. Componentele ecosistemului.
6. Indicii ecologici de determinare şi evaluare a calităţii ecosiste

melor şi vieţii populaţiei.
7. Interrelaţiile dintre ecologie şi alte disciplini.

Activitatea practică

1. însuşirea componentelor biosferei în calitate de geosferă.
2. însuşirea schemei generale a unui ecosistem.
3. Studierea şi însuşirea indicilor principali de determinare şi 

evaluare a calităţii ecosistemelor.



Dexterităţi practice

1. Abilitatea în selectarea indicilor ecologici de evaluare a calită
ţii ecosistemelor.

Dotarea lucrării practice

1. Scheme:
a) structura biosferei (anexa la)
b) schema generală a unui ecosistem (anexa Ib)

2. Extras din anexa „Regulamentul cu privire la evaluarea im
pactului asupra mediului înconjurător”, capitolul 3 la „Legea privind 
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului încon
jurător”, nr. 851 din 29.05.1996 (anexa 2).

Desfăşurarea lucrării practice

1. însuşirea componentelor biosferei drept geosferă.
Studenţilor li se prezintă profilul vertical al biosferei (anexa la),

în care ei se familiarizează cu biosfera în calitate de geosferă, fixând 
în caietul de lucrări practice toate componentele acesteia pe o verti
cală dintre 10000 m şi 100000 m.

Apoi studenţii iau cunoştinţă de schema structurii biosferei, de 
asemenea pe o verticală dintre 10.000 m şi 100.000 m.

2. însuşirea schemei generale a unui ecosistem. Utilizând una 
din figurile prezentate în anexa lb, studenţii cercetează schema ge
nerală a unui ecosistem, evidenţiind componentele.

3. Studierea şi însuşirea indicilor principali de determinare şi 
evaluare a calităţii ecosistemelor. Studenţii studiază şi selectează 
indicii calităţii ecosistemelor din „Regulamentul...” prezentat în 
anexa 2.



TESTE 

/. Indicaţi răspunsul corect

1. Ecologia este o ştiinţă:
a) medicală;
b) biologică;
c) estetică;
d) spirituală;
e) tehnică.
2. Ecologia este o ştiinţă:
a) monodisciplinară;
b) de sine stătătoare;
c) tehnică;
d) pluridisciplinară;
e) nu este o ştiinţă.
3. Ecosistem se numeşte:
a) ansamblul condiţiilor fizice ale mediului înconjurător;
b) ansamblul comunităţilor de fiinţe vii din mediul înconjurător;
c) ansamblul comunităţilor de fiinţe vii şi al condiţiilor energeti

ce, fizice, chimice şi biologice ale mediului înconjurător;
d) ansamblul condiţiilor chimice ale mediului înconjurător;
e) ansamblul condiţiilor biologice ale mediului înconjurător;

II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Care sunt nivelele de organizare a sistemului biologic?
a) individual;
b) particular;
c) populaţional;
d) biocenotic;
e) biosferic.
5. In ecosistem se includ următoarele fluxuri absolut necesare 

pentru funcţionarea lui:



Anexa la
100000m

- tO O O O m

Fig. 1. Biosfera (după B. Stugren, 1999, p. 39).



a) fluxul acvatic;
b) fluxul substanţelor;
c) fluxul energetic;
d) fluxul structural;
e) fluxul informaţional.
6. Componentele ecosistemului sunt:
a) noosfera;
b) biotopul (partea nevie);
c) litosfera;
d) biocenoza (partea vie);
e) hidrosfera.

Anexa lb

Fig. 2. Structura generală a unui ecosistem 
(din „Ecologia umană” de M. Barnca, Al. Calciu. Bucureşti, 1979).

Anexa 2
Extras

din anexa „Regulamentul cu privire la evaluarea impactului 
asupra mediului înconjurător”, capitolul 3 la „Legea privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului în
conjurător” nr. 851 din 29.05.1996



Date privind impactul direct asupra mediului înconjurător.
I. Caracteristici introductive:
A. Terenuri:
1) terenuri ocupate, dintre care:

• teren ocupat provizoriu pentru perioada executării lucrări
lor de construcţie, reconstrucţie etc.;

• terenuri ocupate pentru o perioadă îndelungată, din care: 
terenuri agricole, parcele forestiere.

2) ariile naturale protejate de stat;
3) zonele de protecţie.

B. Apă:
1) volumul total de apă captată (m3/h, mVzi, m3/an), din care o 

parte e utilizată în scopuri de producţie;
2) consumul de apă total (m3/h, m3/zi, m3/an);
3) sursa de apă (sistemul centralizat de alimentare cu apă, sursa 

de suprafaţă, sursa subterană).
C. Surse de materie primă şi energie: tipul, consumul anual, mo

dul de obţinere a materiei prime şi a energiei (sursă proprie, materie 
primă şi energie importantă).

D. Transport şi altă infrastructură;
E. Aerul atmosferic. Caracteristica fondului existent.
II. Eventualele modificări ale stării mediului înconjurător drept 

rezultat al realizării obiectelor şi activităţilor preconizate.
1. Emisii în aerul atmosferic:
A. Principalele surse punctiforme de poluare a aerului:
1) procesul tehnologic care conduce la poluarea aerului;
2) cantitatea de poluanţi eliminaţi în atmosferă, t/an (fracţia soli

dă, oxizi de sulf, oxizi de azot, bioxid de carbon, metale grele, hidro
carburi, hidrocarburi halogenice, hidrocarburi policiclice aromatice 
şi alte substanţe specifice);

3) metoda de captare şi epurare a emisiilor (tipul instalaţiilor, 
debitul);



B. Principalele surse de suprafaţă plană de poluare a aerului (pra
ful, materia primă depozitată, lucrările de construcţie-montaj etc.):

1) tipul sursei;
2) caracteristica procesului tehnologic;
3) suprafaţa sursei (m2);
4) funcţionarea sursei (temporar, permanent, în caz de avarie);
5) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an);
C. Principalele surse mobile de poluare (mijloacele de transport 

etc.):
1) tipul sursei;
2) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an).
2. Deversări:
A. volumul total de apă poluată deversată (rnVzi, mVan), din care 

direct în bazinele de apă, în instalaţiile de epurare;
B. procesul tehnologic, care produce deversări;
C. tipul, debitul şi eficacitatea instalaţiilor de epurare;
D. caracteristica bazinului de apă receptor (caracteristicile hidro

logice ale cursurilor de apă de suprafaţă, nivelul de poluare a fon
dului);

E. cantitatea de poluanţi deversaţi, t/an, mg/I, (NBO, NCO, meta
le grele, fosfor, azot, clor şi alte elemente şi compuşi chimici), indi
catorii biologici şi microbiologici, radioactivitatea, temperatura etc.

3. Deşeuri:
A. tipul de deşeuri (industriale, agricole, menajere, radioactive 

etc.) şi clasificarea acestora;
B. procesul tehnologic producător de deşeuri;
C. cantitatea de deşeuri (t/an);
D. metoda de valorificare a deşeurilor.
4. Zgomot şi vibraţie.
5. Radiaţie radioactivă şi electromagnetică.
III. Caracteristica succintă a componentelor naturii supuse cel 

mai mult impactului:
A, Componentele principale:



1) aerul atmosferic (parametrii climaterici, calitatea aerului);
2) apa (apele subterane şi freatice, cursurile de apă de suprafaţă, 

caracteristicile cantitative şi calitative);
3) solul (tipul, calitatea, gradul de poluare);
4) factorii geologici şi geografici (geologia, hidrologia, relieful 

terenului, seismicitatea, eroziunile şi alunecările de teren);
5) fauna şi flora (diversitatea speciilor, specii rare pe cale de dis

pariţie);
6) ecosistemele şi peisajele locale stabile.
B. Alte componente:
1) peisajele (caracteristica transformării peisajelor, productivita

tea şi valoarea lor recreativă, caracteristica localităţilor);
2) caracterizarea localităţilor urbane, caracteristica funcţională a 

zonei suburbane;
3) ariile naturale protejate de stat;
4) zonele de protecţie;
5) monumentele de istorie şi cultură.
IV. Descrierea succintă a impactului eventual asupra mediului 

înconjurător (impact direct, indirect, repetat, de scurtă durată, tem
porar, de lungă durată şi permanent) şi evaluarea gradului acestuia.

A. Impactul asupra populaţiei:
1) riscul de îmbolnăvire, consecinţele sociale şi economice;
2) numărul de locuitori supuşi impactului obiectelor şi activită

ţilor;
3) consecinţele prej ud ici abile ale realizării obiectului, activită

ţii;
4) factorii de discomfort în viaţa populaţiei.
B. Impactul asupra ecosistemelor, componentelor şi funcţionali

tăţii acestora:
1) impactul asupra climei şi calităţii aerului atmosferic:
a) volumul şi concentraţia emisiilor şi influenţa lor asupra ecosis

temelor la diferite distanţe de la sursa de emisie;
b) efectele organoleptice esenţiale;



с) alt impact asupra climei şi aerului atmosferic;
2) impactul asupra medului acvatic:
a) asupra regimului hidrologic şi hidrogeologic al suprafeţei de 

acumulare a apei (nivelul apelor freatice, regimul debitului de supra
faţă, epuizarea surselor de apă);

b) asupra calităţii apei;
3) impactul asupra solului, particularităţilor geografice şi condi

ţiilor geologice:
a) impactul asupra gradului şi modului de folosire a terenului;
b) poluarea solului;
c) modificările topografice locale, influenţa asupra activităţii pro

ceselor erozionale;
d) impactul asupra rocilor şi resurselor minerale;
e) schimbările regimului hidrologic;
f) impactul asupra obiectelor protejate ale naturii;
g) impactul de la depozitarea deşeurilor;
4) impactul asupra florei şi faunei: inhibiţia şi dispariţia animale

lor şi plantelor, degradarea biotopurilor;
5) impactul asupra ecosistemelor.
C. Impact asupra sistemelor antropogene, componentelor şi func

ţionării acestora:
1) impactul asupra clădirilor, monumentelor arhitecturale şi ar

heologice şi asupra altor valori culturale materiale;
2) impactul asupra valorilor culturale nemateriale (tradiţii locale 

etc.);
3) deteriorarea sau pierderea obiectelor geologice şi paleontolo

gice protejate.
D. Impactul asupra structurii şi folosirii funcţionale a teritoriilor:
1) asupra căilor de comunicaţie (căilor locale de comunicaţie, 

şoselelor, căilor ferate, căilor aeriene şi navale);
2) impactul lucrărilor de construcţii şi activităţilor concomitente 

(construcţie de drumuri noi, lucrări inginereşti, construcţii de locu
inţe etc.);



3) dezvoltarea infrastructurii secundare;
4) impactul asupra valorilor estetice ale teritoriului;
5) impactul asupra calităţilor recreative ale peisajelor.
E. Alt impact:
1) impactul asupra biotei;
2) impactul zgomotului şi radiaţiei;
3) alt impact ecologic.
E  Impact de proporţii asupra peisajelor.
V. Descrierea acţiunilor preconizate de preîntâmpinare, lichida

re, minimizare şi compensare a impactului asupra mediului înconju
rător.

A. Planuri teritoriale de ocrotire a naturii.
B. Soluţii tehnice pentru: depoluarea, reciclarea deşeurilor, pro

tecţia monumentelor arhitecturale şi arheologice etc.
C. Măsuri de compensare.
D. Alte acţiuni.
VI. Descrierea măsurilor operative de diminuare a riscului unor 

eventuale avarii şi a impactului neprevăzut asupra mediului încon
jurător.

VII. Schema monitoringului şi conducerea calităţii mediului, pla
nurile de analiză ecologică periodică pentru perioada de funcţionare 
a obiectului şi realizării activităţii.

VIII. Descrierea metodelor de prognosticare utilizate, a principi
ilor de bază folosite la evaluarea impactului şi a modalităţilor de ob
ţinere a indicatorilor reali şi a celor de prognoză ai calităţii mediului 
în raionul în care urmează să fie realizat proiectul.

IX. Evaluarea gradului de incertitudine a concluziilor principale.
X. Anexele (hărţi, scheme, diagrame etc.).
XI. Concluzia.
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Tema 2. METODELE DE INVESTIGAŢII APLICATE 
ÎN ECOLOGIA UM ANĂ

Scopul
Familiarizarea şi însuşirea principalelor metode de investigaţii 

aplicate în ecologia umană.
Obiectivele
L A  însuşi metodele de investigaţii utilizate în ecologia umană.
2. A aplica metodele de investigaţii în caracterizarea unui eco

sistem.

Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor

1. Investigaţiile ecologice, drept model de integrare, perfecţio
nare şi utilizare a metodelor unor disciplini tehnice, sociale şi natu
rale.

2. Noţiune de cadastru antropoecologic.
3. Cartografierea sistemică -  metodă de investigare a ecologiei 

umane.
4. Metoda de taxonare (raionare) a teritoriului.
5. Metodele subiective şi obiective folosite pentru abordarea pro

blemelor antropoecologice.
6. Metodele de evaluare a calităţii comunităţii umane.
7. Grupele de factori ce caracterizează starea antropologică a 

unei regiuni.
8. Noţiune de CMA, EMA, şi DMA.
9. Indicii de evaluare a condiţiilor socio-economice ale popula

ţiei.
10. Clasificarea sintetică a metodelor de investigare a antropo- 

ecosistemului.



Activitatea practică

1. însuşirea clasificării metodelor de studii utilizate în ecologia 
umană.

2. Aplicarea metodelor de investigaţii pentru cercetarea unui eco
sistem terestru.

3. Aplicarea metodelor de investigaţii pentru examinarea unui 
ecosistem acvatic.

4. Aplicarea metodelor de investigaţii pentru cercetarea unui an- 
tropoecosistem.

Dexterităţi practice

1. Cunoaşterea schemei clasificării metodelor de investigaţii uti
lizate în ecologia umană.

2. Abilităţi de aplicare a metodelor de investigaţii a unor ecosis
teme (terestre, acvatice, antropizate).

Dotarea lucrării practice

1. Schema clasificării metodelor de investigaţii utilizate în eco
logia umană.

2. Modele de ecosisteme.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Prin metoda brainstorming studenţii evidenţiază metodele de 
investigaţii a ecosistemelor terestre, acvatice, antropizate.

2. Investigarea ecosistemelor terestre, acvatice, antropizate.
Fiecărui student i se propune aplicarea metodelor de investigaţii

a unui ecosistem analogic celor prezentate mai jos:
a) Să aplice metodele de investigaţii utilizate în ecologia umană 

pentru cercetarea următorului ecosistem acvatic (fig. 3).



Fig. 3. Zonele principale ale ecosistemului acvatic (vezi M. Barnea, 
Al. Calciu, p. 40): 1-6 verigi trofice: 1 -  producători; 2 -  fitofage (ier- 

bivore), consumatori primari; 3 -  carnivore primare (consumatori 
secundari); 4 -  carnivor secundar (consumatori terţiari); 5 , 6 -  carni

vore (consumatori de vârf); D -  detritivore;
M -  mineralizatori (după P. Duvigneaud).

Să explice ce metode s-au folosit, să prezinte analiza şi rezulta
tele.

b) să aplice metodele de investigaţii 
utilizate în ecologia umană pentru cer
cetarea următorului ecosistem terestru
(fig- 4).

Fig. 4. Schema stratificării ecosistemului 
de pădure (după M. Barnea, Al. Calciu, 

p. 41). A -  orizont de humificare;
В -  orizont de mineralizare; С -  rocă 
parentală; L -  literă; licheni şi musci- 

nee; 1 -  stratul ierburilor; 2, 3 -  straturi 
de arbuşti; 4, 5 — straturi de arbori.

f---- 1 • <-> Q  <- C P .



Să enumere metodele folosite pentru cercetare, să prezinte ana
liza şi rezultatele.

c) să aplice metodele de investigaţii utilizate în ecologia uma
nă pentru cercetarea următorului antropoecosistem (vezi tema 1, 

fiS- 2).
Să menţioneze metodele folosite pentru cercetare, să prezinte 

analiza şi rezultatele.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Folosirea în calitate de etalon a concentraţiilor maxim admisi
bile (CMA) caracterizează:

a) speranţa de viaţă;
b) nivelul de deteriorare a mediului înconjurător;
c) structura comunităţii după vârstă;
d) rezultatele statisticii medicale;
e) sănătatea populaţiei.
2. Metoda de taxonare a teritoriului folosită în ecologia umană 

prezintă
a) prognosticarea;
b) modelarea;
c) cartografierea;
d) raionarea;
e) evaluarea;
3. Nivelul de deteriorare a mediului este un indice al ecologiei 

umane:
a) separat;
b) neimportant;
c) integral;
d) care caracterizează doar o substanţă poluantă;
e) care se referă doar la o substanţă deversată.



II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Investigaţiile antropoecologice se bazează pe folosirea meto
delor din:

a) sociologie;
b) biologie;
c) medicină;
d) demografie;
e) nu foloseşte metode din alte domenii.
5. în investigaţiile ecologice se folosesc pe larg următoarele me

tode:
a) taxonarea teritoriului;
b) evaluarea mediului de mediu;
c) cartografierea;
d) modelarea;
e) prognosticarea.
6. Starea antropoecologică a anumitei regiuni poate fi caracteri

zată prin următoarele grupe de factori:
a) nivelul de confort al mediului natural pentru viaţa umană;
b) structura geologică a Terrei;
c) nivelul de poluare a alimentelor;
d) nivelul de determinare a mediului înconjurător;
e) indicii condiţiilor social-economice.



Tema 3. EVALUAREA ECOLOGICĂ 
A ECOSISTEMELOR 
NATURALE ŞI ANTROPIC  
MODIFICATE ALE HIDROSFEREI

Scopul
Familiarizarea studenţilor cu tipurile de ecosisteme ale hidrosfe- 

rei şi componentele lor.
Obiectivele
1. A identifica tipurile de ecosisteme naturale şi antropogenic 

modificate ale hidrosferei şi detalizarea componentelor acestora.
2. A însuşi şi aplica metodele şi indicii ecologici de evaluare a 

ecosistemelor acvatice.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Hidrosfera drept ecosistem.
2. Noţiune de mediu acvatic şi de ecosistem acvatic.
3. Compoziţia chimică a apei şi importanţa antropecologică a ei.
4. Noţiuni de mediu şi ecosistem acvatic natural şi antropologic 

modificat.
5. Clasificarea ecosistemelor acvatice.
6. Caracterizarea ecosistemelor acvatice dulcicole şi relaţiilor re

ciproce.
7. Caracterizarea ecosistemelor acvatice marine şi relaţiile reci

proce.
8. Stratificarea ecosistemelor acvatice în raport cu lumina şi ca

racteristica lor.
9. Caracterizarea sistemelor acvatice antropogenic-modificate.
10. Importanţa mediului acvatic în ciclul şi echilibrul СО, în at

mosferă.
11. Indicii de evaluare a ecosistemelor acvatice naturale şi antro

pogenic-modificate.



12. Importanţa indicatorilor ecosistemelor acvatice în ecologia 
umană.

Activitatea practică

1. Studierea şi însuşirea ciclului şi proceselor biochimice a unor 
substanţe vitale (0 2, C 0 2, N, P) prin mediul acvatic.

2. Cercetarea unui ecosistem acvatic natural şi antropogen mo
dificat şi constatarea componentelor acestora (programul de avizare 
se anexează).

3. însuşirea şi aplicarea metodelor şi indicilor de evaluare a eco
sistemului acvatic natural şi antropogen modificat (problemă de si
tuaţie).

Dexterităţi practice

1. Abilitate în analiza unui ecosistem acvatic.
2. Aplicarea metodelor şi indicilor de evaluare a ecosistemelor 

acvatice naturale şi antropogenic modificate.

Dotarea lucrării practice

1. Programul descrierii bazinului acvatic (anexa 1).
2. Probleme de situaţie (studiu de caz) (anexa 2).
3. Extras din anexa „Regulamentul cu privire la evaluarea im

pactului asupra mediului înconjurător”, capitolul 3 la „Legea privind 
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului încon
jurător” nr. 851 din 29.05.1996.

4. Regulamentul igienic „Protecţia bazinelor de apă contra polu
ării”, nr. 06.6.3.23 din 03.07.1997.

5. Norme sanitare privind calitatea apei potabile.



Desfăşurarea lucrării practice

1. Studenţilor li se prezintă schema ciclului unor substanţe vitale 
(Or  C 0 2, N, P) prin mediul acvatic natural, din care concomitent 
iau cunoştinţă de procesele biochimice a lor, prezentate în manualul 
„Ecologia umană”, autori M. Barnea, Al. Calciu, 1982.

2. La sugestia profesorului se aduc modificări ale mediului acva
tic natural cu scop de a atenţiona dereglarea proceselor biochimice şi 
a ciclului substanţelor vitale prin apă.

3. Fiecare student efectuează descrierea unui bazin de apă cunos
cut, determinat drept ecosistem acvatic cu evidenţierea în el a tipuri
lor de ecosisteme în raport cu genurile florei şi faunei prezentate în 
el şi constată relaţiile reciproce dintre componentele ecosistemului, 
în baza situaţiei cunoscute efectuează evaluarea stării ecologice a 
acestuia (anexa 1).

4. Fiecărui grup din 2-3 studenţi li se dau câte o problemă de 
situaţie (studiu de caz) cu compoziţia apei şi a unor factori ce o pot 
influenţa (anexa 2). Ei examinează problema, descriu factorii ecolo
gici naturali şi antropogenici. Efectuează evaluarea ecologică ghi
dând actele normative în vigoare privind calitatea apei şi aplicând 
indicii de evaluare în conformitate cu „Regulamentul cu privire la 
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător”. Elaborează mă
suri profilactice de asanare a calităţii apei.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Apele libere (mobile) ale hidrosferei sunt:
a) apa fitoplanctonului;
b) apa zooplanctonului;
c) apa biomasei;



d) apa subterană;
e) apa din rocile terestre.
2. Indicii de evaluare a ecosistemelor acvatice sunt:
a) toxicitatea;
b) migraţia;
c) persistenţa;
d) cancirigeneza;
e) varietatea hidrobionţilor.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Părţile componente ale hidrosferei pe Tera sunt:
a) oceanul mondial;
b) gheţarii de satelit a Lunii;
c) umiditatea solului;
d) vaporii desiminaţi în spaţiul interplanetar,
e) apa râurilor.
4. Zonele de stratificare a ecosistemelor acvatice sunt:
a) afotică;
b) compensatorie;
c) fotosinteză;
d) eufotică;
e) respiratorie.
5. Proprietăţile de bază ale mediului acvatic sunt:
a) densitatea apei;
b) regimul de lumină;
c) regimul natalităţii;
d) regimul de oxigen;
e) regimul salin.



Programul descrierii bazinului acvatic

1. Denumirea râului, lacului.
2. Locul amplasării.
3. Suprafaţa totală.
4. Adâncimea (minimă, maximă).
5. Caracteristica afluenţilor.
6. Posibilităţile inundaţiilor, uscării depline.
7. Caracteristica malurilor: abrupte, puţin înclinate, nisipoase, ar- 

giloase, calcaroase, înmlăştinite etc.
8. Fundul bazinului: argilos, nisipos, calcaros, înnămolit, neted, 

neuniform etc.
9. Modul de utilizare a bazinului (mixtă, odihnă, irigare, piscicol, 

nautic etc.)
10. Flora acvatică.
11. Fauna acvatică.
12. Prezenţa surselor de poluare.
13. Genul poluanţilor (ape reziduale: menajere, industriale, pluviale, 

mixte; deşeuri sau reziduuri solide; gunoişti organizate, neorganizate 
etc.).

14. Este prezentă sau nu înflorirea apei.
15. Starea ecologică actuală.
16. Măsuri privind îmbunătăţirea stării sanitare a bazinului de 

apă.

Anexa 1



Studiu de caz
Anexa 2

Către medicul-şef 
CMP a raionului Râşcani

Consiliul de Administrare a Sindicatelor Republicii Moldova 
preconizează proiectarea şi construcţia Bazei de odihnă la periferia 
satului Badragi cu amenajarea piscinelor la bazinul de apă Costeşti- 
Stânca. Solicităm avizul igienic privind posibilitatea utilizării apei 
acestui bazin cu scop de scăldat şi odihnă. Rezultatele investigaţiilor 
de laborator a componenţei apei efectuate de laboratorul autorizat a 
CMP or. Răşcani se anexează.

Rezultatele investigaţiilor de laborator ale apei potabile: 
Turbiditatea -  15 mg/l 
Coloraţia -  30°
PH -  7,5 
F ier-0 ,7  mg/l 
M angan-0,1 mg/l 
Oxidabilitatea -  5 mg 0 2/l 
Reziduu sec -  850 mg/l 
Duritatea totală -  5,5 
Cloruri -  250 mg/l 
Sulfaţi -  350 mg/l 
Escherichia coli -  250/100 ml.



Теша 4. EVALUAREA ECOLOGICĂ A ATMOSFEREI 
NATURALE ŞI ANTROPIC MODIFICATE

Scopul
Familiarizarea studenţilor şi însuşirea de către ei a factorilor eco

logici ai atmosferei şi importanţei acestora, a metodelor de cercetare 
a lor.

Obiectivele
1. A studia ciclurile unor substanţe vitale în atmosferă ( 0 2, C 0 2, 

N, H20 , P, S).
2. A evalua factorii ecologici ai atmosferei.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Atmosfera -  parte componentă a ecosferei.
2. Stratificarea atmosferei.
3. Caracterizarea generală a straturilor atmosferei.
4. Clasificarea generală a factorilor ecologici.
5. Clasificarea factorilor biotici ai atmosferei.
6. Caracterizarea factorilor abiotici ai atmosferei.
7. Importanţa ecoumană a factorilor abiotici ai atmosferei.
8. Importanţa ecoumană a factorilor biotici ai atmosferei.
9. Circuitul unor substanţe vitale în atmosferă.
10. Noţiune de atmosferă antropic modificată.
11. Caracterizarea generală şi importanţa ecoumană a atmosferei 

antropoic modificate.

Activitatea practică

1. Studierea circuitului unor substanţe vitale în atmosferă (O,, 
С О ,, N, H20 , P, S).

2. Studierea componenţei atmosferei şi evidenţierea factorilor 
ecologici naturali şi antropic modificaţi (probleme de situaţie).



Dexterităţi practice

1. însuşirea circuitului şi proceselor biochimice ale principalelor 
substanţe vitale în atmosferă (O,, C 0 2, N, H ,0, P, S).

2. Abilitatea în cuantificarea factorilor ecologici ai atmosferei.

Dotarea lucrării

1. Schemele circuitului unor substanţe vitale în atmosferă.
2. Probleme de situaţie.

Desfăşurarea lucrării

1. După discutarea subiectelor pentru verificarea cunoştinţelor 
studenţii primesc schemele: a) circuitului unor substanţe vitale în 
atmosferă; b) circuitului azotului în atmosferă; c) circuitului dioxi- 
dului de carbon în atmosferă. Aceste scheme se studiază şi se anali
zează minuţios de către fiecare student.

2. în baza examinării schemelor circuitului substanţelor nomina
lizate în atmosferă se elaborează concluzii respective.

3. în fiecare grup de 2-3 studenţi se rezolvă câte o problemă de 
situaţie. Studenţii examinează problema, descriu factorii ecologici 
naturali şi antropic modificaţi ai atmosferei, efectuează evaluarea 
ecologică a calităţii atmosferei, elaborează măsuri profilactice.



TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. La substanţele străine din compoziţia aerului atmosferic se re
feră:

a) dioxidul de carbon;
b) oxigenul;
c) azotul;
d) plumbul;
e) radonul.
2. Care este sursa de poluare a aerului atmosferic cu polen?
a) erupţia vulcanică;
b) vegetaţia;
c) erodarea solului;
d) descompunerea substanţelor organice;
e) incendiile.
3. Care este principalul poluant al aerului drept urmare a fuma

tului de ţigări?
a) pulberi;
b) praful de azbest;
c) fluorurile;
d) clorurile;
e) nicotină.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Care medii sunt populate pe Terra de către organismele vii?
a) mediul sistemic;
b) mediul acvatic;
c) mediul silvic;
d) mediul tehnogen;



e) mediul terestru.
5. Componentele ecosferei sunt:
a) atmosfera;
b) hidrosfera;
c) litosfera;
d) biosfera;
e) zonosfera.
6. Din factorii abiotici ai biosferei fac parte:
a) umiditatea;
b) animalele;
c) lumina;
d) densitatea;
e) temperatura.
7. Factorii biotici ai atmosferei sunt:
a) zooplanctonul;
b) plantele terestre;
c) fîtoplanctonul;
d) păsările;
e) microorganismele telurice.

Problema de situaţie nr. 1

Ministerul Protecţiei Sociale şi Familiei preconizează construcţia 
unei staţiuni balneare în zona de odihnă din Vadu-lui-Vodă în legătu
ră cu acest fapt se solicită avizul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic 
de Stat (SSES) privind corespunderea compoziţiei naturale a aerului 
atmosferic necesare la elaborarea regimului de băi aerogene.

La scrisoarea adresată se anexează procesul-verbal al analizelor 
probelor de aer atmosferic, recoltate în zona sus-menţionată şi efec
tuate în laboratorul Serviciului Hidrometeo cu următoarele rezultate 
privind compoziţia acestora:



1. Argon 9. Neon 17. Aeroioni
2. Amoniac 10. Oxigen 18. Vapori de apă
3. Dioxid de 11. Oxid de carbon 19. Nuclee de

carbon 12. Protoxid de azot condensare
4. Cripton 13. Radon 20. Microorganisme
5. Hidrogen 14. Xenon saprofite
6. Heliu 15. Pulberi organici
7. Hidrogen 16. Pulberi minerali

sulfurat
8. Metan

Elaboraţi concluzia în baza rezultatelor analizelor de laborator şi 
privind posibilitatea construcţiei staţiunii balneare.

Problema de situaţie nr. 2

Ministerul Industriei şi Energeticii preconizează construcţia unei 
Centrale electrotermice cu capacitatea de 6000 mwt în apropierea 
staţiei de epurare biologică a apelor reziduale din municipiul Chişi
nău. Pentru a calcula cantitatea emisiilor limitat admisibile (ELA) în 
atmosferă se solicită avizul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de 
Stat privind puritatea aerului în zona dată.

La scrisoarea adresată este anexat procesul-verbal al investiga
ţiilor probelor de aer din zona menţionată, efectuate în laboratorul 
Serviciului Hidrometeo cu următoarele rezultate:

1. Acetaldehidă -  25 mg/m3
2. Acid fosforic -  0,2 mg/m3
3. Alcool etilic -  150 mg/m3
4. Amoniac -  85 mg/m3
5. Dioxid de carbon -  200 mg/m3
6. Clorură de benzol -  2 mg/m3
7. Clorură de sulf -  0,5 mg/m3



8. Dietilamină -  10 mg/m-1
9. Etilbenzen -  50 mg/m3
10. Fenol -  0,1 mg/m3
11. Mangan -  0,8 mg/m3
12. Metan -  3000 mg/m3
13. Oxid de carbon -  25 mg/m3
14. Propan -  2000 mg/m3
15. Sulfură de carbon -  0,9 mg/m3
Elaboraţi concluzia cu privire la rezultatele analizelor de labo

rator.
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Теша 5. EVALUAREA ECOLOGICĂ
A ECOSISTEMELOR NATURALE 
ŞI ANTROPIC MODIFICATE 
ALE LITOSFEREI

Scopul
Familiarizarea cu tipurile de ecosisteme ale litosferei naturale şi 

antropogen modificate şi metodele de evaluare a lor.
Obiectivele
1. A însuşi şi a aplica metodele şi indicii ecologici de evaluare a 

ecosistemelor naturale şi antropogen modificate ale litosferei.
2. Studierea ciclurilor unor substanţe în litosferă.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Litosferă -  parte componentă a geosferei (biosferei).
2. Factorii edafogeni şi caracteristica lor.
3. Particularităţile ecologice ale solului.
4. Varietăţile habitanţilor solului.
5. Importanţa solului în formarea climei.
6. Poluarea solului. Sursele de poluare.
7. Caracteristica ecosistemelor edafice antropogen modificate.
8. Indicatorii de evaluare ecologică a ecosistemelor terestre.
9. Metodologia de evaluare ecologică a ecosistemelor terestre.

Activitatea practică

1. Studierea şi însuşirea schemei ciclurilor unor substanţe vitale 
prin litosferă (CO,, N, P).

2. Evaluarea ecologică a influenţei activităţii antropogene asupra 
principalelor substanţe vitale şi duratei lor de epuizare şi reciclare
(fig. 5).

3. însuşirea şi aplicarea metodelor şi indicilor de evaluare a eco
sistemelor naturale şi antropic modificate ale litosferei (problemă de 
situaţie).



Dexterităţi practice

1. Abilitate în evidenţierea şi aplicarea indicilor de evaluare eco
logică a unui ecosistem terestru.

2. Aprecierea ciclului azotului, dioxidului de carbon şi fosforului 
în natură.

Dotarea lucrării practice

1. Probleme de situaţie (studiu de caz) (anexa I).
2. Extras din anexa „Regulamentul cu privire la evaluarea im

pactului asupra mediului înconjurător”, capitolul 3 la „Legea privind 
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului încon
jurător” nr. 851 din 29.05.1996.

3. Indicatorii de evaluare a stării sanitare a solului centrelor po
pulate.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Studenţilor li se prezintă schemele circuitului unor substanţe 
vitale (CO,, N, P) prin litosferă, din care, concomitent fac cunoştinţă 
cu procesele biochimice ale lor.

2. La sugestia profesorului se aduc modificări ale mediului teres
tru natural cu scop de a atenţiona dereglarea proceselor biochimice 
şi a ciclului substanţelor vitale prin litosferă.

3. Fiecare grup din 2-3 studenţi primesc câte o problemă de si
tuaţie (studiu de caz) cu calitatea solului. Ei examinează problema, 
descriu factorii ecologici naturali şi antropic modificaţi. Efectuează 
evaluarea ecologică ghidând actele normative în vigoare privind ca
litatea solului aplicând indicii de evaluare în conformitate cu „Regu
lamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconju
rător”. Elaborează măsuri profilactice de asanare a calităţii solului.



TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi mediul care include compoziţia şi structura solului:
a) mediul geochimic;
b) mediul orografic;
c) mediul edafic;
d) mediul geofizic;
e) mediul hidrologic.

2. Cine este considerat fondatorul ştiinţei despre sol?
a) V.V. Docuceav;
b) V.I. Vemadski;
c) I. Dediu;
d) B.B. Prohorov;
e) A.P. Vinogradov.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care sunt părţile componente ale litosferei?
a) pătura sedimentară;
b) pătura de granit;
c) pătura de bazalt;
d) pătura internă;
e) pătura externă.

4. Numiţi agenţii patogeni ai căror microorganisme sporulate 
află permanent în sol?

a) antraxul;
b) tetanosul;
c) tifosul exantematic;
d) actinomicoza;
e) botulismul.



5. Ce include factorul edafic al solului în afară de componenţa 
chimică şi mecanică?

a) relieful solului;
b) aerul teluric;
c) umiditatea telurică;
d) temperatura solului;
e) azotul organic.

Fig. 5. Cicluri ale principalelor substanţe vitale şi durata 
de epuizare şi reciclare.

Problemă de situaţie

în Chişinău, sectorul Botanica, se preconizează construcţia unui 
cartier locativ. Efectuaţi evaluarea ecologică a amplasării posibile 
a obiectului dat cu descrierea factorilor naturali şi antropogeni care 
pot influenţa sănătatea populaţiei. Evaluaţi calitatea solului după re
zultatele investigaţiilor de laborator: indicatorii chimici şi entomolo
giei pe anii 2002-2004.



Indicatorii chimici

Anii Nr.
probe

Umiditatea,
%

Azotul
nitriţilor,

mg/%

Azotul
organic,
mg/%

Azotul
proteic,
mg/%

2002 10 5,6 21,6 0,160 0,123
2003 30 3,8 23,8 0,153 0,143
2004 43 4,3 28,4 0,179 0,138

Indicatorii entomologiei

Anii Total
probe

Din ele 
pozitive

Exemplare
unice Zeci Sute

2002 285 228 88 115 25
2003 300 223 118 90 15
2004 310 195 105 78 10



Tema 6. AVIZAREA ECOLOGICĂ
A UNUI ECOSISTEM LOCAL

Scopul
Studierea şi descrierea componenţei şi a principiilor de funcţio

nare a elementelor unui ecosistem local, precum şi a interrelaţiilor 
acestora cu ecosistemul uman.

Obiectivele
1. A schiţa un landşaft local şi a indica prin vectori interrelaţiile 

elementelor ecosistemelor.
2. A descrie acţiunea benefică sau malefică a factorilor din eco

sistemul local asupra omului.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de ecosistem local.
2. Noţiune de landşaft (definiţie).
3. Tipurile de landşaft.
4. Interrelaţiile dintre componentele ecosistemului local.
5. Lanţurile trofice.
6. Nişa ecologică: definiţia, caracteristica.
7. Noţiune de biocenoză.
8. Schimbul de materie şi energie dintre om şi mediu.
9. Metoda de avizare ecologică a unui ecosistem.

Activitatea practică

1. Schiţarea unui landşaft local (la solicitarea studentului).
2. Descrierea interrelaţiilor posibile şi evidenţierea impactului 

reciproc din landşaftul local.
3. Elaborarea măsurilor de ameliorare a situaţiei ecologice în 

acest landşaft.



Dexterităţi practice

1. Abilitatea de avizare ecologică a unui ecosistem local.

Dotarea lucrării practice

1. Programul avizării unui ecosistem local
2. Teste.

Desfăşurarea activităţii practice

1. Schiţarea unui landşaft local (la solicitarea studentului). Fieca
re student va schiţa în caietul de lucrări practice un landşaft local din 
localitatea de baştină (la alegere).

2. Conform „Programului avizării ecologice a ecosistemului lo
cal” (anexa 1) se va efectua descrierea acestui ecosistem şi se vor 
evidenţia interrelaţiile posibile dintre componentele ecosistemului 
dat. Prin săgeţi se va indica acţiunea benefică şi malefică a compo
nentelor şi factorilor din ecosistemul dat asupra vieţuitoarelor aces
tui ecosistem şi omului.

3. Se vor elabora concluzii privind evaluarea ecologică a ecosis
temului local şi se va întocmi un program de măsuri de ameliorare 
ecologică a acestui ecosistem.

TESTE 

/. Indicaţi răspunsul corect

1. Un „model” sau reprezentare abstractă, care permite o definire 
sub formă de relaţii logice, expresii grafice sau ecuaţii, poate fi numit:

a) obiect;
b) sistem;



c) ecosistem;
d) ecotop;
e) biotop.
2. Unitatea fundamentală constituită într-un spaţiu limitat, care 

include ansamblul comunităţilor de fiinţe vii şi al condiţiilor ener
getice, fizice, chimice şi biologice ale mediului înconjurător, se nu
meşte:

a) ecotop;
b) biotop;
c) sistem;
d) ecosistem;
e) obiect.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care sunt nivelurile de organizare a sistemelor biologice?
a) individual;
b) populaţional;
c) biocenotic;
d) biosferic;
e) sistemic.
4. Numiţi cele trei fluxuri incluse în ecosistem, absolut necesare 

pentru funcţionarea lui.
a) fluxul substanţelor, care circulă între organismele vii şi mediul 

natural înconjurător;
b) fluxul energetic, care asigură menţinerea structurilor şi funcţi

ilor şi care alimentează fluxul informaţional;
c) fluxul informaţional;
d) fluxul de proteine;
e) fluxul de glucide.
5. Numiţi principalele grupe ecologice de vieţuitoare acvatice, 

care condiţionează clasificarea ecosistemelor respective.



a) neuston;
b) plancton;
c) necton;
d) pluton;
e) bentos.

Anexa 1
Programul avizării ecologice a ecosistemului local

1. Date generale (aşezarea geografică, denumirea, tipul).
2. Descrierea componentelor ecosistemului local.

2.1. Caracterizarea solului.
2.2. Caracterizarea reliefului.
2.3. Caracterizarea bazinelor de apă.
2.4. Caracterizarea florei.
2.5. Caracterizarea faunei.

3. Descrierea interrelaţiilor dintre componentele ecosistemului 
local.

3.1. Caracterizarea interrelaţiilor dintre organismele de aceeaşi 
specie.

3.2. Caracterizarea interrelaţiilor dintre organismele de specii di
ferite.

1. Descrierea factorilor de mediu cu acţiune benefică şi malefică 
asupra componentelor ecosistemului local.

2. Descrierea factorilor antropogeni, care influenţează ecosiste
mul local.

3. Sursele de poluare a ecosistemului local.
4. Concluzii şi recomandări.



Tema 7. AVIZAREA ECOLOGICĂ 
A UNUI ECOSISTEM 
INDIVIDUAL ÎN RELAŢIE 
CU ECOSISTEMELE AMBIENTALE

Scopul
Familiarizarea cu componentele ecosistemului individual şi evi

denţierea relaţiilor dintre ele.
Obiectivele
1. A detaliza dezvoltarea evolutivă a individului.
2. A evidenţia relaţiile individului cu ecosistemele ambientale.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Caracteristica ecosistemelor umane.
2. Clasificarea ecosistemelor umane.
3. Noţiune de ecosistem individual.
4. Caracterizarea factorilor ecologici interni ai individului.
5. Caracterizarea factorilor ecologici ambientali.
6. Caracterizarea factorilor ecologici psiho-sociali.
7. Interacţiunea individului cu factorii ecologici.
8. Măsurile de menţinere a echilibrului ecosistemului individual.

Activitatea practică

1. Descrierea detaliată a dezvoltării individului în dinamică.
2. Evidenţierea factorilor cu impact negativ asupra dezvoltării 

individului.
3. Elaborarea concluziilor şi măsurilor de profilaxie a influenţei 

factorilor nocivi asupra ecosistemului individual sau/şi de menţinere 
a stabilităţii echilibrului ecosistemului individual.



Dexterităţi practice

1. Abilitate în evidenţierea factorilor cu impact negativ în dez
voltarea individului.

2. Abilitate în descrierea unui ecosistem individual şi elaborarea 
măsurilor privind menţinerea şi îmbunătăţirea stabilităţii echilibrului 
ecosistemului individual.

Dotarea lucrării practice

1. Programul avizării ecosistemului individual.
2. Teste.

Desfăşurarea activităţii practice

1-2. Fiecare student va descrie în caietul de lucrări practice eco
sistemul său individual conform „Programului avizării ecosistemu
lui individual” (anexa 1).

3. Se va elabora un program de măsuri de prevenţie al influenţei 
factorilor de mediu, inclusiv sociali şi psiho-sociali asupra ecosiste
mului individual sau/şi de menţinere a stabilităţii echilibrului ecosis
temului individual al fiecărui student.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Organismul uman este un ecosistem:
a) închis;
b) deschis;
c) semiînchis;
d) natural;
e) social.



2. Care sistem nu se referă la ecosistemele antropizate.
a) sisteme productive;
b) sisteme urban-industriale;
c) sisteme de utilizări multiple;
d) sisteme de protecţie;
e) sisteme generale.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Numiţi tipurile de ecosisteme umane:
a) individual;
b) familial;
c) regional;
d) naţional;
e) social.
4. Ce acţiune exercită factorii de mediu asupra omului?
a) directă;
b)tardivă;
c) indirectă;
d) stocastică;
e) profundă.
5. Care sunt criteriile de organizare a ecosistemelor umane?
a) biologice;
b) psiho-sociale;
c) culturale;
d) regionale;
e) globale.

Anexa 1
Programul avizării ecosistemului individual

1. Date autobiografice.
2. Aspecte ale dezvoltării fizice şi emoţionale în dinamică:



a) vicii înnăscute;
b) bolile suferite şi consecinţele lor în dinamică;
c) situaţii de stres memorizate (cu efecte şi consecinţe pozitive 

sau negative).
■ speriat;
* frică;
■ retrăire;
■ indiferenţă;
■ agresivitate;
■ bucurie.
3. Descrierea condiţiilor de viaţă ale individului:
a) factorii habituali (benefici, incomozi);
b) factorii ocupaţionali;
c) condiţii de muncă şi odihnă (divertisment);
d) factorii alimentari (preferinţe, atractivitate, respingere, exces, 

insuficienţă);
e) factorii psiho-sociali (psihologia, cultura, ştiinţa, morala, eco

nomia, politica);
f) activităţi gospodăreşti;
g) hobby, practicarea sportului.
4. Viciile individuale (tabagism, droguri etc.).
5. Descrierea relaţiilor dintre factorii ambientali şi individ.
6. Concluzii şi recomandări.



Tema 8. AVIZAREA ECOLOGICĂ A ECOSISTEMULUI 
FAMILIAL ÎN RELAŢIE CU ECOSISTEMELE 
AMBIENTALE

Scopul
Familiarizarea cu componentele ecosistemului de familie şi evi

denţierea relaţiilor dintre ele.
Obiectivele
1. A descrie şi a analiza ecosistemul de familie.
2. A elabora şi a prezenta un model grafic al arborelui genealogic.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Familia şi funcţiile ei.
2. Aspecte ecologice ale noţiunii de neam, strămoşi, generaţie. 

Particularităţile ecologice ale relaţiilor „părinţi-copii”, „ereditate- 
mediu”.

3. Locuinţa -  cadrul material în care familia îşi duce viaţa.
4. Caracterizarea factorilor ecologici ai locuinţei care influenţea

ză ecosistemul uman de familie.
5. Caracterizarea factorilor ecologici psiho-sociali.
6. Caracterizarea relaţiilor existente dintre membrii unei familii.
7. Importanţa factorilor ecologici de mediu, inclusiv sociali, psi- 

ho-sociali ai ecosistemului de familie pentru starea sănătăţii umane.

Activitatea practică

1. Descrierea şi analiza ecosistemului de familie (la alegere) şi 
evidenţierea factorilor negativi şi pozitivi care influenţează acest 
ecosistem.

2. Alcătuirea arborelui genealogic al studentului.
3. Elaborarea concluziilor şi măsurilor de profilaxie a influenţei



factorilor nocivi asupra ecosistemului de familie sau/şi de menţinere 
a stabilităţii echilibrului ecosistemului individual.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în evidenţierea factorilor cu impact negativ asupra 
ecosistemului de familie.

2. Abilitate în descrierea ecosistemului familial şi elaborarea mă
surilor privind menţinerea şi îmbunătăţirea stabilităţii echilibrului 
ecosistemului familial.

Dotarea lucrării practice

1. Programul avizării ecosistemului de familie.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I—II. Fiecare student va descrie în caietul de lucrări practice eco
sistemul de familie conform „Programului avizării ecosistemului de 
familie” (anexa 1) şi va alcătui arborele genealogic al familiei sale.

III. Se va elabora un program de măsuri de prevenţie al influenţei 
factorilor de mediu, inclusiv sociali şi psiho-sociali asupra ecosiste
mului de familie sau/şi de menţinere a stabilităţii echilibrului ecosis
temului de familie al fiecărui student.



TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi ce reprezintă un grup de indivizi proveniţi din doi pro- 
genitori de sex opus:

a) generaţie;
b) familie;
c) societate;
d) habitat;
e) specie.
2. Care dintre proprietăţile fizice ale aerului nu este inclusă în 

noţiunea de microclimat al încăperilor?
a) temperatura aerului;
b) umiditatea aerului;
c) viteza de mişcare a curenţilor de aer;
d) radiaţiile calorice;
e) direcţia de mişcare a aerului.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care sunt factorii care pot influenţa ecosistemul de familie?
a) factorii biologici;
b) factorii psihosociali;
c) factorii economici;
d) factorii fizici;
e) factorii chimici;
4. Enumeraţi principalele funcţii ale locuinţei:
a) adăposti rea;
b) prepararea hranei;
c) asigurarea confortului climatic;



d) instruirea copiilor;
e) completarea cunoştinţelor intelectuale.
5. Enumeraţi cauzele care conduc la reducerea numerică a fami

liilor moderne:
a) particularităţile relaţiilor copii-părinţi;
b) divergenţe de ordin psihologic dintre generaţii;
c) probleme economice;
d) lipsa (scăderea) legăturilor dintre membrii familiilor;
e) pierderea de către familie a rolului de bază în societate.

Anexa I
Programul avizării ecosistemului de familie

1. Date generale:
-  componenţa familiei;
-  activitatea (muncă, studii);
-  invaliditate;
-  migraţie.
2. Alcătuirea şi descrierea arborelui genealogic.
3. Locuinţa (la bloc, pe lot individual).
4. Componenţa locuinţei:
-  suprafaţa totală;
-  suprafaţa la un locatar;
-  nr. odăilor de trai;
-  nr. odăilor auxiliare.
5. Salubritatea:
-  aprovizionarea cu apă;
-  sistemul de canalizare;
-  sistemul de încălzire;
-  aprovizionarea cu gaz;
-  salubrizarea locuinţei.
6. Descrierea factorilor ecologici ai locuinţei:



-  microclimaterici (temperatura, umiditatea, viteza de mişcare a 
aerului).

7. Prezenţa surselor interne şi externe de poluare:
-  chimică (întreprinderi, transport etc.);
-  fizică (zgomot, vibraţie, radiaţii).
8. Descrierea factorilor psiho-sociali, caracterizarea.
9. Descrierea relaţiilor dintre membrii familiei.
10. Concluzii, recomandări.



Tema 9. AVIZAREA ECOLOGICĂ A GRUPULUI 
SOCIAL ŞI A COMUNITĂŢII 
POPULAŢIONALE ÎN RELAŢIE CU 
ECOSISTEMELE AMBIENTALE

Scopul
Studierea şi descrierea componenţei ecosistemului de grup şi a 

comunităţii populaţionale
Obiectivele
1. A însuşi metodologia de descriere şi analiză a unui ecosistem 

de grup şi populaţional (urban, rural).
2. A evidenţia relaţiile dintre componentele ecosistemului de 

grup şi comunitar urban sau rural.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de grup social şi aspectele antropoecologice spe
cifice:

■ etnice;
■ obiceiuri;
■ tradiţii;
■ mod de trai;
■ mod de alimentaţie;
■ particularităţi de dezvoltare fizică.
2. Grupul, colectivitatea şi rolul ei în antropizarea ecosistemelor.
3. Aspecte ecologice ale ecosistemului antropizat ecologic.
4. Componentele ecosistemului de grup şi a comunităţii popula

ţionale:
a) urban;
b) rural.
5. Relaţiile dintre componentele ecosistemului comunitar (rural, 

urban).



6. Problemele ecologice ale ecosistemelor comunităţilor popula- 
ţionale.

Activitatea practică

1. Descrierea şi analiza unui ecosistem de grup sau comunitar.
2. Elaborarea concluziilor privind evaluarea ecologică a ecosis

temului de grup sau comunitar.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în avizarea ecologică a unei grup şi a colectivităţii 
populaţionale.

Dotarea lucrării practice

1. Programul avizării ecosistemului de grup şi comunitar.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Fiecare student va descrie în caietul de lucrări practice eco
sistemul comunitar sau de grup (la alegere) conform „Programului 
avizării ecosistemului comunitar” (anexa 1) şi „Programului avizării 
ecosistemului de grup” (anexa 2).

2. Se vor elabora concluzii privind evaluarea ecologică a ecosis
temului de grup şi comunitar şi se va întocmi un program de măsuri 
de prevenţie al influenţei factorilor de mediu asupra ecosistemului 
comunitar şi de grup sau/şi de menţinere a stabilităţii echilibrului 
ecosistemului comunitar şi de grup.



TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi care este principala sursă de poluare a solului:
a) reziduurile;
b) activităţile agrare;
c) precipitaţiile;
d) eroziunile;
e) ploile acide.
2. Care este principala sursă de poluare sonoră în urbe?
a) întreprinderile industriale;
b) transportul;
c) competiţiile sportive;
d) utilajul casnic;
e) complexele zootehnice.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Numiţi care ecosisteme intră în componenţa ecosistemului co
munitar (populaţional):

a) ecosistemul rural;
b) ecosistemul individual;
c) ecosistemul familial;
d) ecosistemul urban;
e) ecosistemul naţional.
4. Numiţi nivelurile de interacţiune a sistemelor teritoriale:
a) unitare;
b) locale;
c) izolate;
d) regionale;
e) globale.
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5. Care sunt sursele de poluare a aerului atmosferic?
a) întreprinderile industriale;
b) sistemele de încălzire a locuinţelor;
c) mijloacele de transport;
d) îndepărtarea şi tratarea reziduurilor;
e) apele reziduale.
6. Care sunt sursele de poluare a bazinelor de apă?
a) apele reziduale menajere;
b) apele reziduale de la întreprinderile industriale;
c) apele meteorice;
d) compoziţia chimică a solului;
e) procesele de autoepurare.

Anexa 1
Programul avizării ecosistemului comunitar

1. Denumirea comunităţii.
2. Amplasarea geografică.
3. Numărul de populaţie.
4. Numărul curţilor gospodăreşti (pentru comunităţile rurale).
5. Infrastructura:
a) căile de transport;
b) aprovizionarea cu apă;
c) canalizarea;
d) salubrizarea;
e) electrificarea;
f) gazificarea;
g) edificiile cultural-publice.
6. Caracterizarea spaţiilor verzi şi a bazinelor acvatice intravila- 
şi extravilane.
7. Caracterizarea florei şi faunei ecosistemului comunitar.
8. Sursele de poluare:



a) întreprinderi industriale şi agricole;
b) cazangerii;
c) gunoişti;
d) automagistrale;
e) căi ferate.
9. Concluzii şi recomandări.

Anexa 2
Programul avizării ecosistemului de grup

1. Denumirea grupului (profesional, studii).
2. Ocupaţia grupului.
3. Numărul de persoane, sexul, vârsta.
4. Descrierea condiţiilor de activitate:
a) factorii habituali (benefici, incomozi);
b) condiţii de muncă şi odihnă;
c) factorii alimentari;
d) factorii psiho-sociali (psihologici, culturali, ştiinţifici, econo

mici, politici);
e) activităţi gospodăreşti;
f) activităţi extraprofesionale.
5. Caracterizarea interrelaţiilor dintre membrii unui grup.
6. Descrierea relaţiilor dintre factorii ambientali şi grup.
7. Concluzii şi recomandări.



Теша 10. EVALUAREA ECOLOGICĂ A FACTORILOR 
CLIMATICI DE MEDIU DIN ECOSISTEM 
ÎN RELAŢIE CU CALITATEA VIEŢII POPULAŢIEI

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor climatici de mediu din ecosis

tem.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile şi proprietăţile factorilor climatici.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii şi factorii cli

matici.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiuni de „climă” şi „vreme”; factorii care le determină.
2. Temperatura aerului şi importanţa ei ecologică.
3. Umiditatea aerului şi importanţa ei ecologică.
4. Curenţii de aer şi importanţa lor ecologică.
5. Presiunea atmosferică şi importanţa ei ecologică.
6. Radiaţiile solare şi importanţa lor ecologică:
a) radiaţia vizibilă;
b) radiaţia infraroşie;
c) radiaţia ultravioletă.
7. Câmpul electromagnetic şi importanţa lui ecologică.
8. Ionizarea aerului şi importanţa lui ecologică.
9. Caracterizarea ecologică a interrelaţiilor dintre factorii clima

tici de mediu.
10. Noţiune de calitate a vieţii şi dependenţa ei de factorii clima

tici.



Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor factorilor cli
matici în funcţie de situaţia indicată de profesor:

a) regiune geografică;
b) anotimp;
c) caniculă;
d) frig;
e) furtună;.
f) ciclon, anticiclon;
g) furtună magnetică.
2. Elaborarea concluziilor privind influenţa factorilor ecologici 

climatici asupra calităţii vieţii populaţiei.
3. Elaborarea recomandărilor privind comportamentul individu

lui în funcţie de factorii ecologici climatici de mediu.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în evidenţierea factorilor ecologici climatici dc mediu.
2. Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor factorilor ecologici 

climatici de mediu.
3. Elaborarea recomandărilor privind comportamentul individu

lui în raport cu factorii ecologici climatici de mediu.

Dotarea lucrării practice

1. Clasificarea factorilor climatici.
2. Teste.



Desfăşurarea lucrării practice

1. Prin metoda „brainstorming” se clarifică noţiunile de „climă” 
şi „vreme” şi factorii care le determină. Se atenţionează studenţii 
asupra diferitor feluri de climă, parţial, asupra posibilităţilor de acli
matizare. în continuare pe parcursul discuţiei se evidenţiază impor
tanţa temperaturii, umidităţii, curenţilor de aer, presiunii atmosferi
ce, diferitor feluri de radiaţie, câmpului electromagnetic, interrelaţii- 
lor dintre factorii climatici de mediu, importanţa lor pentru calitatea 
vieţii.

2. Fiecărui student i se propune descrierea şi evaluarea ecologică 
a interrelaţiilor factorilor climatici în funcţie de situaţia indicată şi 
anume: a) descrierea şi analiza factorilor climatici într-o zonă geo
grafică concretă; b) descrierea şi analiza factorilor climatici într-un 
anumit anotimp pe teritoriul republicii noastre; c) descrierea şi ana
liza factorilor respectivi în caz de caniculă sau ger, de asemenea, în 
condiţiile Republicii Moldova; d) descrierea şi analiza situaţiei în 
caz de furtună, uragan, ciclon, anticiclon. Studentul caracterizează 
situaţia atât la general, cât şi la concret în baza cunoştinţelor despre 
un eveniment respectiv, care deja a avut loc într-o oarecare regiune a 
Terrei; e) descrierea, analiza şi evaluarea furtunii magnetice. Studen
tul poate foloşi aici şi materialul anexelor la elaborarea metodică.

3. în baza analizei situaţiei concrete fiecare student trage conclu
ziile respective privind influenţa factorilor climatici asupra calităţii 
vieţii populaţiei.

4. Fiecare student în baza analizei situaţiei concrete şi a conclu
ziilor trase elaborează recomandări privind comportamentul indivi
dual în funcţie de factorii ecologici climatici de mediu.

5. Se discută cu toată grupa situaţiile concrete, concluziile şi re
comandările.

6. La sfârşitul lucrării practice are loc testarea studenţilor.



TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi clima care se caracterizează prin: temperatura medie 
anuală sub 0°C; însorirea slabă, dar satisfăcătoare, uscăciune; ritmi
citatea anotimpurilor este iarna cu noapte lungă şi vara cu zi lungă:

a) clima maritimă;
b) clima continentală;
c) clima tropicală;
d) clima temperată;
e) clima polară.
2. Numiţi clima care este dependentă de capacitatea solului de a 

se încălzi şi a se răci mai repede decât apa şi se defineşte prin varia
ţii mari de temperaturi pe durata scurtă (zi) şi lungă (anotimpuri); 
umiditate şi precipitaţii relativ reduse, curenţi de aer relativ reduşi 
datorită obstacolelor naturale reprezentate de relief:

a) clima maritimă;
b) clima continentală;
c) clima tropicală;
d) clima temperată;
e) clima polară.
3. Numiţi clima care se caracterizează prin temperatura medie 

anuală între 0°C şi +20°C şi lipsa unor temperaturi extreme; prezenta 
celor 4 anotimpuri, variaţii frecvente şi neregulate de vreme:

a) clima maritimă;
b) clima continentală;
c) clima tropicală;
d) clima temperată;
e) clima polară.
4. Indicaţi tipul de radiaţie cu lungimea de undă 400-760 mili- 

micromi:



a) radiaţia infraroşie;
b) radiaţia vizibilă;
c) radiaţia ultravioletă;
d) radiaţia Roentgen;
e) radiaţia gamma.
5. Numiţi radiaţia care favorizează sinteza vitaminei D în orga

nismul uman:
a) radiaţia ultravioletă A cu lungimea de undă de 320-400 mili- 

microni;
b) radiaţia ultravioletă В cu lungimea de undă de 275-320 mili- 

microni;
c) radiaţia ultravioletă С cu lungimea de undă sub 275 de mili- 

microni;
d) radiaţia infraroşie;
e) radiaţia Roentgen.
6. Peste câţi ani, de regulă, are loc intensificarea activităţii solare, 

fapt ce conduce la intensificarea furtunilor magnetice pe pământ?
a) la fiecare 3 ani;
b) la fiecare 5 ani;
c) la fiecare 7 ani;
d) la fiecare 11 ani;
e) la fiecare 15 ani.
7. Indicaţi presiunea atmosferică normală:
a) 780 mm/Hg;
b) 760 mm/Hg;
c) 670 mm/Hg;
d) 340 mm/Hg;
e) 360 mm/Hg.
8. Numiţi viteza aerului, în afara locuinţei, cu acţiune favorabilă 

asupra omului, când acesta este uşor îmbrăcat.
a) 1-2 m/s;



b) 3-7 m/s;
c) 8-10 т/л;
d) 10-20 m/s;
e) Peste 20 m/s.
9. La ce viteză vântul provoacă deja o senzaţie de iritare?
a) 1-2 m/s;
b) 3-7 m/s;
c) 8-10 m/s;
d) 10-20 m/s;
e) peste 20 m/s.
10. Care este umiditatea aerului, la care scade funcţia protectoare 

a epiteliului ciliat al mucoasei căilor respiratorii?
a) 70%;
b) 60%;
c) 50%;
d) 40%;
e) 30%.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

1. Numiţi cele trei componente ale radiaţiei solare:
a) radiaţia infraroşie;
b) radiaţia vizibilă;
c) radiaţia ultravioletă;
d) radiaţia Roentgen;
e) radiaţia gamma.
2. Numiţi acţiunea primară şi efectul biologic al radiaţiei infraro- 

şii asupra organismului:
a) acţiune fotochimică;
b) acţiune bactericidă;
c) acţiune termică profundă;
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d) întreţinerea metabolismului în piele şi intensificarea acţiunii 
energiei ultraviolete;

e) sinteza vitaminei D.
3. Numiţi acţiunea primară şi efectul biologic al radiaţiei ultravi

olete, diapazonul В (unde medii) asupra organismului:
a) acţiune fotochimică;
b) stimularea generală puternică a organismului;
c) acţiune slab bactericidă;
d) sinteza vitaminei D;
e) senzaţie de lumină.
4. Numiţi curenţii de aer:
a) constanţi cu caracter de regim;
b) direcţi;
c) indirecţi;
d) periodici, regulaţi;
e) neperiodici perturbatori.
5. Numiţi curenţii de aer periodici, regulaţi:
a) crivăţul cu intensitate maximă iama;
b) brizele mărilor şi oceanelor cu periodicitate diurnă;
c) musonii;
d) alizeele;
e) furtunile.
6. Numiţi curenţii de aer neperiodici, perturbatori:
a) crivăţul cu intensitate maximă iama;
b) furtunile;
c) alizeele;
d) musonii;
e) uraganele.
7. Numiţi unele stări patologice considerate drept boli meteotrope:
a) diabetul zaharat;
b) colici legate de calculoze biliare, renale;
c) angină pectorală şi infarctul miocardic;



d) accidente vasculare cerebrale;
e) crize de astm bronşic.

Anexa 1
Fenomenele fizice din natură care determină clima 

şi vremea (factorii climatici):

1. Radiaţia solară (infraroşie, vizibilă, ultravioletă).
2. Temperatura aerului.
3. Umiditatea aerului.
4. Curenţii de aer.
5. Presiunea atmosferică.
6. Electricitatea atmosferică.
7. Câmpul electromagnetic.
8. Ionizarea aerului.

Anexa 2

Meteorotropismul (după Brigitha Vlaicu, 1996)

Meteorotropismul înseamnă o exacerbare a proceselor patologi
ce sub influenţa modificărilor de vreme şi pe un fond de labilitate a 
sistemului nervos vegetativ.

Sunt considerate drept boli meteorotrope:
-  colici legate de calculoze biliare, renale,
-  crize de apendicită acută,
-  ulcerul gastroduodenal,
-  hemoragii,
-  tromboze,
-  acutizarea glaucomului,
-  accese tetanice la copii,
-  angina pectorală şi infarctul miocardic,
-  accidente vasculare cerebrale,
-  crize de astm bronşic,
-  episoade gripale,
-  eclampsia,



-  accese epileptice,
-  stări euforice sau depresive,
-  boli sezoniere: infecţioase cu manifestare gastroenterocolitică 

cu vârf epidemiologie vara-toamna, febra tifoidă, poliomielita; scar
latina şi difteria cu vârf epidemiologie primăvara.

Meteorotropismul este în relaţie cu mortalitatea. Aceasta este 
maximă la sfârşitul iernii şi mijlocul verii şi este minimă primăvara 
şi toamna.

Anexa 3
Dinamica vremii şi evoluţia îmbolnăvirilor

(după Brigitha Vlaicu, 1996)

Indicatori
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1
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de muncă u • ■ ■ ■ ■ ♦ •

A lgii (+) ■ ■ ■ ■ ■ +
Som nolenţă + ■ ■ ■ ■ ■ 0 + +
Profunzimea
som nului
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+ ■ ■ • 0
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Infarct
miocardic

♦ « ■ ■ • • • ♦ ■ o
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Continuare
Mortalitate ♦ • ♦ • • • ♦ ■ ■
Embolie + ■ O ■ ■ ■ 0 + 0 ■
Colică renală + ■ • ♦ +
Colică biliară + ■ • + +
Perforaţie 
p  strică_______

+ ■ + -f ■ • ■ ♦ ♦ 0

Apendicită + ■ • ♦ ♦ o
Glaucom + ■ ■ ■ ■ ■
Cefaiee + ■ ■ ■
Suicid + ■ ■

Anexa 4
Spectrul şi acţiunea biologică a radiaţiei solare
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Теша 11. EVALUAREA ECOLOGICĂ A FACTORILOR 
EDAFOGENI ŞI OROGRAFICI DE MEDIU 
D IN  ECOSISTEM ÎN RELAŢIE CU CALITATEA
VIEŢII POPULAŢIEI UMANE

t /

Scopul
însuşirea metodologiei de studiere şi evaluare ecologică a facto

rilor edafogeni şi orografici din ecosistem.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile şi proprietăţile factorilor edafogeni şi oro

grafici.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii şi factorii 

edafogeni şi orografici.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de factor edafic.
2. Factorii naturali de geneză a solului.
3. Rolul solului în circuitul substanţelor în natură.
4. Importanţa ecologică a factorului antropogen în geneza solu

lui.
5. Rolul solului pentru sănătatea umană.
6. Componenţa mecanică a solului şi proprietăţile lui fizice.
7. Aerul teluric, componenţa lui chimică, importanţa ecologică.
8. Noţiunea de factor orografic.
9. Clasificarea formelor de relief ale Terrei din punct de vedere 

geomorfologic.
10. Importanţa ecologică a factorilor orografici.



Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor factorilor 
edafici în funcţie de situaţia indicată de profesor: roca parentală, vâr
sta solului, relieful suprafeţei terestre, clima, organismele vegetale, 
organismele animale, factorul antropogen.

2. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor factorilor 
orografici în funcţie de situaţia indicată de profesor: regiunea mon
tană, podiş, câmpie.

3. Elaborarea concluziilor privind influenţa factorilor edafici şi 
orografici asupra calităţii vieţii populaţiei.

4. Elaborarea recomandărilor privind menţinerea ecologică a fac
torilor edafici şi orografici.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în evidenţierea modificărilor factorilor edafici şi oro
grafici.

2. Abilitate privind descrierea şi evaluarea ecologică a interrela- 
ţiilor dintre factorii edafici şi dintre factorii orografici.

3. Elaborarea recomandărilor privind menţinerea ecologică a fac
torilor edafici şi orografici.

Dotarea lucrării practice

1. Probleme de situaţie.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Prin metoda brainstorming studenţii evidenţiază clasificările 
principale ale factorilor edafogeni şi orografici.



2. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor factorilor 
edafici. Studenţilor li se repartizează probleme de situaţie (o varian
tă este problema nr. 1). Ei examinează problema, descriu posibilele 
interrelaţii ale factorilor edafici, efectuează evaluarea ecologică a 
calităţii solului şi a factorilor determinanţi, selectează şi specifică 
factorii edafici importanţi pentru geneza solului.

3. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor factorilor 
orografici în funcţie de situaţiile prezentate de lector, care include 
examinarea situaţiei, evidenţierea interrelaţiilor factorilor orografici, 
evaluarea ecologică a lor, selectarea şi specificarea factorilor orogra
fici importanţi pentru formarea reliefului, predominarea vânturilor, 
deplasarea organismelor vii, insolarea, condiţiile diferitor zone ge
ografice.

4. în urma analizei situaţiei concrete fiecare student elaborează 
concluzii privind posibilele influenţe ale factorilor edafogeni şi oro
grafici asupra calităţii vieţii populaţiei umane.

5. De asemenea, în funcţie de situaţie fiecare student elaborează 
complexul concret de măsuri necesare pentru menţinerea ecologică 
a factorilor edafici şi orografici.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Proprietăţile suprafeţei pământului, ce exercită acţiune ecolo
gică asupra habitanţilor ei, sunt întrunite sub denumirea de:

a) factori climaterici;
b) factori edafogeni;
c) factori orografici;
d) factori ecologici;
e) factori chimici.
2. Prin factorul antropogen se subînţelege:



a) influenţa solului asupra sănătăţii umane;
b) influenţa factorilor chimici asupra fiinţelor vii;
c) acţiunea omului asupra scoarţei terestre;
d) acţiunea animalelor asupra scoarţei terestre;
e) acţiunea factorului biologic asupra proceselor de autopurifica- 

re a solului.
3. Neregularităţile la suprafaţa pământului caracterizate prin 

relief, cota supramarină, cota submarină, expoziţia pantei sunt în
trunite sub denumirea de:

a) factori climaterici;
b) factori edafogeni;
c) factori ecologici;
d) factori orografici;
e) factori chimici.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Relieful suprafeţei solului se modifică, dacă în acest proces nu 
participă omul:

a) rapid;
b) fulgerător;
c) nicicând nu se modifică;
d) foarte lent;
e) moderat.
5. Factorii de geneză a solului sunt:
a) vârsta solului;
b) organismele animale şi vegetale;
c) clima;
d) roca parentală;
e) relieful suprafeţei terestre.
6. Participanţi activi ai proceselor globale de modificare a supra

feţei scoarţei terestre, de geneză a solului sunt:



a) bacteriile;
b) plantele şi animalele unicelulare;
c) clima;
d) vârsta solului;
e) macroorganismele.
7. Factorul antropogen are o importanţă enormă ecologică pentru 

geneza solului care modifică condiţiile hidrologice prin:
a) majorarea scurgerilor de suprafaţă;
b) implementarea sistemelor de irigare;
c) reglarea curgerii râului prin construcţie de baraje;
d) activităţile de educaţie fizică;
e) recoltarea roadei din livezi.
8. Factorii orografici influenţează:
a) compoziţia chimică a solului;
b) componenţa şi intensitatea radiaţiilor (îndeosebi solară);
c) condiţiile de circulaţie a atmosferei;
d) răspândirea, varietatea, intensitatea de creştere şi alte procese 

ale organismelor vii;
e) frecvenţa cutremurilor.
9. în aerul teluric al zonelor poluate se poate conţine:
a) amoniac;
b) oxigen;
c) metan;
d) hidrogen sulfurat;
e) vapori de apă.

Problemă de situaţie

Solul din comuna S., raionul F., se caracterizează prin următo
rii factori edafici: 1) suprafaţa la adâncimea 0,5-1 m -  cernoziom, 
adâncimea 0,5-17 m -  argilă, 10-26 m -  calcar şi nisip, 20-26 m
-  piatră etc.; 2) pe o suprafaţă de 12% sunt alunecări de teren, pre



ponderent pe teritoriul fostelor zone despădurite ilicit; 3) pe 7% din 
teritoriu solul este erodat în urma irigărilor ambundente; 4) pe 14% 
de teren sunt păşuni bine dezvoltate; 5) celălalt teritoriu este arabil
-  se cultivă sfecla de zahăr, porumbul, grâul, mai puţin livezi şi vii;
6) 23% din teritoriul arabil este prelucrat cu pesticide.

Descrieţi posibilele interrelaţii ale factorilor edafici.
Faceţi evaluarea ecologică a factorilor determinanţi ai calităţii 

solului.
Numiţi factorii edafici care au influenţat geneza solului.
Elaboraţi recomandări privind menţinerea ecologică a factorilor 

edafici.



Теша 12. EVALUAREA ECOLOGICĂ 
A FACTORILOR CHIMICI 
DE MEDIU D IN  ECOSISTEM 
ÎN RELAŢIE CU CALITATEA 
VIEŢII POPULAŢIEI

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor chimici de mediu din ecosiste

mele naturale şi antropologic modificate.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile de factori chimici naturali şi antropologic 

modificaţi, precum şi a proprietăţilor lor.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii şi factorii chi

mici.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de factor chimic:
a) natural;
b) antropologic modificat.
2. Clasificarea factorilor chimici.
3. Caracterizarea şi importanţa ecologică a factorilor chimici din 

ecosistemele:
a) acvatic;
b) aerian;
c) edafogen.
4. Caracterizarea ecologică a interrelaţiilor dintre factorii chimici na

turali şi antropologic modificaţi de mediu şi calitatea vieţii populaţiei.

Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a factorilor chimici naturali 
şi antropologic modificaţi dintr-un ecosistem în funcţie de indicaţiile 
profesorului:



a) acvatic natural;
b) aerian natural;
c) edafogen natural;
d) acvatic modificat prin deversări de ape reziduale;
e) aerian modificat prin emisii de noxe:
-  de gaze de eşapament;
-  de la întreprinderi industriale.
f) edafogen modificat prin poluări:
-  deşeuri solide;
-preparate de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
2. Elaborarea concluziilor privind influenţa posibilă a factorilor 

chimici asupra calităţii vieţii populaţiilor.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în descrierea factorilor chimici.
2. Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor dintre factorii chi

mici şi calitatea vieţii populaţiei.

Dotarea lucrării practice

1. Clasificarea factorilor chimici.
2. Clasificarea poluanţilor chimici a ecosistemelor.

Desfăşurarea lucrării practice

După discutarea subiectelor pentru verificarea cunoştinţelor se 
desfăşoară activitatea practică în conformitate cu etapele indicate 
mai sus. La primele etape se utilizează metoda „Brainstorming” şi 
„Brainwriting”. Metoda „Brainwriting” se recomandă de utilizat şi 
la discutarea primului subiect pentru verificarea cunoştinţelor şi anu
me -  determinarea noţiunilor de factori chimici naturali şi antropo
logic modificat.



1. Fiecare student trebuie să descrie şi să evalueze din punct de 
vedere ecologic factorii chimici dintr-un ecosistem natural sau antro
pologic modificat (în funcţie de indicaţiile primite) după cum urmea
ză: a) acvatic natural, b) aerian natural, c) edafogen natural, d) acva
tic modificat prin deversări de ape reziduale, e) aerian modificat prin 
emisii de noxe -  gaze de eşapament şi de la întreprinderi industriale,
f) edafogen modificat prin poluări -  deşeuri solide; preparate de uz 
fitosanitar şi fertilizanţi.

2. După analiza amănunţită se trag concluziile corespunzătoare 
cu evidenţierea eventualei influenţe benefice sau malefice a factori
lor chimici asupra calităţii vieţii populaţiei.

3. Elaborarea recomandărilor de prevenire a poluării chimice a 
ecosistemelor în cazurile respective.

4. Se discută rezultatele analizei situaţiei, concluziile şi recoman
dările elaborate cu toată grupa.

5. Testarea.

TESTE 

/. Indicaţi răspunsul corect

1. Unde în organismul uman are loc depozitarea plumbului?
a) ţesutul adipos;
b) ţesutul osos;
c) proteinele tisulare;
d) fanere;
e) lichide.
2. Conform rezultatelor obţinute la aprecierea cifrei sanitare 

Hlebnikov solul este considerat poluat cu substanţe chimice, dacă 
indicele este egal cu:

a) 0,95;
b) 0,90;
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c) 0,85;
d) 0,75;
e) 0,65.
3. Indicaţi care element chimic este cel mai bine prezentat în ae

rul atmosferic;
a) azotul;
b) oxigenul;
c) bioxidul de carbon;
d) hidrogenul;
e) gazele nobile.
4. Indicaţi grupa substanţelor chimice cu care este poluat mediul 

(ocupaţional) la producerea cărămidei:
a) pulberi vegetale;
b) pulberi animale;
c) fluoruri;
d) acizi organici;
e) sulfuri de hidrogen.
5. Unde, de regulă, se depozitează pesticidele organoclorurate şi 

solvenţii organici în organismul uman:
a) ţesutul adipos;
b) ţesutul tisular;
c) fanere;
d) ţesuturile parenhimatoase;
e) lichidele necirculante normale.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

6. Care dintre substanţele depistate la analiza probei de aer atmo
sferic pot fi considerate poluanţi chimici ?

a) azotul;
b) oxigenul;
c) dioxidul de carbon;
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d) benzolul;
e) toluolul.
7. Care substanţe depistate în proba de apă este rezultatul poluării 

cu ape reziduale de la complexele de vitărit ?
a) fenolii;
b) с rezolii;
c) stimulatori ai creşterii;
d) preparatele veterinare;
e) metalele grele.
8. Care dintre elementele minerale enumerate mai jos se conţin în 

organismul uman în cantităţi mari ?
a) fosforul;
b) fluorul;
c) calciul;
d) iodul;
e) molibdenul.
9. Indicaţi sursele organizate de poluare artificială a apei:
a) apele reziduale menagere din locuinţe şi instituţii publice;
b) apele reziduale industriale;
c) apele reziduale de la complexele de vitărit;
d) apele reziduale de şiroire (meteorice);
e) apele murdare de la spălatul automobilelor.
10. Indicaţi componentele aerului atmosferic, care se găsesc în ol 

doar în cantităţi foarte mici sau chiar numai urme:
a) azotul;
b) oxigenul;
c) bioxidul de carbon;
d) hidrogenul;
e) gazele nobile.



Clasificarea poluanţilor chimici din mediu
(după V. Gavăt şi coaut., 2001)

A. Anorganici:
1) pulberi cu compoziţie variată în funcţie de provenienţă;
2) gaze;
3) acizi; C 0 2; SOx; NOx; СО; substanţe oxidante;
4) clor, amoniac, fluor;
5) nitraţi, nitriţi;
6) metale grele.
B. Organici
1) trihalometani (THM), hidrocarburi aromatice policiclice 

(HPA); epoxizi; nitrozamine;
2) fenoli, crezoli, pesticide.

Anexa 2
Elemente chimice -  parte componentă a organismului uman

I. Macroelemente: Ca, P, Mg, Na, K, S, CI (0,01%)
II. Microelemente: Fe, Mn, Mo, Se, Zn, I, F, Cr, Cu (0,001%)
III. Ultramicroelemente: Hg, Ba, U ş.a. (0,000001%)

Anexa 3
Depozitarea substanţelor chimice în organismul uman

(după V. Gavăt şi coaut., 2001):

1) ţesutul adipos: pesticide organo-clorurate, solvenţi organici, 
nitroderivaţi.;

2) ţesutul osos: Pb, Sr, Ba, Ca, F, şi P;
3) proteine tisulare: Bi se fixează pe grupările SH ale proteinelor 

din rinichi, As -  pe grupările SH din piele şi ficat, iar Cd se fixează 
în tionină;

\ )  fanere: As, Se;
5) lichidele necirculante normale (lichid cefalorahidian) şi pato

logice (lichid pleural, ascitic) pot depozita unele substanţe exogene.

Anexa 1



Compoziţia chimică a aerului atmosferic
Anexa 4

Nr.
d/r E lem ente ch im ice C onţinutu l în  %

1. Azotul 78,09
2. Oxigenul 20,95
3. Dioxidul de carbon 0,03-0,04
4. Hidrogen Cantităţi foarte mici
5. Gaze nobile (argon, neon, cripton, heliu, xenon) Urme
6. Vapori de apă Cantităţi variabile

Anexa 5
Surse naturale de poluare a aerului (după Br. Vlaicu, 1996)

SURSE DE POLUARE POLUANŢI
1. Vulcani: poluare în timpul erupţiilor şi în 
zonele apropiate, puţin populate

pulberi 
CO. şi СО
s o ;
-N O

X

2. Erodarea solului de către vânt: poluarea masivă 
şi transportul prafului la distanţă mare; furtuni de 
praf în zone cu vegetaţie redusă şi secetă

-  praf

3. Descompunerea substanţelor organice: 
repartizarea uniformă pe glob; uneori pot să apară 
accidente mortale, explozii, incendii prin acumulări 
în locuri decline ale poluanţilor

-  cantităţi mari de 
-С О
-N H .
- c h 4
- H 2S
-  mercaptani

4. Vegetaţia: Transport la mare distanţă datorită 
vântului

-  polen
-  fungi
-  mucegaiuri

5. Incendii spontane ale pădurilor: mai frecvente 
în anotimp secetos şi în păduri de conifere, cu 
predominanţa arderilor incomplete prin reducerea 
oxigenului

-  fum
-  cenuşă 
-С О
-  hidrocarburi

(Extras din cartea -  Brigitha Vlaicu “Sănătatea mediului ambiant”, edi
tura BRUMAR, Timişoara, 1996)



Anexa б
Surse artificiale de poluare a aerului (după Br. Vlaicu, 1996)

SURSE DE POLUARE POLUANŢI

MAJORE

1. Combustii în instalaţii fixe, staţio
nare (termocentrale, eleetrocentrale), 
cu folosirea combustibililor:
-gaze naturale (principal component, 
metanul)

-  cărbune şi petrol

- n o 2
- c o '
-  alciehide
-  acizi organici
-  hidrocarburi aromatice
-  funingine

-  pulberi din componente mine
rale (cenuşă zburătoare), (diame
trul de 10-15 Ц pentru cărbune; 
sub 5 ft):
-  cărbune nears
-  oxizi metalici: Fe, Mg, Ca, Al, 
K, Na, Si
-  carbonaţi
-  sulfaţi
-  gaze:
- s o 2
-С О
-N O , NO,
-aldehide
-  hidrocarburi
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Continuare

-  compuşi de ardere incompletă 
(teoretic arderea ar trebui să 
conducă la СО, şi HjO):
-С О
-  hidrocarburi aromatice 
policiclice: benzipiren, piren, fe- 
nantren, crizen
-  funingine.

2. Combustii în instalaţii mobile:
-  mijloace de transport terestre 
(autovehicule) cu poluare intensă la 
nivelul solului:
-  motoare cu aprindere electrică, care 
folosesc benzina şi poluează aerul prin 
gaze de eşapament şi prin evaporarea 
benzinei din carburator şi rezervor

-  motoare cu aprindere prin compresie, 
care folosesc motorina şi elimină 
poluanţi prin gaze de eşapament

-  vapori de benzină
- c .o 4- i i  %
-N O  0,06%

X

-  hidrocarburi m ar se 0,5 %
-  plumb tetraetil 70-80 % aero
soli
-  impurităţi solide-reduse

-С О  0,1%
-N O  0,04%

X  '
-  hidrocarburi near se 0,02 %
-  impurităţi solide: eliminarea 
importantă, cu creşterea până la 
50% la turaţii mici ale motorului 
şi cu 500-800% la turaţii mari.



Continuare
-  mijloace de transport aeriene -  influenţa indirectă asupra omu

lui, prin modificări în atmosferă:
-  vapori de apă şi СОл, cu efecte 
asupra balanţei termice şi a 
transparenţei (formarea norilor 
cirus)
-  vapori de apă şi NOx, pericole 
pentru ozonosferă

3. Procese industriale:
-  industria metalurgică fieroasă

-  industria metalurgică neferoasă

-  rafinarea petrolului

-  particule de cărbune
-  oxizi metalici de: Si, Al, Ca, K, 
Na, Zn
-  pulbere roşie de Fe,01
-  funingine
-  gudroane 
- SO,
-C Ö
- H ß
-  fenoli

-  aerosoli ai metalelor: Pb, Cu, 
Fe, As, Sb, Bi, Cd, P, Hg, 7m
-so2
-F, acidjluorhidric, fluoruri (hui 
Aluminiului)

-  hidrocarburi din compoziţie 
-С О
-N O  
- SO*
-  acizi organici 
- H ß
-  funingine



Continuare
-  industria materialelor de con
strucţie
-  fabricarea cimentului

-  pulberi, până la 25% din 
produsul finit obţinut prin 
procedeu uscat
-  magneziu (oxid de magneziu)
-  compuşi de crom, fiiior

-  fabricarea magneziului -  pulberi

-  fabricarea ghipsului -  pulberi

-  fabricarea azbestului -  praf de azbest

-  fabricarea varului -  fluoruri
-  cloruri
-С О
-  so2
-  oxid şi carbonat de calciu

-  fabricarea cărămizii, ceramicii -  fluoruri

-  industria chimică -  SOT SOy aerosoli de H^SO ,̂ 
N O /H ß
-  CI, HCl
-  mercaptani

ALTE SURSE

4. Căile de transport: mai intensă 
pentru drumurile din roci friabile, 
argilă, nisip, pietriş; mai redusă pentru 
drumurile din piatră de granit, beton, 
asfalt

-  pulberi minerale şi organice, 
vegetale şi animale

5. încălzirea locuinţei -  SOv pentru aerul ambiental
-  СО, pentru aerul interior



Continuare
6. Incinerarea reziduurilor -fum

-  cenuşă
-  gaze urât mirositoare

7. Fumatul tutunului -  nicotină 6,8 mg/ţigară
-3 ,4  benz(a)piren 1 pg/100 ţigări
-  nitrozamine
-С О
-N O
- s o 2x
-  acid cianhidric
-  acroleină 
-acizi organici etc.

Anexa 7
Sursele de poluare artificială a apei

A. Organizate, fiind prezentate de reziduurile lichide ale colec
tivităţilor umane, cuprind:

a) ape reziduale menajere din locuinţe şi instituţii publice -  pe 
lângă poluanţii biologici conţin substanţe chimice utilizate în gospo
dărie cum sunt, de exemplu, diferiţi detergenţi, insecticide ş.a.;

b) ape reziduale industriale -  de regulă, conţin diverşi poluanţi 
chimici în funcţie de ramura industriei (reziduu de petrol, fenoli, cre- 
zoli, ceanuri, metale grele, etc);

c) ape reziduale de la complexele de vitărit -  conţin în special, 
poluanţi biologici, substanţe organice nedegradabile sau greu degra- 
dabile biologic, dar concomitent pot conţine şi poluanţi chimici, de 
exemplu fertilizanţi, pesticide, preparate veterinare etc.

B. Neorganizate situate pe suprafeţe întinse cu diverşi poluanţi.
După durata de funcţionare sursele pot avea caracter permanent

(de exemplu, canalizaţia urbană şi industrială) sau temporar (de la 
diferite şantiere, surse cauzate, care depind de sezon) etc.



Poluarea chimică a solului
Anexa 8

1. Poluarea organică. Se produce prin reziduuri cu conţinut orga
nic crescut şi anume -  reziduuri menajere, reziduuri agrozootehnice 
şi reziduuri industriale, în special, din industria alimentară.

2. Poluarea cu substanţe chimice provenite din apele menajere 
industriale, gazele de eşapament şi reziduurile solide din diverse ra
muri ale industriei.

3. Poluarea cu substanţe chimice utilizate în agricultură, în speci
al pesticide şi îngrăşăminte minerale.

4. Poluarea radioactivă a solului datorită, în special, depunerilor 
radioactive.



Теша 13. EVALUAREA ECOLOGICĂ
A FACTORILOR FITOGENI
DE MEDIU D IN  ECOSISTEM
In  r e l a ţ ie  c u  c a l i t a t e a
VIEŢII POPULAŢIEI

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor fitogeni de mediu din ecosis

tem.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile de factori fitogeni şi proprietăţile lor.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii şi factorii fi

togeni.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de factor fitogen.
2. Varietatea factorilor fitogeni din ecosistem:
a) terestru;
b) acvatic.
3. Caracterizarea grupurilor ecologice de plante după raportul lor:
a) faţă de lumină şi capacităţile adaptive;
b) faţă de apă şi capacităţile lor adaptive.
4. Particularităţile dependenţei factorilor fitogeni de activitatea 

antropogenă.
5. Caracterizarea ecologică a interrelaţiilor dintre factorii fitogeni 

şi calitatea vieţii populaţiei.

Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a factorilor fitogeni din eco
sistem în funcţie de indicaţia profesorului:



a) acvatic:
-  ape dulci;
-  ape marine;
b) terestru:

-  zonă de colină;
-  zonă de deşert;
-  zonă montană;
-  zonă silvică.
2. Elaborarea concluziilor privind varietatea componenţei fitoge- 

ne din ecosistem şi a influenţei posibile a factorilor fitogeni asupra 
calităţii vieţii populaţiei.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în descrierea factorilor fitogeni.
2. Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor dintre factorii fito

geni şi calitatea vieţii populaţiei.

Dotarea lucrării practice

1. Clasificarea factorilor fitogeni.

Desfăşurarea lucrării practice

La discutarea subiectelor pentru verificarea cunoştinţelor studen
ţilor se foloseşte atât metoda obişnuită, cât şi metodele „brainstor
ming” şi „braingwriting”, în special în scopul evidenţierii factorilor 
fitogeni din ecosistemele terestre şi acvatice şi pentru caracterizarea 
grupelor de plante după raportul lor faţă de lumină şi apă, accentul 
punându-se asupra capacităţilor lor adaptive. Este important de spe
cificat interrelaţiile dintre factorii fitogeni şi calitatea vieţii populaţi
ei în raport cu acele schimbări, care au intervenit pe parcursul anilor 
în rezultatul activităţii antropogene pe Terra, în general şi la concret 
în Republica Moldova.



1. Luându-se în considerare cele discutate, fiecare student trebuie 
să descrie la indicaţia profesorului factorii fitogeni dintr-un anumit 
ecosistem sau la concret dintr-o zonă a unui ecosistem global după 
cum urmează:

a) ecosistemul acvatic dulcicol;
b) ecosistemul acvatic marin;
c) zona de colină;
d) zona de deşert;
e) zona montană;
f) zona silvică a unui ecosistem terestru.
2. Evaluarea ecologică a factorilor descrişi prezintă etapa urmă

toare a lucrării practice.
3. în continuare fiecare student trage concluziile respective (în 

scris) privind varietatea componenţei fitogene din ecosistem şi a 
eventualei influenţe a factorilor fitogeni asupra calităţii vieţii popula
ţiei. în cazurile posibile pot fi elaborate anumite recomandări orien
tate spre ameliorarea situaţiei, în special în cazurile când presiunea 
antropogenă poate fi măcar puţin atenuată.

4. Discutarea descrierilor, în special a concluziilor şi recomandă
rilor, cu toată grupa.

5. Testarea.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Cum este denumită la general dezmembrarea în direcţie ori
zontală a fitocenozelor?

a) microgrupare;
b) microcenoză;
c) microfitocenoză;
d) parcelă;



e) mozaicitate.
2. Care dintre determinările enumerate mai jos defineşte mai bine 

fenomenul repartizării etajate a fitocenozelor?
a) etajarea este exprimată în comunităţile ierboase;
b) repartizarea plantelor în ecosistemul de luncă;
c) delimitarea plantelor una faţă de alta;
d) repartizarea în câteva straturi a organelor asimilatoare terestre 

şi părţilor lor subterane, folosind şi modificând diferit mediu;
e) folosirea diferită a apei de către plante.
3. Numiţi numărul maxim de etaje, care pot fi clar delimitate în 

pădurea de foioase?
a) 2;
b) 2-3;
c) până la 3-4;
d) până la 4—5;
e) până la 5-6.
4. Indicaţi numărul maxim de etaje subterane, care pot fi distinse 

la amplasarea activă a sistemelor radiculare (etajarea subterană a fi
tocenozelor) într-o pădure?

a) până la 6 etaje;
b) până la 5 etaje;
c) 4 etaje;
d) până la 3 etaje;
e) 2 etaje.
5. Ce prezintă fluctuaţia cenopopulaţiilor de plantei
a) modificări de spaţiu;
b) modificări de structură;
c) modificări ale biomasei;
d) modificări reversibile orientate în diferite direcţii, atunci când 

se alternează perioadele de îmbătrânire şi întinerire ale cenopopula
ţiilor şi generaţiile se schimbă necontenit;

e) modificări în teritoriu.



II. Indicaţi răspunsurile corecte

6. Care indicatori ai cenopopulaţiilor de plante se schimbă şi, în 
consecinţă, acestea pot oscila în limite mari?

a) numărul de indivizi generativi;
b) densitatea;
c) fitomasa;
d) suprafaţa ocupată de populaţie;
e) spectrul de vârstă.



Clasificarea factorilor fitogeni (Regnul vegetal, schema generală)
(Extras din:,Atlas Botanic”, Lucia Popovici, Constanţa Moruzi, Ion Toma -  Editura Didactică şi

Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1999)

Anexă

Subregnu

Schizophyta

Bryophyta

Phycophyta
(alge)

Mycophyta
(ciuperci)
Lichenes
(licheni)

Tracheobionta

bacterii

alge albastre
pieloşi

frunzoşi
alge verzi
alge brune
alge roşii

Euglenophyceae 
(euglena verde)

încrengături
Equisetophyta

Lycopodiophyta
(pedicaţii, brădişor)
Pteridophyta (ferigi)
Spermatophvta
(plante cu seminţe)

Clase
Subîncrengături w . . ., Monocotwledon

Magnoliophyta Bicotvledonus
Coniferophyta (conifere)

Cycadophyta (cicade)

Ginkophyta (Ginko biloba]
Gnetophyta (chlamidosperme)



Tema 14. EVALUAREA ECOLOGICĂ 
A FACTORILOR ZOOGENI 
DE MEDIU D IN  ECOSISTEM  
ÎN RELAŢIE CU CALITATEA 
VIEŢII POPULAŢIEI

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor zoogeni de mediu din ecosistem. 
Obiectivele
LA  însuşi noţiunile de factori zoogeni şi proprietăţile lor.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii şi factorii 

zoogeni.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de factor zoogen.
2. Varietatea factorilor zoogeni.
3. Importanţa şi interrelaţiile animalelor în ecosistem.
4. Importanţa şi interrelaţiile păsărilor în ecosistem.
5. Importanţa şi interrelaţiile insectelor în ecosistem.
6. Caracterizarea ecologică a interrelaţiilor dintre factorii zoogeni 

şi antropogeni.
7. Dependenţa calităţii vieţii umane de factorii zoogeni din eco

sistem.

Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a interrelaţiilor dintre facto
rii zoogeni din ecosistem în funcţie de indicaţia profesorului:

a) animalele sălbatice;
b) animalele domestice;
c) păsările sălbatice;



d) păsările domestice;
e) insectele hematofage;
f) alte insecte.
2. Elaborarea concluziilor privind varietatea factorilor zoogeni din 

ecosistem şi a influenţei posibile a lor asupra calităţii vieţii umane.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în descrierea factorilor zoogeni din ecosistem.
2. Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor dintre factorii zoo

geni şi calitatea vieţii umane.

Dotarea lucrării practice

1. Clasificarea factorilor zoogeni.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

La discutarea subiectelor pentru verificarea cunoştinţelor studen
ţilor pe lângă metodele obişnuite poate fi folosită, în special, metoda 
„Brainstorming”.

1. Fiecare student în funcţie de indicaţia profesorului descrie ma
xim posibil interrelaţiile dintre diverşi factori zoogeni într-un ecosis
tem şi anume: a) animale sălbatice; b) animale domestice; c) păsări 
sălbatice; d) păsări domestice; e) insecte hematofage, f) alte insecte. 
La această etapă în scopul schiţării momentelor principale înainte 
de a începe descrierea detaliată propriu-zisă se poate utiliza metoda 
„Brainwriting” .

2. După o analiză amănunţită a celor descrise se face o evaluare 
ecologică respectivă.

3. în baza evaluării ecologice trebuie trase concluziile referitoare



la varietatea factorilor zoogeni din ecosistem şi eventuala influenţă 
a acestora asupra calităţii vieţii umane şi apoi, în măsura posibilită
ţilor, se elaborează unele recomandări, care ar putea fi benefice din 
punct de vedere antropoecologic.

4. Discutarea materialelor cu toată grupa.
5. Testarea.

TESTE 

/. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi grupul de insecte -  habitanţi ai solului:
a) geobionţi;
b) herpetobionţi;
c) briobionţi;
d) filobionţi;
e) aerobionţi.
2. Numiţi grupul de insecte -  habitanţi ai etajului de muşchi:
a) geobionţi;
b) herpetobionţi;
c) briobionţi;
d) filobionţi;
e) aerobionţi.
3. Numiţi grupul de insecte -  habitanţi ai etajului de ierburi:
a) geobionţi;
b) herpetobionţi;
c) briobionţi;
d) filobionţi;
e) aerobionţi.
4. Care sunt dimensiunile habitanţilor macrofaunei solului?
a) 1-2 mm;
b) 2-5 mm;
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c) 5-10 mm;
d) 10-20 mm;
e) 2-20 mm;
5. Care sunt dimensiunile habitanţilor incluşi în mezofauna so

lului?
a) de la zecimi de milimetru până la 2-3 mm;
b) 4-5 mm;
c) 6-7 mm;
d) 8-10 mm;
e) 10-15 mm.
6. Care animale în condiţii urbane prezintă sursa principală de 

infestare cu helminţi ai mediului ambiant?
a) câinii vagabonzi;
b) câinii;
c) suinele;
d) bovinele;
e) animalele şi păsările de la menajerie.
7. Care sunt, conform clasificării lui V. Beklemişev, tipurile de re

laţii specifice directe şi indirecte după importanţa ce o pot avea în ocu
parea de către specie a unei anumite nişe ecologice în biocenoze?

a) relaţii topice;
b) relaţii fabrice;
c) relaţii forice;
d) relaţii trofice;
e) relaţii antagoniste.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

8. Ce reprezintă fenomenul de forezie la animale, păsări, insecte?
a) parte componentă a relaţiilor trofice;
b) parte componentă a relaţiilor topice,
c) transportarea unor animale, păsări, insecte mai mici;
d) parte componentă a relaţiilor forice;



e) parte componentă a relaţiilor fabrice.
9. Numiţi grupele de insecte -  habitanţi ai diferitor etaje ale bi

ocenozei:
a) geobionţi;
b) herpetobionţi;
c) briobionţi;
d) filobionţi;
e) aerobionţi.
10. De la care animale sau păsări din gospodăria individuală 

omul poate contacta o asemenea maladie foarte periculoasă cum este 
turbarea?

a) porcul;
b) vaca;
c) găinele;
d) câinele;
e) pisica.

Anexa 1
Clasificarea generală a factorilor zoogeni

A. Nevertebrate
1. Celenterate (meduze, corali);
2. Echinodermate (stea de mare, arici de mare)
3. Artropode (crustacee, insecte, scorpioni)
4. Viermi:
-  cilindrici (ascaride)
-  plaţi (tenia boului)
-  inelaţi (râme, lipitori)
5. Moluşte (melci)
B. Vertebrate
1. Peşti (cartilaginoşi, osoşi)
2. Amfibii (broaşte, salamandre)
3. Reptile (şerpi)
4. Păsări
5. Mamifere



Tema 15. EVALUAREA ECOLOGICĂ A FACTORILOR
MICROBIOGENI DE MEDIU DIN ECOSISTEM
ÎN RELAŢIE CU CALITATEA VIEŢII UMANE/ /

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor microbiogeni de mediu din eco

sistem.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile de factori microbiogeni din ecosistem şi pro

prietăţile lor.
2. A conştientiza interrelaţiile dintre calitatea vieţii umane şi fac

torii microbiogeni.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiuni de factor microbiogen.
2. Varietatea factorilor microbiogeni din ecosistem.
3. Răspândirea factorilor microbiogeni în natură.
4. Caracterizarea ecologică a interrelaţiilor dintre factorii micro

biogeni din ecosistem şi calitatea vieţii umane.
5. Dependenţa calităţii vieţii umane de factorii microbiogeni din 

ecosistem:
-  endoecosistem;
-  exoecosistem.

Activitatea practică

Descrierea şi evaluarea ecologică a factorilor microbiogeni din 
ecosistem în funcţie de indicaţia profesorului:

a) bacteriile saprofite,
b) bacteriile patogene,
c) virusurile,



d) fungii,
e) microorganismele din endoecosistemul uman.
Elaborarea concluziilor privind varietatea factorilor microbiogeni 

din ecosistem şi a influenţei posibile a lor asupra calităţii vieţii umane.

Dexterităţi practice

Abilitate în descrierea factorilor microbiologici din ecosistem.
Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor dintre factorii microbi

ologici din ecosistem şi calitatea vieţii umane.

Dotarea lucrării practice

Clasificarea generală a factorilor microbiologici.
Probleme de situaţie

Desfăşurarea lucrării practice

în procesul de discutare a subiectelor pentru verificarea cunoştin
ţelor pe lângă metoda obişnuită pot fi folosite metodele „Brainstor
ming” şi „Brainwriting”.

1. Luându-se în considerare cele discutate, fiecare student trebuie 
să descrie la indicaţia profesorului factorii microbiogeni din ecosis
tem, şi anume: a) bacteriile saprofite, b) bacteriile patogene, c) viru
surile, c) fungii, d) microorganismele din endoecosistemul uman.

2. Evaluarea ecologică a factorilor microbiogeni reprezintă etapa 
următoarea a lucrării practice.

3. în continuare fiecare student trage concluziile respective (în 
scris) privind varietatea factorilor microbiogeni şi eventuala influen
ţă a acestora asupra calităţii vieţii populaţiei. Acolo unde este posibil 
pot fi elaborate anumite recomandări orientate spre ameliorarea situ
aţiei în scop de profilaxie a maladiilor.



4. Discutarea materialelor cu toată grupa.
5. Testarea.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care sunt dimensiunile bacteriilor?
a) 10-100 milimicroni;
b) 100-500 microni;
c) 600-750 microni;
d) 750-550 microni;
e) 1-10 microni.
2. Care sunt dimensiunile virusurilor?
a) de la câţiva milimicroni până la sute de milimicroni;
b) 1-10 microni;
c) 10-25 microni;
d) 26-50 microni;
e) 50-100 microni.
3. Numiţi, care dintre factorii enumeraţi mai jos pot fi consideraţi 

factori microbiogeni:
a) prionii;
b) virusurile;
c) bacteriile;
d) fungii;
e) protozoarele.
4. Care microfloră din organismul uman participă în sinteza unor 

vitamine, în special din grupul B?
a) microfloră aparatului respirator;
b) microfloră cutanată;
c) bacteriile intestinale;
d) microfloră cavităţii bucale;
e) toate virusurile existente în organism.
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5. Cine dintre savanţi, examinând pentru prima dată în istorie flo
ra bucală, a fost atât de impresionat, încât în scrisoarea sa din 17 sep
tembrie 1683 către Societatea Regală din Londra a scris: „în resturile 
din gură sunt mai multe fiinţe vii decât oameni într-un regat”?

a) J-B. Lamarck;
b) Antoine Lavoizier;
c) I.I. Şmalgauzen;
d) Antony Wan Leeuwenhoek;
e) Justus Liebi.g
6. Care dintre factorii microbiogeni enumeraţi pot să se dezvolte 

mai frecvent în locuinţe în cazurile umidităţii ridicate şi lipsei radia
ţiei solare?

a) ciuperci microscopice;
b) bacterii;
c) virusuri;
d) prioni;
e) drojdii.
7. Ce reprezintă microfloră telurică?
a) microfloră intestinală a omului;
b) microfloră intestinală a animalelor;
c) microfloră naturală a solului;
d) microfloră modificată a solului cauzată de activitatea antropo- 

genă;
e) microfloră cutanată a omului.
8. Ce reprezintă microfloră supraadăugată ?
a) microfloră intestinală a omului;
b) microfloră intestinală a animalelor;
c) microfloră naturală a solului;
d) microfloră modificată a solului cauzată de activitatea antropo-

genă;
e) microfloră cutanată a omului.
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II. Indicaţi răspunsurile corecte

9. Numiţi vectorii prin intermediul cărora pot fi transmise micro
organismele patogene ce provoacă boli infecţioase la om:

a) insecte;
b) căpuşă;
c) rozătoare;
d) animale domestice;
e) plante.
10. Numiţi unele măsuri de prevenţie a maladiilor infecţioase de

terminate de factorul microbiogen:
a) respectarea igienei personale;
b) respectarea igienei colective;
c) asepsia;
d) antisepsia;
e) respectarea regimului zilei.

Anexa 1
Clasificarea generală a factorilor microbiogeni

I. Bacterii.
11. Fungi: a) filamentaţi, b) levuliformi.
111. Virusuri şi priori.
IV Rickettsii.
V. Hlamidii.
VI. Micoplasme.
VII. Protozoare.
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Problema de situaţie nr. 1
Anexa 2

în urma analizei aprofundate a probei de carne efectuate în labo
ratorul microbiologic s-au depistat nişte organisme cu dimensiunile de 
5-7 microni. Apreciaţi ce reprezintă aceste organisme.

Problema de situaţie nr. 2

Analiza probei de alimente a scos la iveală prezenţa cadmiului, 
arseniului, unor organisme cu dimensiunile 30-40 milimicroni, aci
dului sorbic, plumbului. Apreciaţi factorul microbian depistat în pro
ba de alimente.
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Tema 16. EVALUAREA ECOLOGICĂ A FACTORILOR 
ANTROPOGENI ŞI ROLULUI LOR 
ÎN MODIFICAREA ECOSISTEMELOR 
NATURALE ŞI A CALITĂŢII VIEŢII 
POPULAŢIEI

Scopul
însuşirea de către studenţi a metodologiei de evaluare ecologică 

a factorilor antropogeni şi rolului lor în modificarea ecosistemelor 
naturale şi calităţii vieţii umane.

Obiectivele
1. A însuşi noţiunea de factori antropogeni şi proprietăţile lor
2. A conştientiza interrelaţiile dintre factorii antropogeni, ecosis

temele naturale şi calitatea vieţii umane.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de factor antropogen.
Poziţia omului în natură.
Noţiunea de ecosistem antropizat.
Caracterizarea diferenţei dintre ecosistemul antropizat şi cel na

tural.
Problemele ecologice actuale ale ecosistemelor antropizate, ten

dinţa lor.
Amestecurile omului în natură, consecinţele.

Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea ecologică a unui ecosistem antropolo
gic modificat: (acvatic, aerian, edafogen).

2. Elaborarea concluziilor privind influenţa posibilă a factorilor 
antropogeni asupra calităţii vieţii umane.
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Dotarea lucrării practice

Probleme de situaţie (anexă).
Teste.

Dexterităţi practice

1. Abilitate de descriere a factorilor antropogeni.
2. Abilitate privind evaluarea interrelaţiilor dintre factorii antro

pogeni, cei naturali şi calitatea vieţii umane.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Lucrarea începe cu o meditaţie. Participanţii se împart în 4-5 
subgrupuri, fiecare dintre ele meditează pe tema unuia din ames
tecurile omului în natură: prelucrarea solului, consumul excesiv de 
plante şi animale, extragerea zăcămintelor, introducerea în sol a pes- 
ticidelor şi îngrăşămintelor minerale şi organice, utilizarea maşinilor 
şi tehnologiilor automatizate, industrializarea intensivă, urbanizarea, 
irigarea solului, diguirea râurilor etc. Scopul constă în perceperea 
de către studenţi a esenţei antropizării ecosistemelor. După această 
meditaţie fiecare subgrup prezintă rezultatele discuţiei, inclusiv cu
noştinţele, experienţa, viziunea sa asupra situaţiei examinate.

2. Examinarea unui exemplu de impact al factorului antropogen 
asupra naturii. în acest compartiment este important de menţionat 
că cuvertura vegetală a suprafeţei Terrei este martoră a modificărilor 
climei, a fertilităţii solului, precum şi a modului în care omul şi-a 
exercitat impactul în teritoriul respectiv. Devine extrem de mare im
portanţa complexităţii problemelor de care trebuie să se ţină seama 
la cultivarea culturilor vegetale pentru a nu influenţa negativ mediul 
natural. Drept exemplu al unei astfel de complexităţi şi a multiplelor 
interdependenţe, ce depăşesc cadrul unui singur biotop, este prezen
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tată o schemă (după C. Budeanu, E. Călinescu, 1982, p. 412-413) 
care se referă la consecinţele cultivării unei monoculturi pe acelaşi 
teren.

TESTE 

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Factorii determinaţi de activitatea omului, care contribuie la 
modificarea naturii, la poluarea mediului, se numesc:

a) factori chimici;
b) factori biologici;
c) factori orografici;
d) factori antropogeni;
e) factori microbiogeni.
2. Omul este în stare să transforme mediul său de existenţă al 

ecosistemului încât să-l facă:
a) complet natural;
b) complet artificial;
c) lipsit de vietăţi;
d) absolut nepoluat;
e) absolut neutilizat.
3. Una dintre caracteristicile principale ale evoluţiei relaţiei om

-  natură este:
a) tendinţa continuă de netransformare a mediului ambiant;
b) excluderea acestor relaţii;
c) tendinţa continuă de transformare a mediului ambiant;
d) tendinţa de a nimici toate vietăţile;
e) tendinţa de a lipşi Terra de microorganisme.
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II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Pe parcursul interrelaţiilor societăţii şi naturii se manifestă:
a) drept un creator al naturii;
b) drept un nemodificator al naturii;
c) drept un modificator al naturii;
d) drept un măreţ biruitor asupra naturii;
e) drept un supus al naturii.
5. Ecosistemul antropizat diferă de cel natural prin:
a) consumul energetic mai mic;
b) consumul energetic mai sporit;
c) respectarea ciclurilor biogeochimice naturale;
d) nerespectarea ciclurilor biogeochimice naturale;
e) utilizarea masivă nu numai a energiei solare, dar şi a combus

tibililor fosili.
6. Unele dintre amestecurile omului în natură, cu consecinţele 

nefavorabile, sunt:
a) industrializarea intensivă;
b) urbanizarea;
c) consumul excesiv de plante şi animale;
d) extragerea zăcămintelor;
e) introducerea în sol a pesticidelor şi îngrăşămintelor minerale 

şi organice.
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Consecinţele cultivării unei monoculturi
Schema 1

Sărăcirea şi modifi
carea florei şi faunei 

din sol

Monocultură 
Folosirea intensivă 
Scoaterea vitelor 

de pe ogor
I

Sărăcirea unilaterală 
a solului în substanţe 

nutritive

Adaos crescând 
de îngrăşăminte ~* 

chimice
4

înmulţirea şi năvălirea 
insectelor dăunătoare

Neutilizarea 
îngrăşămintelor ani
male şi a gunoaielor

Creşterea
rezistenţei
insectelor

Introducerea (aplicarea 
mijloacelor de apărare 

contra dăunătorilor
4

Intensificarea folosirii 
pesticidelor

Distrugerea simbiozelor naturale 
între rădăcinile plantelor 

şi organismele din sol
4

Reducerea posibilităţilor de absorbţie 
de către plante a substanţelor minerale 

i

Mutaţii şi sterilităţi. 
Decimarea păsărilor şi 

altor stârpituri
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Modificări în orga
nizarea teritoriului 

în ocean: 
deranjarea

Fn ocean: deran
jarea schimbului 
C02/0 2 influenţe 
asupra vieţii în 
mediu acvatic

4
Modificarea 

compoziţiei aerului 
din atmosferă

Modificări
climatice

Creşterea în continuare 
i aplicării îngrăşămintelor minerale 

şi a pesticidelor

Distrugerea structurii 
humice a solului 

Eroziuni

i

Probleme referitoare 
la terenurile distruse 
Noi defrişări pentru 

monoculturi

Spălarea unor cantităţi 
crescânde de săruri minerale şi 

pesticide în stratele 
de suprafaţă şi în adâncime

I
Creşterea nestăvilită 

a algelor şi bacteriilor 
în mediul acvatic 

i
Eutrofia, sărăcirea şi 

incapacitatea de a mai 
absorbi oxigen a ape

lor dulci şi marine
4

Alterarea sănătăţii 
oamenilor

Efecte 
dăunătoare 
asupra apei 

potabile

în  c o n c lu z i e  s tu d e n ţ ii  tr e b u ie  să  e v id e n ţ ie z e  p o s i b i l e l e  in f lu e n ţe  

a le  c a z u lu i a su p ra  c a lită ţ i i  v ie ţ i i  o m u lu i  ş i  s ă  e la b o r e z e  m ă s u r i le  d e  

p r e v e n ir e  a  a c e s t e i  s itu a ţ ii  d e  im p a c t  a l fa c to r i lo r  a n tr o p o g e n i .

3 .  R e z o lv a r e a  u n e i  p r o b le m e  d e  s i t u a ţ i e  d u p ă  m o d e l u l  p r e 

z e n t a t .
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Anexă

Pe parcursul evoluţiei sale omul a influenţat celelalte vieţuitoare, 
provocându-i neajunsuri. Motivul constă în faptul că aceste vieţui
toare permanent au stat în calea activităţii sale amestecându-i, şi, de 
asemenea, din necesitatea asigurării alimentaţiei sale.

Prima cauză a fost determinată de unele reptile sau mamifere 
sălbatice, precum şi de insectele dăunătoare. în acest aspect pot fi 
menţionate activităţile umane de nimicire a omizilor, a filoxerei, a 
ţânţarului anofel, a muştelor ţeţe etc.

A doua cauză a determinat activităţile omului de vânătoare, deci 
prin uciderea voluntară a unor specii biologice utile în alimentaţie.

Au fost desigur şi unele acţiuni involuntare, care au determinat 
nimicirea unor animale, insecte etc. Astfel vânatul excesiv a contri
buit la distrugerea pe scară largă a bizonilor din America de Nord. 
Toate acestea au condus la producerea unor dezechilibre ecologice 
considerabile, care au influenţat flora şi fauna, dar şi calitatea vieţii 
umane.

Influenţele enumerate ale omului asupra naturii sunt cu efecte 
imediate, clare, posibile de evaluat. însă sunt multiple schimbări 
provocate de factorii antropogeni ai mediului cu influenţe mult mai 
complexe, cu efecte foarte întârziate, consecinţele cărora pot fi iden 
tificate şi evaluate mai greu.

Ţinând cont de conştientizarea populaţiei în privinţa consecin
ţelor acestor activităţi, antropizarera ecosistemelor a contribuit la 
creşterea continuă a numărului speciilor dispărute. Astfel, conform 
datelor C. Budeanu şi E. Călinescu (1982), în sec. XVII au dispărut 
de pe Terră 7 specii de mamifere, în secolul XVIII -  11 specii, în 
sec. XIX -  27 specii, în secolul XX până în an. 1 9 7 0 -6 7  specii de 
mamifere.

Problema de situaţie nr. 1
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în tabelul 1 este prezentată dispariţia speciilor biologice pe clase, 
ceea ce elocvent demonstrează gravitatea situaţiei.

Tabelul
Dispariţia speciilor biologice pe clase 

(după C. ßudeanu, E. Călinescu, 1982, p. 416)

Specii D ispărute Probabil dispărute în  primejdie
M am ifere 102 13 401

Păsări 173 19 3 8 8

R ep tile 17 6 81

A m fib ien i - 1 17

Peşti 19 10 9 5

Total 311 4 9 9 8 2

Sarcina studenţilor.
1. A descrie impactul factorilor antropogeni asupra speciilor bi

ologice.
2. A prezenta evaluarea ecologică a impactului factorilor antro

pogeni asupra speciilor biologice.
3. A elabora măsuri de menţinere a echilibrului ecologic în ca

zul dat.
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Tema 17. CERCETAREA ŞI ESTIMAREA GRADULUI
DE ADAPTARE A INDIVIDULUI LA FACTORII 
ECOLOGICI. IMPORTANŢA EREDITĂŢII 
ECOUMANE

Scopul
Familiarizarea cu legităţile de adaptare a populaţiei şi studierea 

gradului de adaptare ecoumană a individului la factorii ecologici de 
mediu.

Obiectivele
1. A studia şi a însuşi procesele de adaptare a individului la diver

se condiţii neadecvate de mediu.
2. A însuşi mecanismele şi modalităţile de adaptare la factorii de 

mediu.
3. A conştientiza rolul factorului ereditar în procesul de adaptare 

la diverse condiţii.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de adaptare, adaptare la factorii de mediu, aclimati
zare.

2. Clasificarea proceselor de adaptare.
3. Adaptarea la mediu drept mijloc de constituire a ecosistemului 

uman.
4. Adaptarea încrucişată.
5. Factorii informaţionali.
6. Stresul. Sindromul general de adaptare.
7. Adaptarea individului la diferite condiţii climaterice (zona arc

tică, tropicală, continentală, deşert etc.).
8. Rolul factorului ereditar în procesele de adaptare.
9. Procesele de adaptare a individului la condiţiile actuale de 

trai.
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Activitatea practică

1. Descrierea şi evaluarea comparativă a adaptării individului la 
diverse condiţii climaterice, diverşi factori de mediu şi diverse ipos
taze ale organismului.

2. Descrierea complexului de modificări din diverse sisteme şi 
organe implicate în procesele de adaptare:

3. Elaborarea concluziilor şi recomandărilor privind sporirea 
gradului de adaptare la diverse condiţii de mediu.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea în cercetarea şi estimarea gradului de adaptare a in
dividului la diverşi factori ecologici.

2. Elaborarea recomandărilor privind sporirea gradului de adap
tare a individului la condiţiile actuale.

Dotarea lucrării practice

1. Probleme de situaţie.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Studenţilor li se prezintă în continuare diverse situaţii corelate 
cu condiţiile climaterice, diverşi factori de mediu şi diverse ipostaze 
ale organismului. Fiecare student la alegere va descrie şi va evalua în 
caietul de lucrări practice adaptarea la una dintre aceste situaţii:

a) condiţii climaterice:
-  climat arid;
-  climat arctic;
-  climat continental;
-  climat tropical.
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b) factori de mediu:
-  factori fizici;
-  factori chimici;
-  factori biologici;
-  factori psiho-sociali;
c) diverse ipostaze ale organismului:
-  perioada embrionară;
-  vârstă fragedă;
-  vârstă înaintată;
-  bărbaţi;
-  femei;
-  naţionalitatea.
2. Studenţii, de asemenea, vor descrie complexul de modificări 

din diverse sisteme şi organe implicate în procesele de adaptare:
-  fiziologice;
-  endocrine;
-  metabolice;
-  im u n o lo g ic e ;

-  biochimice.
3. Se vor elabora concluzii şi recomandări privind sporirea gra

dului de adaptare la diverse condiţii de mediu şi se va analiza rolul 
factorului ereditar în procesele de adaptare.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Cum are loc adaptarea oamenilor la condiţiile climaterice de 
caniculă?

a) scăderea frecvenţei pulsului;
b) scăderea frecvenţei respiraţiei;
c) scăderea temperaturii corpului;
d) diminuarea metabolismului bazai;
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e) accelerarea metabolismului bazai.
2. Ce reprezintă procesul de termoreglare?
a) menţinerea temperaturii stabile a corpului cu participarea me

canismelor fiziologice de termogeneză şi termoliză;
b) acomodarea temperaturii corpului la temperatura externă;
c) cedarea intensă de căldură la acţiunea temperaturii externe;
d) intensificarea termogenezei;
e) scăderea termogenezei.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Cum are loc adaptarea la condiţiile climaterice reci?
a) accelerarea metabolismului bazai;
b) diminuarea metabolismului bazai;
c) sporirea termogenezei;
d) sporirea volumului de sânge circulant;
e) diminuarea termogenezei.
4. Care sunt fazele succesive de reacţie a organismului la stres?
a) alarmă;
b) rezistenţă;
c) finală;
d) epuizare;
e) depozitare.
5. Enumeraţi reacţiile de adaptare a populaţiei, care locuieşte în 

condiţii de climat arctic?
a) mărirea masei corpului;
b) scăderea hemopoiezei;
c) creşterea vitezei metabolismului lipidic;
d) structura cilindrică a toracelui;
e) capacitatea majoră de oxidare a grăsimilor.
6. Care sunt principalele fenomene rezultate din acţiunea condi

ţiilor de mediu?
a) fenoaclimatizarea;
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b) genoaclimatizarea;
c) adaptarea încrucişată;
d) adaptarea informaţională;
e) adaptarea comportamentală.

Problema de situaţie nr. 1

Din lista prezentată în continuare selectaţi reacţiile adaptive ge
nerale şi specifice pentru populaţia, care locuieşte în următoarele 
condiţii climaterice: climat arid, climat arctic, climat continental, 
climat tropical:

-  mărirea masei corporale;
-  micşorarea masei musculare a corpului;
-  structura cilindrică a toracelui;
-  sporirea hemopoiezei;
-  scăderea hemopoiezei;
-  creşterea vjtezei metabolismului lipidic;
-  scăderea vitezei metabolismului lipidic;
-  slăbirea capacităţii vaselor sanguine de a se îngusta;
-  capacitatea majorată de oxidare a grăsimilor;
-  creşterea volumului toracelui;
-  sporirea producţiei termice;
-  sporirea vitezei fluxului de sânge;
-  creşterea nivelului de hemoglobină;
-  forma alungită a corpului;
-  suprafaţa de evaporare majorată;
-  sporirea numărului de glande sudoripare;
-  creşterea intensităţii transpiraţiei;
-  micşorarea masei musculare a corpului;
-  creşterea concentraţiei de proteine;
Daţi exemple de astfel de tipuri de adaptări.
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Tema 18. DETERMINAREA GRADULUI DE ADAPTARE  
A UNEI POPULAŢII LA FACTORII ECOLOGICI

Scopul
Determinarea gradului de adaptare a unei populaţii în baza date

lor de evaluare a gradului de adaptare individuală şi populaţională la 
factorii ecologici de mediu.

Obiectivele
LA  însuşi metodele de determinare a gradului de adaptare a po

pulaţiei la factorii ecologici de mediu.
2. A determina gradul de adaptare individuală şi populaţională la 

factorii ecologici de mediu.
3. A evalua gradul de adaptare fiziologică a organismului la influ

enţa factorilor ecologici după indicii matematici.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de adaptare, importanţa ei ecologică.
2. Componentele şi etapele procesului de adaptare.
3. Mecanismele adaptării, complexitatea fenomenelor de adap

tare.
4. Adaptarea (aclimatizarea) la oscilaţiile ambianţei termice: a) la 

frig, b) la cald.
5. Adaptarea (aclimatizarea) la hipoxie şi la hipopresiune.
6. Adaptarea la factorii chimici.
7. Adaptarea la factorii socio-economici.
8. Adaptarea culturală şi comportamentală.
9. Noţiunea de grad de adaptare individuală şi populaţională la 

factorii ecologici.
10. Determinarea gradului de adaptare a organismului prin exa

minarea stării funcţionale a diferitor sisteme ale organismului, stării 
imunologice, analiza de laborator a salivei (conţinutul de Na şi K).



11. Metodologia studierii reacţiilor de adaptare la stabilirea СМЛ 
a substanţelor toxice în aerul atmosferic.

12. Evaluarea gradului de adaptare fiziologică a organismului la 
influenţa factorilor ecologici conform indicilor microclimatici.

Activitatea practică

1. însuşirea metodelor de studiu al gradului de adaptare a popu
laţiei la influenţa factorilor ecologici.

2. Determinarea gradului de adaptare individuală şi populaţiona- 
lă la schimbarea microclimatului.

3. Evaluarea gradului de adaptare fiziologică a organismului la 
schimbarea microclimatului.

4. Analiza dinamicii bioritmurilor organismului pe parcursul unei 
zile-nopţi şi vară-iarnă.

Dexterităţi practice

1. Abilitate în cunoaşterea metodelor de studii a gradului de 
adaptare a populaţiei la influenţa factorilor ecologici.

2. Abilitate privind determinarea şi evaluarea gradului de adapta
re a organismului la modificările microclimatului.

Dotarea lucrării practice

1. Tabele de înregistrare a reacţiilor de adaptare.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I. însuşirea metodelor de studiu al gradului de adaptare a popu
laţiei la influenţa factorilor ecologici.
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Studenţii însuşesc următoarele metode de studii ale gradului de 
adaptare a organismului uman la influenţa factorilor ecologici: in
tervievarea (anchetarea) populaţiei, determinarea reacţiei sistemului 
circulator -  frecvenţei pulsului, determinarea reacţiei sistemului res
pirator -  frecvenţa respiraţiei, determinarea reacţiei termice a orga
nismului -  temperatură cutanată.

II. Determinarea gradului de adaptare individuală şi populaţio
nală la schimbarea microclimatului.

Studenţii fac lecţia practică într-o încăpere (sală de studii) cu spa
ţiu relativ mic, în care se crează condiţii de încălzire treptată de la 
soare prin geam sau utilizând surse de căldură (calorifere suplimen
tare, reflectoare), sau se creează condiţii de răcire prin deschiderea 
maximă a geamurilor în timp de iarnă, fară a forma curenţi de aer 
cu viteză mare de mişcare. La începutul lecţiei şi peste 60 de minute 
studenţii efectuează măsurările conform indicaţiilor lectorului şi le 
înregistrează în caietul de lucrări (tabelul l):

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Adaptarea la factorii ecologici reprezintă:
a) un proces de recunoaştere;
b) un fenomen aloplastic;
c) un element al estimării ecologice;
d) o consolidare a funcţiilor fiziologice;
e) un proces inert al organismului.
2. Mecanismele de adaptare la factorii ecologici implică în pro

cesul propriu-zis:
a) componenţi anorganici ai mediului;
b) toată sfera organismului uman;
c) numai sistemul circulator;
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d) numai sistemul nervos central;
e) stimulii slabi de hipodinamie.
3. Adaptarea senzorială la factorii ecologici include:
a )  d e s fă ş u r a r e a  p r o c e s e lo r  v i t a le  în  t im p  ş i  sp a ţ iu ;

b) dezvoltarea mecanismelor imunitare;
c) dezvoltarea reflexelor pentru atenuarea sensibilităţii faţă de un 

stimul;
d) păstrarea constantă a temperaturii centrale (homiotermică);
e) menţinerea echilibrului morfofuncţional.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Adaptarea individuală la factorii ecologici se referă:
a) la om;
b) la animale;
c) la factorii abiotici;
d) la plantă;
e) la toate vietăţile.
5. Adaptarea populaţională la factorii ecologici se referă:
a) la populaţia animală;
b) la un individ;
c) la populaţia umană
d) la plante;
e) la o insectă.
6. Varietăţile de adaptare la factorii ecologici includ:
a) adaptarea la hipoxie şi hipopresiune;
b) adaptarea temporară (bioritmicitatea);
c) adaptarea senzorială;
d) adaptarea la factorii biologici;
e) adaptarea la factorii chimici.
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înregistrarea reacţiilor de adaptare a organismului la influenţa microclimatului din încăpere
Tabelul 1

Numele, prenumele investigatorului

Indicii
La începutul lecţiei Peste 60 de minute
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III. Evaluarea gradului de adaptare fiziologică a organismului 
la schimbarea microclimatului.

Pe cale matematică se calculează:
♦ numărul de persoane la care indicii fiziologici nu s-au schim

bat (în %);
♦ numărul de persoane la care indicii fiziologici s-au înrăutăţit

♦ numărul de persoane la care indicii fiziologici s-au îmbunătăţit
(%);

♦ valorile medii ale frecvenţei pulsului, frecvenţei respiraţiei şi
temperaturii pielii frunţii (la începutul lecţiei şi peste 60 de 
minute);

Pentru evaluarea gradului de adaptare se folosesc diverse reco
mandări, instrucţiuni. De exemplu, scrisoarea informativă „Оценка 
функциональных возможностей системы кровообращения 
на доврачебном этапе диспансеризации взрослого населения 
(Москва, 1987)”, în care sunt incluşi indicii de evaluare a capacită
ţilor sistemului cardiovascular (tabelul 2).

Tabelul 2
Indicii de selectare a persoanelor cu micşorare esenţială a capaci

tăţilor funcţionale ale sistemului circulator
Indicii V alorile

T A S , m m .c o l.H g 160 şi m ai m ult 100 şi m ai puţin

T A D , m m .c o l.H g 1 0 0 - / / - / / - 4 5  - I I - И -

FP, bătăi /  m in 9 0  - / / - / / - 4 5  - I I - I I  -

A M 3 0  - / / - / / - 1 5 - / / - / / -

Notă: T A S  -  ten siu n ea  arterială s is to lică ; T A D  -  ten siu n ea  arterială  

d ia s to lică ; FP -  frecven ţa  p u lsu lu i; A M  -  raportul dintre m asa corporală  

(M ) ş i ta lia  (T ) p acien tu lu i.

Д М  =  M -  ( T - 1 0 )
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Studenţii scriu rezultatele şi concluziile în caietele de lucrări 
practice.

IV. Analiza dinamicii bioritmurilor organismului pe parcursul 
unei zile-nopţi şi vară-iarnă.

După tipul braimstormingului studenţii răspund la următoarele 
întrebări:

♦ Caracteristica bioritmurilor.
♦ Dinamica bioritmurilor.
Răspunsurile se fixează pe tablă sau pe fiipschart. Apoi lectorul 

împreună cu studenţii analizează răspunsurile, corectându-le şi pre- 
zentându-le în formă finală.

Lucrul de sine stătător:
în baza materialului obţinut în timpul lucrării practice studenţii 

elaborează recomandări ecologice pentru ameliorarea procesului de 
adaptare fiziologică a organismului în condiţiile schimbării climei:

♦ migrări din zonele calde în cele reci;
♦ m ig ră r i d in  z o n e le  r e c i în  c e l e  c a ld e .
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Tema 19. NUTRIŢIA ÎN ECOSISTEMELE UMANE

Scopul
Conştientizarea rolului nutriţiei în ecosistemele umane.
Obiectivele
1. A determina necesitatea în energie şi substanţe nutritive pentru 

ecosistemul uman.
2. A evalua rolul diverselor substanţe nutritive şi biologic active 

pentru ecosistemul uman.
3. A caracteriza factorii ecologici naturali, ce influenţează modul 

de nutriţie.
4. A estima importanţa factorilor sociali şi a tradiţiilor în instala

rea modului de nutriţie a ecosistemelor umane într-un teritoriu.
5. A conştientiza securitatea alimentară şi a determina nivelul de 

respectare a acestuia.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de nutriţie umană şi alimentaţie echilibrată.
2. Aspectele cantitative şi calitative ale nutriţiei umane.
3. Factorii ecologici naturali, ce determină nutriţia popoarelor 

din diferite regiuni ale Terrei.
4. Influenţa factorilor social-economici asupra nutriţiei populaţiei din 

diferite regiuni ale Terrei. Starea de nutriţie în ţările în curs de dezvoltare.
5. Factorii determinanţi ai nutriţiei umane pentru reprezentanţii 

societăţilor cu grad înalt de dezvoltare, care locuiesc în diferite con
diţii climato-geografice.

6. Consecinţele nutriţiei neechilibrate. „Maladiile civilizaţiei” în 
ţările cu grad înalt de dezvoltare economică.

7. Rolul alimentaţiei variate. Alimentaţia piramidală. Piramida 
alimentaţiei echilibrate (corecte, sănătoase), locul diferitor alimente 
în această piramidă.

8. Politica în domeniul nutriţiei şi alimentelor.
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Activitatea practică

1. Prezentarea schematică a părţilor componente ale nutriţiei umane.
2. Prezentarea schematică a factorilor ecologici naturali şi social- 

economici, ce influenţează modul de nutriţie.
3. Identificarea consecinţelor nivelului scăzut de nutriţie.
4. Identificarea consecinţelor hipemutriţiei.
5. Alcătuirea unei piramide a alimentaţiei echilibrate (corecte, 

sănătoase).
6. Determinarea nivelului de acoperire a securităţii alimentare 

(pentru diverse grupe de produse alimentare şi în total) şi a dinamicii 
acesteia.

Dexterităţi practice

1. Stabilirea modului de nutriţie a ecosistemelor umane în funcţie 
de diverşi factori ccologici, climato-geografici, socio-economici şi 
de tradiţii.

2. Determinarea stării actuale a securităţii alimentare a populaţiei 
RM.

3. Evaluarea în dinamică a securităţii alimentare a populaţiei Re
publicii Moldova.

4. Elaborarea unui grafic al consecinţelor nivelului scăzut de nu
triţie.

5. Elaborarea unui grafic al consecinţelor hipemutriţiei.
6. Alcătuirea unei piramide a alimentaţiei corecte (sănătoase).



Dotarea lucrării practice

1. Tabele cu normative.
2. Tabele cu date privind asigurarea populaţiei Republicii Mol

dova cu produse alimentare.
3. Calculatoare.
4. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

După discutarea subiectelor pentru verificarea cunoştinţelor se 
desfăşoară activitatea practică în conformitate cu etapele indicate 
mai sus. La primele 5 etape se utilizează, în special, metodele „brain
storming” şi „brainwriting”.

I. La început, utilizindu-se metoda „brainwriting”se propune stu
denţilor să scrie şi în măsura posibilităţilor să detalizeze aspectele 
cantitative şi calitative ale nutriţiei umane. După clarificarea acesto
ra studenţii trebuie să prezinte în mod schematic materialul respectiv 
în caietul de lucru.

ÎI. Se foloseşte aceeaşi metodă pentru evidenţierea unui număr 
maxim posibil de factori ecologici naturali şi socio-economici, care 
influenţează modul de nutriţie. Se recomandă de luat în considerare 
şi tradiţiile diferitor popoare privind nutriţia. După aceasta se pro
pune de prezentat schematic în caietele de lucrări factorii naturali şi 
socio-economici, care influenţează nutriţia umană.

III. Cu metoda „brainstorming” se clarifică consecinţele nivelu
lui scăzut de nutriţie, propunându-se apoi prezentarea grafică a aces
tora.

IV. Tot în modul indicat pentru etapa a treia se ajunge la prezen
tarea grafică a consecinţelor hipernutriţiei.

V. Prin metodele „brainstorming” şi „brainwriting” se clarifică 
care sunt produsele alimentare ce pot fi consumate în cantităţi mari,
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alimentele care surt recomandate în cantităţi mai mici sau chiar des
tul de mici. Se oropune ca fiecare student să deseneze o piramidă care 
ar fi divizată în 4 nivele după modelul de mai jos (este posibil şi în 
formă de desen, unde alimentele respective vor fi aşezate la diferite 
nivele). La baza piramidei vor fi incluse alimentele care pot fi reco
mandate pentru consum în cantităţi mai mari, iar apoi -  urcându-ne 
pe piramidă mai sus -  se plasează alimentele ce sunt recomandate 
în cantităţi tot mai mici până când în vârful piramidei vor fi plasate 
alimentele care sunt recomandate într-o alimentaţie sănătoasă doar 
în cantităţi foarte mici.

VI. Pentru rezolvarea ultimei etape se foloseşte tabelul anexat 
privind consumul efectiv al produselor alimentare în Republica Mol
dova (kg / locuitor / an) pe parcursul ultimilor ani, normele de ali
mente pentru o persoană. Pentru a se elucida şi apoi a caracteriza 
situaţia alimentară în republică se propune studenţilor următoarea 
activitate:

a) se calculează pe ani acoperirea (x) normei de diverse produse 
alimentare (în procente) după formula:

X = E • 100/N, unde
E -  cantitatea reală de alimente în kg / locuitor / an;
N -  norma recomandată de produs alimentar în kg / locuitor / an;
b) în baza rezultatelor obţinute se întocmeşte un grafic pentru 

prezentarea în dinamică a acoperirii necesarului în alimente, deci a 
respectării securităţii alimentare (pe scara ordonatelor -  %, a absci
selor -  anii).

Activitatea de sine stătătoare

1. Analiza securităţii alimentare în RM pe parcursul anilor.
2. Trasarea propunerilor de ameliorare a situaţiei în corespundere 

cu politica în domeniul nutriţiei şi alimentelor la diferite niveluri 
(naţional, regional, comunitar).
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TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care proees-parte componentă a metabolismului contribuie la 
reconstruirea materiei vii?

a) asimilarea;
b) topirea;
c) arderea;
d) mineralizarea;
e) dezasimilarea.
2. Numiţi factorul ecologic, care determină valoarea energetică 

înaltă a raţiei alimentare la populaţie care lucrează în teritoriile nor
dice ale Pământului.

a) vegetaţia nesatisfacătoare;
b) apa potabilă;
c) compoziţia chimică a solului;
d) compoziţia chimică a aerului atmosferic;
e) temperaturile joase.
3. Numiţi principala stare de nutriţie care se atestă frecvent în 

ţările în curs de dezvoltare.
a) malnutriţia protein-calorică;
b) obezitatea;
c) hipervitaminoza A;
d) hiperlipidemiile;
e) guta.
4. Cine este considerat „tatăl ştiinţei despre nutriţie”?
a) Robert Koch;
b) I.I. Şmalgauzen;
c) Antoine Laveiser;
d) G. Hlopin;
e) Ernst Haekel.
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II. Indicaţi răspunsurile corecte

5. Care sunt cele două procese principale ale metabolismului din 
organismul uman?

a) asimilarea;
b) topirea;
c) arderea;
d) mineralizarea;
e) dezasimilarea.
6. Enumeraţi principalele deficienţe de substanţe nutritive şi bi

ologic active, care sunt larg răspândite în ţările în curs de dezvoltare 
(şi în Republica Moldova):

a) deficienţa de fier;
b) deficienţa de lipide;
c) deficienţa de glucide;
d) deficienţa de iod;
e) deficienţa de vitamina D.
7 . C a r e  p o t  fi p r in c ip a le le  c o n s e c in ţ e  a le  h ip e m u tr iţ ie i?

a) obezitatea;
b) ateroscleroza;
c) maladiile cardiovasculare;
d) rahitismul;
e) diabetul zaharat.
8. Numiţi alimentele, care vor constitui baza piramidei unei ali

mentaţii echilibrate (corecte, sănătoase):
a) pâine, paste făinoase, orez;
b) cartofi;
c) lapte, carne;
d) dulciuri, prăjituri, torte, afumături;
e) unt, ulei.
9. Numiţi alimentele plasate în vârful piramidei unei alimentaţii 

echilibrate (corecte, sănătoase), care sunt recomandate pentm con
sum în cantităţi minime:
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a) pâine, paste lainoase;
b) orez, cartofi;
c) legume (fară cartofi), fructe;
d) afumături, unt, ulei;
e) dulciuri, prăjituri, torte.

Fig. 1. Schema piramidei alimentaţiei echilibrate
( c o r c c t e ,  s ă n ă t o a s e ) .  Anexa nr. 1
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Consumul efectiv al produselor alimentare în Republica Moldova (kg/locuitor/an)
Anexa 1

Nr.d/o

\  Consumul \  mediu \ pe locuitor, \  kg/an

Grupe de \  produse \ alimentare \
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Continuare

3. Ouă, bucăţi 290,4 203 166 10 116 114 121 139 154 158 162

4. Peşte şi produse din 
peşte 13,2 12 2,3 1,4 3,0 2,2 3,5 5,8 5,8 6,5 ...

5. Zahăr 18,0 48,9 30,5 22,3 19,0 15,6 8,0 . . . 14,8 ...

6. Cartofi 93,6 . . . 67,0 84,0 71,0 64,0 53,0 65,0 66,3 69,0 63

7. Legume şi 
bostănoase 171,6 112,0 95,0 78,0 65,0 74,0 83,0 103,0 113,1 107,0 88,0

8.
Fructe, pomuşoare 

şi struguri (fără 
prelucrare în vin)

63,6 79,0 63,0 68,0 59,0 54,0 23,8 31,0 31,2 47 38,0

9.

Produse de 
panificaţie şi paste 

făinoase (recalculate 
în făină, crupe şi 

leguminoase)

123,6 171,0 170,0 139,0 127,0 129,0 134,0 139,0 151,0 133,0 146,0

10 Ulei vegetal 14,4 14,1 8,5 8,0 8,2 6,2 6,4 . . . 13,8 ...



Теша 20. IMPORTANŢA POLUĂRII
PRODUSELOR ALIMENTARE 
ÎN CADRUL ECOSISTEMELOR 
UMANE

Scopul
Conştientizarea rolului malefic al alimentelor poluate pentru eco

sistemul uman.
Obiectivele
1. Conştientizarea necesităţii protejării ecologice a alimentelor 

destinate consmului uman.
2. Aprecierea ecologică generală a alimentelor poluate cu sub

stanţe chimice şi a eventualului rol al acestor substanţe în ecosiste
mele umane.

3. Evaluarea particularităţilor endoecosistemului uman.
4. Aprecierea generală a alimentelor poluate biologic şi a eventu

alului rol al acestor poluanţi în ecosistemele umane.
5. Evidenţierea eventualei dereglări a endoecosistemului uman 

în cazul consumului alimentelor contaminate microbiologic.
6. Stabilirea unor măsuri generale de protecţie ecologică a ali

mentelor.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiuni de „produs alimentar”, „aditiv alimentar”, „ingredi
ent”, „produse alimentare fortificate”, „produse alimentare de origi
ne animală”, „produse alimentare de origine vegetală”, „materie pri
mă alimentară”, „termen de valabilitate”, „data-limită de consum”.

2. Noţiuni de „igienă a produselor alimentare” şi „inofensivitatea 
alimentelor”.

3. Noţiuni de „contaminant”, „pericol” şi „risc” în domeniul cir
cuitului alimentar.
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4. Poluarea alimentelor, eventualele condiţii şi căi de poluare, 
poluanţii (contaminaţii) chimici, aprecierea generală ecologică a ali
mentelor poluate cu substanţe chimice.

5. Eventuala influenţă a poluanţilor chimici din alimente asupra 
ecosistemului uman.

6. Endoecosistemul uman şi importanţa acestuia.
7. Poluarea biologică (contaminarea şi infestarea) a alimentelor.
8. Eventualul rol al contaminanţilor biologici în ecosistemele 

umane.
9. Dereglarea endoecosistemului uman în cazul consumului ali

mentelor contaminate cu microorganisme patogene sau a celor infes
tate cu helminţi.

10. Protejarea alimentelor, măsuri generale ecologice de preveni
rea poluării chimice şi biologice a alimentelor.

Activitatea practică

1. Prezentarea schematică a condiţiilor şi căilor de poluare chi
mică şi biologică (contaminare, infestare) a alimentelor.

2. Prezentarea grafică a eventualei influenţe malefice a poluanţi
lor chimici şi biologici (separat) asupra ecosistemului uman.

3. Sistematizarea sau prezentarea grafică a măsurilor generale de 
prevenire a poluării chimice şi biologice a alimentelor.

4. Aprecierea gradului de poluare chimică şi contaminare micro- 
biană a alimentelor (după datele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic 
de Stat).

5. Evaluarea dinamicii poluării chimice şi microbiene a alimen
telor (după datele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat).

Dexterităţi practice

1. Aprecierea generală ecologică a alimentelor poluate cu polu
anţi chimici şi biologici.
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2. Determinarea eventualului rol malefic al poluanţilor din ali
mente pentru ecosistemele umane.

3. Stabilirea gradului de poluare a alimentelor şi analiza în dina
mică a acestei poluări.

4. Schiţarea unor măsuri generale ecologice de prevenire a polu
ării alimentelor.

Dotarea lucrării practice

1. Extras din „Legea privind produsele alimentare” nr. 78 -  XV 
din 18 martie 2004.

2. Tabele cu rezultatele investigaţiilor de laborator a alimentelor din 
ultimii ani (după datele Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat).

3. Calculatoare.
4. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Prin metoda „Brainstorming” se clarifică separat condiţiile şi 
căile de poluare chimică şi biologică (contaminare microbiană, in
festare) a alimentelor.

2. Se propune studenţilor să prezinte schematic condiţiile şi căile 
de poluare chimică şi biologică a alimentelor în baza datelor obţinute 
în comun. După aceasta se discută în comun schemele propuse în 
scopul elaborării celei mai ample scheme posibile.

3. Prin metoda „Brainwiting” mai întâi se evidenţiază acţiunea 
malefică a poluanţilor chimici şi biologici, iar mai apoi se îndepli
neşte prezentarea grafică a acestei acţiuni cu discutarea ulterioară.

4. Bazându-se pe rezultatele investigaţiilor de laborator, efectu
ate de către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat studenţilor li 
se propune să aprecieze gradul de poluare chimică şi biologică a 
diferitor alimente.
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5. în baza rezultatelor obţinute de la SSES studenţii prezintă sub 
formă de grafic dinamica poluării chimice şi biologice a alimentelor 
pe parcursul anilor.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care substanţe dăunătoare pentru sănătate pot să se formeze în 
alimente în urma tratamentului termic excesiv?

a) helminţi;
b) polimeri toxici;
c) nitriţi;
d) microorganisme;
e) biostimulatori.
2. Numiţi substanţele, care se adaugă în mod intenţionat în pro

dusele alimentare pe parcursul fabricării, preparării, manipulării şi 
tratării acestora:

a) contaminanţi;
b) ingredienţi;
c) aditivi alimentari;
d) cadmiu;
e) plumb.
3. Numiţi substanţele, inclusiv aditivii alimentari, folosite la pro

ducerea sau prepararea produselor alimentare şi prezente în produsul 
finit dat sau într-o formă modificată:

a) contaminanţi;
b) ingredienţi;
c) aditivi alimentari;
d) cadmiu;
e) plumb.
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4. Numiţi substanţele, care nimeresc neintenţionat în produse
le alimentare, dar care pot fi prezente în acestea drept consecinţă 
a producerii, prelucrării, preparării alimentelor sau drept urmare a 
contaminării mediului:

a) contaminanţi;
b) proteine;
c) aditivi alimentari;
d) lipide;
e) vitamine.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

5. Care dintre poluanţii produselor alimentare enumerate mai jos 
sunt de natură chimică?

a) pesticide;
b) metale grele;
c) nitriţi;
d) microorganisme;
e) helminţi.
6. Care dintre poluanţii produselor alimentare enumerate mai jos 

sunt de natură biologică?
a) pesticide;
b) metale grele;
c) nitriţi;
d) microorganisme;
e) helminţi.
7. Selectaţi diverse moduri de acţiune malefică a poluanţilor chi

mici asupra organismului uman:
a) iritativă;
b) antienzimatică;
c) toxică generală;
d) biostimulatoare;
e) hepatotoxică.
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8. Selectaţi principalele moduri de acţiune a poluanţilor microbi- 
eni din alimente asupra organismului uman:

a) deteriorarea endoecosistemului uman;
b) hepatotoxică;
c) poate provoca boli diareice acute şi toxiinfecţii alimentare;
d) acţiune biostimulatoare;
e) stimularea rezistenţei organismului.

Anexa 1

Extras din „LEGEA privind produsele alimentare” 
nr. 78-XV din 18.03.2004, Monitorul Oficial nr. 83-87 

(1437-1441 din 28.05.2004)

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 2. Noţiuni de bază
în sensul prezentei Legi se folosesc următoarele noţiuni principale:
Produs alimentar -  orice substanţă sau produs în stare naturală 

sau prelucrată, destinat consumului uman, inclusiv băuturile, apa po
tabilă şi cea minerală îmbuteliate, guma de mestecat, aditivii alimen
tari, alimentele fortificate, nutrimentele şi suplimentele alimentare; 
produsele alimentare provenite din organisme modificate genetic şi 
orice alte substanţe, inclusiv apa, integrate intenţionat în produsele 
alimentare pe parcursul fabricării, preparării, manipulării sau tratării 
acestora. Noţiunea în cauză nu include: hrana pentru animale, anima
lele vii, cu excepţia celor care sunt pregătite pentru plasarea pe piaţă 
în scopul consumului uman, plantele, înainte de a fi recoltate; narcoti- 
cele şi substanţele psihotrope, substanţele utilizate doar în calitate de 
medicamente, produsele cosmetice, tutunul şi produsele din tutun.
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Aditiv alimentar -  orice substanţă, care nu este folosită în mod 
obişnuit în calitate de produs alimentar sau un component obişnuit 
tipic al produselor alimentare, cu sau fară valoare nutritivă, şi care, 
adaugă intenţionat în produsul alimentar în scopuri tehnologice (in
clusiv organoleptice) în diferite etape ale procesului de producere a 
produselor alimentare, devine sau poate deveni direct sau indirect o 
componentă a acestor produse alimentare ori afectează caracteristi
cile lor. Noţiunea în cauză nu include „contaminanţii” sau substan
ţele adăugate produselor alimentare pentru menţinerea ori sporirea 
calităţilor nutritive (vitamine, oligoelemente, aminoacizi) etc.

Ingredient -  orice substanţă, inclusiv aditivii, folosită la produ
cerea sau prepararea produselor alimentare şi prezentă în produsul 
finit ca atare sau într-o formă modificată.

Produse alimentarefortificate -  produse alimentare, în care au fost 
adăugate unul sau mai multe nutrimente esenţiale, cum ar fi vitamine
le, elementele minerale, proteinele ori alte substanţe nutritive, în scopul 
sporirii valorii nutritive a produsului respectiv, şi care sunt absente în 
stare iniţială a produsului ori au fost pierdute în procesul obişnuit de pro
ducţie. Produsele alimentare fortificate nu se consideră medicamente.

Produse alimentare din organisme modificate genetic şi /sau 
organisme modificate genetic -  produse alimentare care conţin o 
combinaţie nouă de material genetic obţinut prin tehnici de bioteh- 
nologie şi /sau organisme (orice entitate biologică capabilă să se re
producă sau să transfere material genetic) în care materialul genetic 
a fost modificat printr-un proces, ce nu are loc, în mod natural, prin 
împerechere şi /sau recombinare naturală.

Produse alimentare de origine animală -  produse alimentare, 
ce constau din sau conţin aproape în exclusivitate produse de origine 
animală (materie primă şi produse obţinute de la animale, păsări, 
peşti, albine şi hidrobionţi).

Produse alimentare de origine vegetală -  produse alimentare, 
ce constau din sau conţin aproape în exclusivitate produse de origine 
vegetală.
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lnofensivitatea produselor alimentare -  certitudine argumenta- 
lă a faptului că în condiţii obişnuite de preparare şi / sau utilizate, 
produsele alimentare nu sunt periculoase şi nu prezintă risc pentru 
sănătatea generaţiei actuale şi a celei viitoare.

Materie primă alimentară -  materie primă de origine animală, 
vegetală sau de alt gen, inclusiv apa, folosită la producerea produse
lor alimentare.

Circuit al produselor alimentare şi al materiilor în contact cu 
produsele alimentare -  elaborarea, fabricarea, prelucrarea, pre- 
ambalarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, transportarea, dis
tribuirea (inclusiv importul şi exportul) produselor alimentare şi a 
materialelor în contact cu produsele alimentare şi alte modalităţi de 
transmitere a acestora.

Termen de valabilitate -  perioada de timp stabilită de către agen
tul economic, care produce un produs alimentar, pe durata căreia 
produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile specifice, cu condiţia 
respectării regulilor de transport, manipulare depozitare, păstrare, 
utilizare şi consum. Termenul de valabilitate al produselor alimenta
re poate fi exprimat printr-o anumită perioadă de timp sau prin data 
limită de consum.

Data limită de consum -  dată stabilită de producător pentru pro
dusele alimentare, care, din punct de vedere microbiologic, au un 
grad sporit de perisabilitate şi sunt susceptibile de a prezenta un peri
col imediat pentru sănătatea consumatorului. Data limită de consum, 
care indică ziua, luna şi anul, este precedentă de menţinerea „Expiră 
la data de ...”.

Igiena produselor alimentare -  orice condiţii şi măsurări necesare 
pentru garantarea inofensivităţii şi stabilităţii la păstrarea produselor ali
mentare, întreprinse la orice etapă de producere şi distribuire a acestora, 
pomindu-se de la cultivare sau creştere, producere până la consum final.

Contaminat- orice substanţă, care nimereşte neinteţionat în pro
dusele alimentare sau care este prezentă în acestea drept consecinţă
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a producerii (inclusiv a activităţilor de creştere a plantelor şi anima
lelor şi a practicii veterinare), fabricării, prelucrării, preparării, sau 
drept urmare a contaminării mediului.

Pericol -  agent biologic, chimic sau fizic prezent al produsului 
alimentar sau o stare a produsului alimentar, ce pot avea un efect 
nefast asupra sănătăţii omului.

Risc -  probabilitatea apariţiei unui efect nociv pentru sănătatea 
omului, precum şi gravitatea acestui efect în cazul expunerii la un 
pericol.

Anexa 2
Agenţii patogeni, substanţele chimice şi vectorii alimentari ai bo

lilor infecţioase transmise prin alimente

A gentul M icroorganism ul /  toxina V ectorul a lim en tar

B acterii
C am p ylob acter , C lostr id iu m , 
E. c o li ,  S a lm o n e lla , V ib rio - 

ch o lera te , L isteria

A lim en te  cru d e şi 
prelucrate co n ta m in a te  

în  tim p u l p regătirii, 
păstrării sau serv irii

Virusuri P o lio m ie lita , hep atita  A  şi E

L eg u m e  iriga te cu  ape  

d e  can a liza re , p rod u se  de  
m are

P rioni
E n cefa lita  sp o n g ifo rm ă  b o v in ă  

(B S E )

A lim e n te  d e  o r ig in e  

an im ală  d e  la  b o v in e  
b o ln a v e  d e  „b oa la  v a c ii 

n eb u n e”

Fungi
M ico to x in e , a fla to x in e , 

o cra to x in e
N u c i ş i cerea le  păstrate

P rotozoare A m ib ă , lam b lii, cr ip tosp orid ii
Fructe, leg u m e , apă, 
lap te  n ep asteu riza t



Continuare

H elm in ţi, paraziţi
A sca r id e , fa s c io le , ten ii, 

tr ich in e le , op istorh ii

Fructe, carn e neprelucrată, 
p eşte  crud din bazine  

a cv a tice  con tam in ate , 
leg u m e irigate cu  ap e de  

can a lizare

S u b stan ţe  c h im ic e  
a g r ic o le  sau  

v eterin are

P estic id e , fu n g ic id e , 
în grăşăm in te , h orm oni, 

a n tib io tice

A lim en te  con tam in ate  prin 
a b u z  d e  agenţi ch im ic i;  

utilizarea  e x c e s iv ă  a 

a n tib io tice lo r  poate  
cau za  a lerg ii şi fac ilita  

d ezv o lta rea  rezisten ţe i 
m icro o rg a n ism elo r

M eta le  g re le M ercur, cad m iu , staniti
P eşte , p rodu se d e  mare 

din a p ele  con tam in ate  cti 
d eşeu ri industriale

R a d io n u c liz i M ateria le  rad ioactive
A lim en te  con tam in ate  de 

precip itaţii a tm o sfer ice  

rad ioactive

Anexa 3
Analizele de laborator ale probelor de legume la conţinutul de ni- 

traţi în municipiul Chişinău pe parcursul anilor 1999-2003 
(CMMP Chişinău)

A nii N um ărul de probe analizate N um ărul probelor cu conţinut 
sporit de nitraţi

1999 6 0 7 21
2 0 0 0 6 2 3 74
2001 144 5
2 0 0 2 113 15
2 0 0 3 3 6 2 22
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A nexa  4
Investigaţiile probelor de lapte şi produse lactate în municipiul 

Chişinău la conţinutul de substanţe toxice (CMMP Chişinău)

A nii

1995 1996 1997 1998 1999

Nr. de 
probe 
anali
zate

% de 
probe 

cu 
conţi

nut 
sporit

nr. de 
probe 
anali
zate

% de 
probe 

cu 
conţi

nut 
sporit

nr. de 
probe 
anali
zate

% de 
probe 

cu 
conţi

nut 
sporit

nr. de 
probe 
anali
zate

% de 
probe 

cu 
conţinut 

sporit

nr. de 
probe 

analizate

% de 
probe 

cu con
ţinut 

sporit

292 7,3 23 5 6 ,8 58 3 ,6 5 0 4 ,4 4 8 3 ,5

A nexa  5
Cota-parte (%) a probelor de lapte şi produse lactate, care n-au 

corespuns normativelor după indicatorii sanitaro-microbiologici în 
mun. Chişinău în comparaţie cu datele pe republică

Localitatea
A nii

1995 1996 1997 1998 1999

Mun. C hişinău 1,6 4 ,8 8 ,2 1,6 1,8

R. M oldova 5 ,6 4 ,9 5 ,7 4 ,7 5 ,6
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Anexa б
Ponderea probelor unor alimente, care nu corespund normativelor 

după indicii sanitaro-microbiologici în RM pe parcursul anilor 
2001-2003 (în %)

Anii
Carne 

şi produse 
de carne

Păsări 
şi produse 
de păsări

Lapte 
şi produse 

lactate, 
inclusiv 

unt

Peşte 
şi produse 
din peşte

Produse de 
panificaţie 

crupe 
şi morărit

Total

2001 9,0 8,8 13,3 4,8 7,3 9,1
2002 7,1 2,9 13,4 12,0 4,3 8,4
2003 7,17 6,61 13,35 12,45 4,44 8,81



Tema 21. METODELE DE CERCETARE ŞI EVALUARE 
ECOLOGICĂ A STĂRII DE MIGRAŢIE A  
POPULAŢIEI UMANE ÎNSOŢITE DE 
DEREGLĂRI ALE STĂRII DE SĂNĂTATE

Scopul
Studierea şi evaluarea ecologică a stării de migraţie a populaţiei 

umane şi a stării de sănătate a migranţilor.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunile de migraţie a populaţiei umane şi de conse

cinţe în sănătate şi sociale.
2. A însuşi metodele de studiu şi de evaluare a migraţiei po

pulaţiei umane şi a dereglărilor stării de sănătate, determinate de 
migraţie.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de migraţie a populaţiei umane.
2. Cauzele migraţiei populaţiei umane.
3. Caracteristica mişcării migratoare mondiale a populaţiei 

umane.
4. Noţiunea de migrare internă, migrare externă (internaţională) 

a populaţiei, imigrare şi emigrare.
5. Particularităţile mişcării migraţionale şi ale traficului uman în 

Republica Moldova.
6. Migraţia şi genofondul populaţiei.
7. Problemele de sănătate ale populaţiei corelate cu mişcarea mi- 

gratorie, consecinţele familiale.
8. Metodele de studiu ecologic al migraţiei populaţiei, impor

tanţa.
9. Evaluarea ecologică a mişcării migratorii a populaţiei şi a de

reglărilor stării de sănătate drept consecinţă a migraţiei.
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Activitatea practică

1. însuşirea metodelor de cercetare a imigrării în ţară şi emigrării 
din ţară a populaţiei umane.

2. Determinarea sporului (deficitului) migrator.
3. însuşirea repercusiunilor stării de sănătate a populaţiei umane, 

determinate de mişcarea migratorie.
4. Evaluarea ecologică a mişcării migraţionale a populaţiei 

umane.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea de cunoaştere a metodologiei studiului ecologic al 
mişcării migraţionale a populaţiei umane.

2. Abilitatea de evaluare ecologică a mişcării migraţionale a po
pulaţiei umane.

Dotarea lucrării practice

1. Probleme de situaţie.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I. însuşirea metodelor de cercetare a imigrării în ţară şi emigră
rii din ţară a populaţiei umane.

Studenţii rezolvă probleme de situaţie în vederea studiului miş
cării migratorii a populaţiei umane (problema nr.l).

Studiul ecologic al mişcării migratorii a populaţiei umane se face 
prin metoda statistică, care constă în calculul a doi indici: indicele de 
imigrare şi indicele de emigrare. Aceşti indici pot fi calculaţi pentru 
ţara integră sau pentru orice unitate administraliv-teritorială (comu
nitate, raion, judeţ), utilizând următoarele formule:

146



Nr. de locuitori sosiţi definitiv intr-un an 
Indicele de imigrare = ---------------------------------------------- x  1000;

Nr. de locuitori a i ţării sau comunităţii la 01. VII

Nr. de locuitori plecaţi definitiv intr-un an 
Indicele de emigrare  ------------------------------------------------x  1000;

Nr. de locuitori a i ţării sau comunităţii ta  01. Vil

II. Determinarea sporului (deficitului) migrator.
în cazul când imigrarea este mai sporită faţă de emigrare, indice

le sporului migrator are o valoare pozitivă, dar când imigrarea este 
mai redusă decât emigrarea, indicele sporului migrator are o valoare 
negativă (deficit migrator).

Sporul migrator se determină după următoarea formulă:

Sporul (deficitul) m igrator =  Im igrare (%o) -  Em igrare (% o);

III. însuşirea repercusiunilor stării de sănătate a populaţiei de
terminate de mişcarea migratorie.

Mişcarea migratorie reprezintă un fenomen foarte negativ al so
cietăţii contemporane, carc periclitează sănătatea persoanelor migra
toare şi a întregii societăţi, punând în pericol chiar şi genofondul 
unei naţiuni.

Sursele bibliografice referitoare la tema dată informează despre 
următoarele repercusiuni asupra stării de sănătate cauzate de mişca
rea migratorie:

-  modificări ale profilului morbidităţii;
-  manifestarea „sindromului de adaptare”;
-  modificarea stilului de viaţă;
-  modificarea condiţiilor de mediu natural şi social;
-  modificarea comportamentului demografic;
-  schimbarea statusului socio-profesional;
-  schimbarea nivelului de cultură sanitară;
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-  modificarea structurii familiei;
-  modificarea raporturilor dintre generaţii.
Aceste repercusiuni pot fi complementate cu mulţi alţi indici, in

clusiv mai concreţi. Repercusiunile negative ale mişcării migratoare 
se estimează de către studenţi prin rezolvarea problemelor de situaţie 
(vezi problema nr. 2).

IV. Evaluarea ecologică a mişcării migraţionale a populaţiei 
umane.

în baza rezolvării problemelor de situaţie şi calculelor efectuate, 
studenţii estimează valorile imigrării şi emigrării oamenilor pe ţară, 
judeţ, raion sau comunitate, comparându-le cu datele medii naţiona
le şi ale ţărilor dezvoltate.

Se estimează de asemenea sporul (deficitul) migrator şi se fac 
concluziile posibile. Datele de asemenea se compară în interiorul 
ţării şi cu cele din ţările dezvoltate.

Toate rezultatele se fixează în caietul de lucrări practice.

Problema de situaţie nr. 1

Pe parcursul anilor 2002, 2003 şi 2004 în raionul Nisporeni a 
imigrat în total (oficial şi neoficial) respectiv 241, 212, 249 cetăţeni, 
concomitent din acest raion au emigrat (oficial şi neoficial) respectiv 
303, 201 şi 289 cetăţeni.

Numărul de locuitori ai raionului la 01 .VII a anilor 2002, 2003 şi 
2004 a fost respectiv egal cu 61510, 60933 şi 60291 cetăţeni.

Calculaţi indicele de imigrare, indicele de emigrare, sporul (de
ficitul) migrator după ani şi în medie. Faceţi evaluarea ecologică a 
mişcării migraţionale a populaţiei în raionul Nisporeni şi concluzia 
respectivă.
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Problema de situaţie nr. 2

Mişcarea migratorie caracteristică pentru Republica Moldova se 
manifestă foarte impresionant şi prin traficul de femei (sclavia albă). 
Evident această situaţie exercită importante repercusiuni asupra stă
rii de sănătate, asupra întregii societăţi, determinând şi pierderi con
siderabile statale.

Sarcina studentului constă în selectarea consecinţelor negative 
ale traficului de femei din lista prezentată în continuare:

-  contaminarea maladiilor sexual-transmisibile, inclusiv HIV-in- 
fecţia;

-  modul sănătos de viaţă;
-  sarcinile dorite;
-  sarcinile nedorite;
-  posibilitatea supravegherii permanente a sănătăţii;
-  posibilitatea unui tratament performant;
-  sterilitatea (din cauza avorturilor criminale, afecţiunilor infla

matorii şi lezării organelor genitale);
-  cronicizarea maladiilor, drept urmare a tratamentului întârziat 

sau a lipsei acestuia;
-  eficacitatea profilactică a maladiilor şi traumelor;
-  traume fizice (leziuni corporale, drept consecinţă a maltratării 

fizice);
-  sindrom psihic posttraumatic;
-  satisfacerea plăcerilor sexuale;
-  dependenţa narcotică;
-  dependenţa alcoolică;
-  fericirea familiei;
-  întărirea cuplului familial;
-  distrugerea integrităţii familiei, cu o posibilă destrămare a ei, 

ulterior;
-  fericirea şi satisfacerea copiilor;



-  abandonarea copiilor pe o anumită perioadă pe timp;
-  lipsirea copiilor de grija şi atenţia mamei.
Selectaţi consecinţele negative asupra întregii societăţi:
-  prosperă familia în calitate de instituţie fundamentală a socie

tăţii;
-  este pusă în pericol existenţa şi dezvoltarea familiei în calitate 

de instituţie fundamentală a societăţii;
-  se măreşte numărul de copii bine asiguraţi şi educaţi;
-  sunt tendinţe pozitive ale evoluţiei proceselor demografice;
-  se stabileşte o tendinţă negativă a evoluţiei proceselor demo

grafice;
-  se măreşte numărul de copii „orfani, cu părinţi în viaţă”;
-  sporesc indicii morbidităţii prin maladii sexual-transmisibile;
-  se micşorează indicii morbidităţii prin maladii sexual-transmi- 

sibile;
-  se îmbunătăţesc indicii morbidităţii prin maladii psihice;
-  sporeşte nivelul natalităţii;
-  scade nivelul natalităţii;
-  creşte incidenţa maladiilor psihice;
-  creşte numărul copiilor născuţi cu diverse patologii congenita

le şi a celor HIV-infectaţi;
-  se micşorează numărul de persoane tinere invalide;
-  se îmbunătăţeşte starea criminogenă a societăţii;
-  se pierde forţa de muncă în ţară;
-  se măreşte gradul de criminalizare a societăţii;
-  sporeşte numărul de persoane tinere invalide.
Rezultatele rezolvării problemelor se înregistrează în caietul de 

lucrări practice.
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Lucrul de sine stătător
Volumul lucrării practice, fiind prea mare pentru cele 2 ore pre

văzute pentru lucrarea practică, o parte din lucrul scontat se va reali
za de către student, de sine stătător.

în baza materialului obţinut studenţii elaborează recomandări 
ecologice privind realizarea necesităţilor societăţii şi individului în 
problema vizată.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Mobilitatea şi deplasările populaţiei cu schimbarea definitivă a 
domiciliului stabil se numeşte:

a) schimbarea locului de trai;
b) trecerea tranzitivă;
c) călătorie civilizată;
d) mişcare migratorie;
e) mişcare turistică.
2. Plecarea definitivă a unei persoane dintr-o ţară în alta se nu

meşte:
a) turism;
b) emigrare;
c) imigrare;
d) călătorie;
e) deplasare.
3. Ce înţelegem noi prin „sclavia albă”?
a) munca grea la stăpân;
b) traficul de femei;
c) migraţia populaţiei umane;
d) locuirea în condiţii precare;
e) insuficienţa asistenţei medicale.

151



II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Cauzele migraţiei populaţiei umane sunt:
a) creşterea numărului de populaţie în ţară (suprapopulaţia);
b) lipsa dorinţei de a munci;
c) probleme comportamentale în familie;
d) sărăcia în ţară;
e) starea grea a sănătăţii.
5. Particularităţile nefavorabile ale migraţiei sunt:
a) posibilitatea de adaptare Ia condiţiile civilizate de trai;
b) locuirea în condiţii precare de habitat;
c) optimizarea relaţiilor între generaţii;
d) morbiditatea majoră prin boli infecţioase şi netransmisibile;
e) delăsarea educaţiei copiilor.
6. Măsurile de prevenire a mişcării migratoare a populaţiei sunt:
a) dezvoltarea şomajului;
b) crearea locurilor de muncă;
c) asigurarea salariilor satisfăcătoare;
d) repartizarea neechilibrată a veniturilor;
e) lupta cu corupţia.
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Теша 22. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA
FACTORILOR DE RISC D IN  ECOSISTEMELE 
AMBIENTALE ŞI EVALUAREA 
ECOLOGICĂ A LOR

Scopul
Evaluarea ecologică a factorilor de risc din ecosistemele ambi

entale şi elaborarea măsurilor de combatere şi reducere la limitele 
minime ale acestora.

Obiectivele
1. A stabili relaţiile de cauzalitate dintre factorii de risc şi starea 

de sănătate.
2. A studia principalii factori de risc din mediu.
3. A studia principiile şi metodele utilizate în evaluarea riscului 

generat de mediu.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Rolul diferitor factori în formarea sănătăţii populaţiei (factorii 
ecologici, ereditari etc.).

2. Noţiunea de factor de risc, clasificarea factorilor de risc.
3. Clasificarea factorilor de risc din mediul natural şi social.
4. Riscul pentru sănătate determinat de factorii fizici (zgomot, 

radiaţii, temperaturi extreme, variaţii de presiune etc.).
5. Riscul pentru sănătate determinat de factorii chimici (substan

ţe chimice de natură organică şi anorganică).
6. Riscul pentru sănătate determinat de factorii biologici (viru

suri, bacterii, paraziţi, fungi).
7. Riscul pentru sănătate determinat de factorii psiho-sociali şi 

comportamentali (condiţii de muncă, trai, alimentaţie etc.).
8. Principii şi metode de evaluare a riscului generat de mediu.



Activitatea practică

1. Studierea şi însuşirea clasificării factorilor de risc .
2. însuşirea direcţiilor principale de evaluare a riscului generat 

de mediu.
3. Studierea principiilor de analiză a riscului generat de mediu 

(măsurarea riscului)
4. Rezolvarea problemelor de situaţie.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea în determinarea şi cercetarea factorilor de risc din 
ecosistemele ambientale.

2. Abilitatea în utilizarea metodelor de evaluare a riscului generat 
de mediu.

Dotarea lucrării practicc

1. Clasificarea factorilor de risc.
2. Probleme de situaţie.
3. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I. Studierea şi însuşirea clasificării factorilor de risc.
Iniţial studenţii fac cunoştinţă cu clasificarea factorilor de risc 

prezentată în anexa 1.
Urmează lucrul în perechi. Fiecare pereche de studenţi studiază 

şi descriu în caietele de lucru unul dintre factorii de risc (originea, 
influenţa, prevenirea apariţiei etc.) după care relatează datele cole
gilor săi.

II. Însuşirea direcţiilor principale de evaluare a riscului generat 
de mediu.
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Lucrul în comun. Studenţii se familiarizează, însuşesc şi scriu în 
caietele de lucrări practice direcţiile principale de evaluare a riscului 
generat de mediu (anexa 2).

III. Studierea principiilor de analiză a riscului generat de mediu 
(măsurarea riscului).

Studenţii se familiarizează cu noţiunile de bază în studierea ris
cului (anexa 3), notează formulele în caiete şi în baza exemplelor 
prezentate rezolvă probleme de situaţie.

IV Rezolvarea problemelor de situaţie.

Problema de situaţie nr. I

în tabelul de jos  sunt prezentate rezultatele investigaţiilor retros
pective a acţiunii factorului profesional asupra apariţiei emfizemei 
pulmonare. Care este ponderea factorului profesional în dezvoltarea 
emfizemei pulmonare?

Numărul de persoane expuse neexpuse total
Bolnave 29 7 36
Sănătoase 41 31 72
Total 70 38 108

Problema de situaţie nr. 2

în tabelul de mai jos  sunt prezentate rezultatele investigaţiilor 
prospective ale acţiunii metalelor grele asupra apariţiei patologiei 
hepato-renale. Calculaţi care este riscul provocat de acţiunea acestui 
factor nociv?

Numărul de persoane bolnavi sănătoşi total
Expuse 440 260 700
Neexpuse 260 440 700
Total 700 700 1400
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TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care este influenţa elementelor chimice asupra sănătăţii popu
laţiei?

a) provoacă pneumoconioze;
b) provoacă stări carenţiale sau excesive din cauza aportului in

suficient sau excesiv de substanţe chimice;
c) provoacă afecţiuni infecţioase;
d) provoacă alergii;
e) provoacă modificări de comportament.
2. Care este definiţia riscului relativ?
a) exprimă raportul dintre rata incidenţei pentru cei expuşi şi cei 

neexpuşi;
b) exprimă diferenţa dintre incidenţa îmbolnăvirii pentru expuşi 

şi neexpuşi;
c) numărul cazurilor noi de boală apărute;
d) numărul total de cazuri de boală înregistrate;
e) frecvenţa răspândirii maladiei.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Enumeraţi direcţiile principale de evaluare a riscului generat 
de mediu;

a) expunerea riscului;
b) identificarea riscului;
c) caracterizarea riscului;
d) valorificarea riscului;
e) managementul riscului.
4. Numiţi factorii de risc comportamentali, ce influenţează sănă

tatea populaţiei.
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a) fumatul;
b) consumul de alcool;
c) consumul de droguri;
d) alimentaţia excesivă;
e) practicarea regulată a exerciţiilor fizice.
5. Ce acţiune exercită zgomotul asupra stării de sănătate a popu

laţiei?
a) lezarea funcţiei auditive;
b) influenţa asupra stării psihice;
c) diminuarea capacităţii de muncă;
d) influenţa asupra sistemului locomotor;
e) scade imunitatea organismului.
6. Care sunt cele două principii de analiză a riscului generat de 

mediu?
a) investigaţii prospective;
b) investigaţii calitative;
c) studiu caz-martor;
d) investigaţii retrospective;
e) investigaţii cantitative.

Anexa I
CLASIFICAREA FACTORILOR DE RISC

I. F a c t o r i  d e  r i s c  c u  a c ţ i u n e  p e r m a n e n t ă  ş i  a s u p r a  î n t r e g / /  p o p u -

LA ŢII.

II. F a c t o r /  d e  r i s c  c u  a c ţ i u n e  l i m i t a t ă  a s u p r a  u n o r  g r u p u r i  d e  i n 

d i v i z i

1. Factori de risc intrinseci:
-  genetici;
-  umorali;
-  endocrini;
-  neurogeni.
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2. Factori Je risc extrinseci:
-  fizici;
-  chimici;
-  biologici;
-  patologie geografică;
-  socio-economici;
-  profesionali;
-  patologia cosmică;
-  patologia iatrogenă;
-  consaguinitate.

Anexa 2

Direcţiile principalc de evaluare a riscului general de mediu

1. Depistarea şi evaluarea cantitativă şi calitativă a factorilor din 
mediu, ce afectează sănătatea, ceea ce ar corespunde cu „Identifica
rea riscului”;

2. Cunoaşterea efectelor produse de aceşti agenţi asupra orga
nismului uman, cunoaşterea relaţiei doză (concentraţie) -  răspuns 
(efect) -  “caracterizarea riscului”.

3. Supravegherea prevenţională şi combaterea factorilor de risc 
şi a acţiunii asupra populaţiei, ceea ce corespunde „Managementului 
riscului”.

Anexa 3

Măsurarea riscului

1. Investigaţii prospective -  studiază fenomenul de la cauza po
tenţială la morbiditate.

2. Investigaţii retrospective -  studiază fenomene de la morbidi
tate spre cauză.
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Tipuri de studii:
• Riscul relativ (R.R.) exprimă raportul dintre rata incidenţei 

pentru cei expuşi şi cei nonexpuşi.
• Riscul absolut (R.Ab.) este sinonim cu incidenţa bolii în con

textul expunerii.
• Riscul atribuabil (R. At.) este diferenţa dintre incidenţa îmbol

năvirii pentru expuşi şi neexpuşi.
Studiul de cohortă permite măsurarea riscului relativ, ceea ce im

plică înregistrarea cazurilor noi de boală apărute pe parcursul unei 
etape şi cuantificarea riscului comparativ la persoanele expuse şi ne- 
expuse.

Lotul de persoane Boală Non boală
Expuşi a b a+b

Neexpuşi с d c+d
a+c b+d

RR este incidenţa expuşi/incidenţa neexpuşi:

a/(a + b)_  a(c + d)
K-K- c/(c + d) c(a + b)

Dacă R.R este aproape de 1, se remarcă faptul că între boală şi 
factorul urmărit nu există o relaţie, deoarece riscul este similar atât 
la persoanele expuse, cât şi la cele neexpuse.

Riscul atribuabil în cadrul studiului de cohortă se poate exprima 
prin formula:

R.At = 7 ~ ^“гг -  — x~ j (a + b) с + d

De fapt, ambii indicatori se referă la aceeaşi informaţie, doar in
terpretarea este diferită:

1. Riscul relativ sugerează cea mai bună estimare a relaţiei expu- 
nere-boală, este utilizat pentru a marca interferenţele cauzale;
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2. Riscul atribuabil este utilizat mai frecvent în sănătatea publi
că, fiind un indicator al frecvenţei fiecărei boli, ce poate fi atribuită 
expunerii.

Studiul caz-martor estimează proporţia persoanelor, expuse la 
risc în cadrul grupului de bolnavi, pe de o parte, şi al grupului de 
persoane sănătoase, pe de altă parte.

Lotul de persoane caz martor total
Expus a b a+b

Non-expus с d c+d
a+c b+d a+b+c+d

Estimarea riscului se realizează prin calcularea raportului odd 
ratio:

Valorile crescute ale O.R. indică o puternică asociere între boală 
şi expunere. Valoarea este apropiată de 1, când între boală şi expune
re nu există relaţie şi este mai mică de 1, când asocierea este de tip 
negativ, deci factorul de expunere are efect protectiv.
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Теша 23. DETERMINAREA, CERCETAREA
ŞI ESTIMAREA MODULUI DE VIAŢĂ  
ŞI CALITĂŢII VIEŢII INDIVIDULUI, 
FAMILIEI, POPULAŢIEI ÎN RAPORT 
CU FACTORII ECOSISTEMICI

Scopul
Studierea şi evaluarea ecologică a modului de viaţă şi calităţii 

vieţii individului, familiei, populaţiei în raport cu factorii ecosiste- 
mici.

Obiectivele
1. A însuşi noţiunile de mod de viaţă, stil de viaţă, nivel de viaţă 

şi calitate a vieţii populaţiei umane.
2. A însuşi metodele de cercetare şi estimare ecologică a modului 

de viaţă şi a calităţii vieţii populaţiei în raport cu factorii ecosiste- 
mici.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Importanţa ecologică a modului de viaţă şi a calităţii vieţii 
populaţiei umane.

2. Noţiunea de „mod de viaţă”. Componentele principale ale mo
dului de viaţă.

3. Noţiunea de „stil de viaţă” . Elementele stilului de viaţă.
4. Noţiunea de „nivel de viaţă”, indicii nivelului de viaţă.
5. Noţiunea de „calitate a vieţii”. Componentele principale ale 

calităţii vieţii.
6. Caracterizarea calităţii vieţii în Republica Moldova.
7. Metoda determinării şi cercetării modului de viaţă şi calităţii 

vieţii populaţiei în raport cu factorii ecosistemici.
8. Estimarea ecologică a modului de viaţă şi a calităţii vieţii po

pulaţiei în raport cu factorii ecosistemici.
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Activitatea practică

1. însuşirea metodelor de cercetare a modului de viaţă a popula
ţiei în relaţie cu factorii ecologici.

2. însuşirea metodelor de cercetare a calităţii vieţii populaţiei în 
raport cu factorii ecosistemici.

3. Autoevaluarea modului şi stilului de viaţă.
4. Estimarea ecologică a modului de viaţă şi a calităţii vieţii po

pulaţiei în raport cu factorii ecosistemici.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea de a cunoaşte metodologia cercetării ecologice a 
modului de viaţă şi a calităţii vieţii populaţiei în raport cu factorii 
ecosistemici.

2. Abilitatea de estimare ecologică a modului de viaţă şi a calită
ţii vieţii populaţiei în relaţie cu factorii ecosistemici.

Dotarea lucrării practice

1. Componentele modului şi stilului de viaţă a populaţiei umane.
2. Componenţa nivelului de viaţă şi calităţii vieţii populaţiei 

umane.
3. Tabelul de autoevaluare a modului şi stilului de viaţă.
4. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I. însuşirea metodelor de determinare şi cercetare a modului de 
viaţă a populaţiei în relaţie cu factorii ecologici.

Studenţii iau cunoştinţă de datele tabelului 1 şi repartizează apar
tenenţa componentelor de stil de viaţă şi de mod de viaţă în confor
mitate cu varianta care ar fi corectă.
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Componentele (indicii) modului de viaţă şi stilului de viaţă 
a populaţiei umane

Tabelul 1

Mod de viaţă Stil de viaţă
Utilajul casnic Locuinţa (m2 la o persoană)
Comportamentul Caracterul muncii
Fumatul Abandonarea fumatului
Abandonarea alcoolului Durata zilei de muncă
Condiţiile igienice în locuinţe Alcoolismul
Narcomania Toxicomania
Huliganismul Condiţiile igienice la locurile de
Calificarea profesională muncă
Supraalimentaţia Malnutriţia
Obiceiurile Asistenţa medicală
Sedentarismul Practicile sexuale riscante
Formele de petrecere a timpului Tradiţiile
liber Excesul de cafea
Excesul de soare în alimente Durata timpului liber
Mijloacele existente de transport Stresul psihic
Informaţiile Reşedinţa (urbană, rurală)
Cultura Mijloacele de comunicare 

Mijloacele de telecomunicare

în caietul de lucrări practice studentul fixează varianta corectă a 
conţinutului modului de viaţă şi stilului de viaţă.

II. Însuşirea metodelor de cercetare a calităţii vieţii populaţiei în 
raport cu factorii ecosistemici.

Studenţilor li se prezintă materiale (tabelul 2) cu privire la 
componenţa (indicii) nivelului de viaţă şi calităţii vieţii popula
ţiei umane.
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Tabelul 2
Componenţa (indicii) nivelului de viaţă şi calităţii vieţii 

populaţiei umane
Nivelul de viaţă Calitatea vieţii

Bunăstarea materială; 
Bunăstarea socială;

Produsul intern brut per capita; 
Bunăstarea spirituală;

Nivelul consumului de produse
alimentare
Mărfurile utilizate
Confortul vieţii
Nivelul preţurilor
Plata pentru serviciile comunale
Democratizarea vieţii
Suma impozitelor
Dezvoltarea comunicaţiilor
Nivelul de asistenţă medicală
Studiile

Structura produselor alimentare
consumate
Serviciile utilizate
Sănătatea individului şi a populaţiei
integre
Dinamica preţurilor
Libertatea omului
Nivelul plăţilor pentru apartament
Dreptul omului
Cheltuielile pentru transport
Posibilităţi de odihnă
Longevitatea
Coşul minim de consum
Mediul natural

Studenţii repartizează apartenenţa componentelor nivelului de 
viaţă şi a calităţii vieţii în conformitate cu varianta, care ar fi corectă. 
Varianta corectă se fixează de studenţi în caietul de lucrări practice. 

III .Autoevaluarea modului şi stilului de viaţă.
Studenţii îşi fac autoevaluarea modului şi stilului lor de viaţă în 

funcţie de elementele incluse în tabelul 3.
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Tabelul 3
Autoevaluarea modului şi stilului de viaţă (de îndeplinit după 

modelul prezentat în tabel)

Studentul________________________
numele, prenumele

Indicii modului de viaţă Indicii stilului de viaţă
Locuinţa -  6 m2 în cămin 
Dispun de frigider 
Este prezent televizorul 
Este aparat de radio 
Ocupaţia -  student 
Ocupaţia cu lecţiile -  10 ore / zi

Fumez
Alcool consumat la sărbători 
Narcomania lipseşte 
Toxicomania lipseşte 
Alimentaţia carenţială 
Sedentarismul dezvoltat

Căminul este asigurat cu duş, apă caldă 
în cămin e cald (temperatura aerului 
20-2 ГС)
în aule şi bibliotecă temperatura aerului 
este de 18-21 °C
Asistenţa medicală este asigurată de 
punctul medical 

Transportul -  public 
Dispun de telefon mobil 
Pentru odihnă sunt zilele de weekend 
în comunitate este teatru şi cinema
tograf

Relaţii sexuale nu practic 
La aer liber mă aflu în timpul 
săptămânii 45-60 min/zi, sâm
băta şi duminica câte 2 ore/zi 
Sportul nu practic 
Duşul frecventez o dată în două 
zile
Baia nu frecventez 
La medic pentru examene 
medicale profilactice nu mă 
adresez
Stomatologul nu vizitez, decât 
Ia durere

De făcut concluzia:
Modul de viaţă:

-  sanogen
-  patogen

Stilul de viaţă: 
- sanogen 
-  patogen

IV. Estimarea ecologică a modului de viaţă şi a calităţii vieţii 
populaţiei în relaţie cu factorii ecosistemici.

Studentul analizează fiecare element al modului de viaţă şi a cali
tăţii vieţii sale, evidenţiindu-le pe cele pozitive şi pe cele negative.
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Lucrul de sine stătător

In baza analizei tuturor materialelor lucrării practice studentul 
elaborează propuneri de îmbunătăţire a modului şi stilului de viaţă, 
precum şi a calităţii vieţii.

TESTE 

/ . Indicaţi răspunsul corect

1. Modul de viaţă prezintă:
a) modul general de a trăi;
b) produsul unei culturi, tradiţii, istorii;
c) indice integral, ce caracterizează gradul de satisfacere a nece

sităţilor populaţiei;
d) totalitatea posibilităţilor oferite individului de către societate;
e) procese ecologice nefavorabile.
2. Calitatea vieţii populaţiei prezintă:
a) indice integral, ce caracterizează gradul de satisfacere a nece

sităţilor populaţiei;
b) modul general de a trăi;
c) procese geologice nefavorabile;
d) totalitatea posibilităţilor oferite individului de către societate;
e) produsul unei culturi, tradiţii, istorii.
3. Anomaliile biogeochimice sunt parte componentă:
a) a consumului social;
b) a stresurilor sociale;
c) a factorilor naturali;
d) a infrastructurii sociale;
e) a modului de viaţă
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II. Indicaţi răspunsurile corecte

1. Elementele stilului de viaţă a populaţiei sunt:
a) patogene;
b) neutre faţă de organism;
c) de provenienţă socială;
d)sanogene;
e) de provenienţă naturală;
2. Calitatea existenţei umane caracterizată prin factorii naturali 

cuprinde:
a) asigurarea cu spaţiu locativ;
b) procesele geologice nefavorabile;
c) anomaliile biogeochimice;
d) nivelul veniturilor;
e) fenomenele atmosferice nefavorabile.
3. Factorii care determină calitatea existenţei umane, sunt:
a) consumul social;
b) infrastructura socială;
c) stresul social;
d) stilul de viaţă;
e) factorii naturali.
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Tema 24. METODELE GENERALE DE STUDIERE 
A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI 
ÎN ECOLOGIA UM ANĂ

Scopul
Familiarizarea şi însuşirea metodelor generale de studiere a să

nătăţii populaţiei şi de analiză ecologică a ei.
Obiectivele
1. A însuşi metodele de studiu a sănătăţii populaţiei.
2. A însuşi modalităţile analizei ecologice a sănătăţii publice în 

relaţie cu datele despre situaţia ecologică a mediului.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de sănătate umană.
2. Sănătatea populaţiei drept criteriu al sistemului antropoecolo- 

gic. Dependenţa sănătăţii de calitatea mediului înconjurător.
3. Factorii, care influenţează nivelul sănătăţii populaţiei (exogeni 

şi endogeni).
4. Metodele de studiere a sănătăţii populaţiei în ecologia umană.
5. Indicatorii de studiere a sănătăţii.
6. Indicatorii medico-demografici:
a) indicii mişcării naturale a populaţiei (mortalitatea generală şi 

după vârste, longevitatea, natalitatea, fertilitatea, sporul natural al 
populaţiei etc.);

b) indicii mişcării mecanice a populaţiei.
7. Morbiditatea populaţiei. Indicatorii principali ai morbidităţii.
8. Indicii dezvoltării fizice a populaţiei.
9. Indicii invalidităţii şi invalidizării.
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Activitatea practică

1. însuşirea grupelor de factori, care influenţează sănătatea po
pulaţiei.

2. Estimarea sănătăţii populaţiei prin intermediul unor indicatori 
demografici, indicatori ai morbidităţii populaţiei şi dezvoltării fizi
ce.

3. Rezolvarea problemelor de situaţie.

Dexterităţi practice

1. Modalitatea analizei ecologice a sănătăţii publice în relaţie cu 
datele despre situaţia ecologică a mediului.

1. Abilitatea în estimarea sănătăţii populaţiei în baza indicatorilor 
demografici, morbidităţii şi dezvoltării fizice.

Dotarea lucrării practice

1. Probleme de situaţie.
2. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

I. însuşirea grupelor de factori, care influenţează sănătatea po
pulaţiei.

Studenţii se familiarizează cu datele tabelului 1, după care prin 
diferite exemple argumentează rolul şi acţiunea fiecărui factor asu
pra sănătăţii populaţiei.
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Factorii care influenţează sănătatea
Tabelul I

Factorii Valoarea
(%) Grupele de factori

Factorii sociali şi 
comportamentali 49-53

Fumatul, alimentaţia incorectă, 
consumul de alcool, condiţiile 
nefavorabile de muncă, stresul, 

distresul, adinamia, hipodinamia, 
poliprognozia medicamentoasă, 

urbanizarea, condiţiile nefavorabile 
de trai, relaţiile nenormale în familie, 

incultura
Factorii genetici, 
biologia omului 18-22 Predispoziţia faţă de bolile genetice, 

constituţionale, degenerative

Mediul ambiant, 
condiţiile 

climaterice
17-20

Substanţele cancerigene şi alte 
substanţe nocive în aer, apă, sol. 

Schimbările bruşte ale fenomenelor 
atmosferice

Ocrotirea sănătăţii 8-10

Ineficienţa măsurilor profilactice, 
calitatea insuficientă a asistenţei 

medicale, acordarea cu întârziere a 
ajutorului medical

II. Estimarea sănătăţii populaţiei prin intermediul unor indicatori 
demografici, indicatori ai morbidităţii populaţiei şi dezvoltării fizice.

In continuare studenţii se vor familiariza cu principalii indicatori 
demografici şi ai morbidităţii populaţiei, de asemenea şi cu metodele 
de studiere a morbidităţii populaţiei.

1. Studiul mişcării naturale a populaţiei, deci schimbarea numă
rului populaţiei pe teritoriul dat, drept rezultat al interacţiunii feno
menelor demografice de bază: natalităţii şi mortalităţii.
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a) Indicele de natalitate:
Nvn  = J22L . looo 
L

N -  indicele de natalitate 
Nv -  numărul de născuţi vii
b) indicele de mortalitate

M = —  • 10 00  
L

M -  indicele de mortalitate 
D -  numărul total de decese 
L -  numărul mediu al populaţiei

c) sporul natural al populaţiei

L
2. Metodele de studiere a morbidităţii:
a) metoda adresabilităţii populaţiei în instituţiile medicale

-  morbiditatea generală (infecţioasă, neepidemică, cu incapa
citate generală de muncă, spitalicească);

b) metoda examenului medical;
c) metoda studiului cauzelor deceselor.
III. Studenţii rezolvă probleme de situaţie în baza datelor con

crete despre starea sănătăţii populaţiei.

Probleme de situaţie 

Problema nr. 1

în anii 2001, 2002, 2003 în Republica Moldova s-au născut vii 
respectiv 32643, 35370 şi 63471 copii. Numărul populaţiei a fost 
respectiv de 3482,6 mii (2001), 3596,2 mii (2002) şi 3606,8 mii lo-



cuitori (2003). Calculaţi care este indicele de natalitate. Care sunt 
cauzele, care conduc la scăderea natalităţii?

Problema nr. 2

în tabelul 2 sunt prezentate datele despre mortalitatea generală a 
populaţiei Republicii Moldova în perioada anilor 1998-2003. Faceţi
o analiză ecologică şi reprezentaţi grafic situaţia prezentată. Care sunt 
cauzele, ce conduc la majorarea nivelului general de mortalitate?

Tabelul 2Mortalitatea generală a populaţiei (la 100 mii de locuitori)
Sexul 1998 1999 2000 2001 2002 2003

de ambele sexe 1093,1 1133 1132,8 1103,8 1155,4 1192,6

bărbaţi 1174,1 1224,5 1214,8 1188,3 1240,1 1270,1

femei 1018,6 1050,6 1057,6 1026,1 1077,5 1121,3

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Numiţi ce sistem a fost implementat în Republica Moldova în 
scopul supravegherii sănătăţii populaţiei urbane în relaţie cu calita
tea factorilor de mediu:

a) Planul Naţional de acţiuni în domeniul mediului;
b) programul de studiu „Morbiditatea, factorii mediului ambi

ant -  Sănătate”;
c) legea cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologică a po

pulaţiei;
d) programul Naţional de eradicare a maladiilor iododeficitare;
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e) legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asu
pra mediului înconjurător.

2. Ce reprezintă indicele „speranţei de viaţă”?
a) mortalitatea prematură;
b) numărul de ani care îi va trăi generaţia dată la naştere sau la o 

anumită altă vârstă;
c) numărul de zile, care îl va trăi generaţia dată la naştere;
d) numărul copiilor născuţi vii la numărul mediu al populaţiei;
e) numărul copiilor născuţi vii la numărul total de decese.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Numiţi care sunt metodele de studiu al morbidităţii populaţiei:
a) prin adresabilitatea populaţiei;
b) examenul medical;
c) studierea cauzelor de deces;
d) după datele dezvoltării fizice;
e) după indicii invalidităţii.
4. Enumeraţi care sunt factorii sociali ce influenţează sănătatea 

populaţiei?
a) stresul;
b) alimentaţia incorectă;
c) substanţele chimice;
d) bolile genetice;
e) hipodinamia.
5. Cum se clasifică mortalitatea după factorul decisiv de risc?
a) după factorul de risc -  genetic, fiziologic, mediu ambiant, stil 

de viaţă;
b) în funcţie de maladia fatală;
c) în funcţie de necesităţile de evidenţă -  mortalitatea prematură 

la diferite vârste, invaliditatea;
d) în funcţie de natalitate;
e) în funcţie de nivelul de stres.
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Tema 25. NORMAREA CALITĂŢII MEDIULUI
AM BIANT, ROLUL EI ÎN MENŢINEREA 
ECHILIBRULUI ECOSISTEMELOR UMANE

Scopul
Conştientizarea rolului normării calităţii mediului ambiant şi di

feritelor abordări ale problemei normării.
Obiectivele
1. A însuşi tipurile de normative şi a caracterului acestora.
2. A conştientiza importanţa normării igienice în menţinerea 

echilibrului ecosistemelor umane.

Subiccte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Calitatea mediului ambiant, conţinutul ei, importanţa ecolo
gică.

2. Caracterul normării calităţii mediului ambiant şi grupele de 
normative utilizate mai frecvent în antropoecologie.

3. Tipurile de normative igienice, importanţa lor în menţinerea 
echilibrului ecosistemelor umane.

4. Definiţii de normative igienice pentru substanţele toxice: DZA, 
CMA, LMA, NIIA, NOA, COA (pe exemplul preparatelor de uz fi- 
tosanitar).

5. Principiile generale de normare igienică a componentelor me 
diului (apă, aer, sol, produse alimentare).

6. Importanţa normării la proiectarea unei noi localităţi sau a 
unui microraion.

Activitatea practică

1. Cunoştinţă cu diverse documente normative, studierea genera
lă a acestora (structura, domeniul de aplicare).
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2. Studierea documentului normativ privind remanenţele prepa
ratelor de uz fitosanitar în diverse medii.

3. Analiza de către fiecare student a normativelor unuia şi acelu
iaşi preparat de uz fitosanitar în diverse medii cu prezentarea grafică.

4. Rezolvarea problemelor de situaţii cu utilizarea normativelor 
calităţii mediului.

Dexterităţi practice

1. Orientarea în diverse documente normative destinate menţine
rii echilibrului ecosistemelor umane.

2. Abilitatea în stabilirea domeniului de aplicare a documentului 
normativ.

3. Posibilitatea utilizării unor documente normative.

Dotarea lucrării practice

1. Diverse documente normative.
2. Probleme de situaţie.
3. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Prin metoda „Brainstorming” se clarifică grupele de documen
te normative utilizate în antropoecologie. Apoi se propune o prezen
tare grafică a acestora.

2. Tot prin metoda sus-menţionată se clarifică sferele (domeniile) 
de aplicare a documentelor normative.

3. Se propune studenţilor să ia cunoştinţă de diverse documen
te normative, să studieze la general aceste documente, de exemplu, 
structura, domeniul de aplicare etc. Datele necesare se înscriu în ca
ietul de procese-verbale.
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4. în scopul studierii mai detaliate a unui document normativ 
subgmpelor de studenţi li se repartizează unul şi acelaşi document, 
de exemplu, normativele reziduurilor preparatelor de uz fitosanitar.

5. Studenţilor (se lucrează în perechi) li se propune să analizeze 
normativele unui preparat de uz fitosanitar, conducându-se în acest 
scop de documentul sus-menţionat.

6. Se rezolvă în subgrupe probleme de situaţie cu înscrierea con
cluziilor respective. După aceasta se trece la discutarea concluziilor 
cu toată grupa.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care este documentul normativ de bază pentru calitatea apei 
potabile?

a) norme şi Reguli de construcţie;
b) norme sanitare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934 

din 15.08.07;
c) standard de firmă;
d) norme de proiectare tehnologică;
e) norme sanitare departamentale.
2. Pentru câţi ani pot fi propuse normele orientative de concen

traţie maxim admisibilă ale poluanţilor aerului atmosferic în locali
tăţi?

a) 1 an;
b) 2 ani;
c) 3 ani;
d) 4 ani;
e) 5 ani.
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II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care documente normative prevăd normarea indicatorilor pro
duselor alimentare?

a) norme de construcţie;
b) standarde de Stat;
c) standarde de ramură (ramurale);
d) prescripţii tehnice;
e) standarde de firmă.
4. Care indicatori microbiologici sunt prevăzuţi pentru calitatea 

apei potabile?
a) stafilococul;
b) numărul de colonii;
d) Escherichia coli;
e) virusurile;
f) enterococii.
5. Care indicatori dintre cei enumeraţi mai jos se normează în 

produsele alimentare?
a) metale grele;
b) pesticide;
c) micotoxine;
d) radiaţii ionizante;
e) câmpul electromagnetic.

Probleme de situaţie 

Problema nr. 1

In proba de varză din sere, prelucrată cu preparatul de uz fitosani
tar fastac, a fost depistată substanţa activă alphamethrin în cantitate 
de 0,06 mg /kg; în proba de sol -  0,07 mg/kg; în aerul din zonă de 
muncă la utilizare -  0,3 mg/m3.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.
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Problema nr. 2

în proba de aer prelevată la prelucrarea unei livezi de piersici în 
scopul combaterii dăunătorilor cu preparatul de uz fitosanitar mitac 
a fost depistată substanţa activă amitraz în cantitate de 0,9 mg/m3. 
Peste o săptămână au fost recoltate probe de sol din livadă şi de apă 
din lacul din preajma livezii. în proba de sol a fost depistată substan
ţa activă sus-menţionată, în medie, în cantitate de 0,4 mg/kg, iar în 
proba de apă -  în cantitate de 0,7 mg/l. în momentul recoltării pier
sicilor s-au prelevat şi probe de fructe. în medie în aceste probe s-au 
depistat 0,15 mg/kg de substanţă activă.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.

Problema nr. 3

Preparatul de uz fitosanitar fundazol a fost utilizat pentru prelu
crarea castraveţilor în sere. Proba de aer luată în momentul prelu
crării cu acest pesticid conţinea 0,25 mg/m3 de substanţă activă be- 
nomyl, iar proba de sol -  0,2 mg/kg. în proba de castraveţi proaspeţi, 
care n-au fost supuşi spălării, s-a depistat 0,015 mg/kg de substanţă 
activă.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.

Problema nr. 4

în proba de aer prelevată în vie la prelucrarea acesteia cu pesti- 
cidul chinmix s-au depistat 0,15 mg/m3 de substanţă activă de ßeta- 
cypemethrin; în proba de sol 0,1 mg/kg, în proba de apă din lacul 
din vecinătate -  0,02 mg/l. înainte de recoltare s-au analizat câteva 
probe de struguri. în medie, în aceste probe s-au găsit 0,0003 mg/kg 
de substanţă activă de ßeta-cypemethrin.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.
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Problema nr. 5

în proba de tomate cultivate în sol deschis s-au depistat 0,5 mg/kg 
de bifenthrin, substanţă activă a pesticidului talstar, cu care a fost pre
lucrat lanul de tomate în scopul protecţiei contra dăunătorilor. S-a 
constatat, de asemenea, că în proba de aer prelevată în timpul pre
lucrării s-a depistat 0,025 mg/m3, în proba din apa lacului înveci
nat -  0,005 mg/l, iar de sol -  0,2 mk/kg de preparat.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.

Problema nr. 6

La prelucrarea grânelor cu preparatul vectra au fost prelevate 
probe de aer, sol şi apă din bazinul din apropiere. în probe a fost 
depistată substanţa activă bromuconazole în concentraţiile medii re
spective: 0,3 mg/m2; 0,2 mg/kg; 0,003 mg/l. Probele de grâne, la 
recoltarea acestora, conţineau, în medie, 0,06 mg/kg de preparat.

Determinaţi corespunderea datelor obţinute normativelor în vigoare.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Care este documentul normativ de bază pentru calitatea apei 
potabile?

a) norme şi Reguli de construcţie;
b) norme sanitare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.934 din 

15.08.07;
c) standard de firmă;
d) norme de proiectare tehnologică;
e) norme sanitare departamentale.

179



2. Pentru câţi ani pot fi propuse normele orientative de concen
traţie maxim admisibilă ale poluanţilor aerului atmosferic în locali
tăţi?

a) 1 an;
b) 2 ani;
c) 3 ani;
d) 4 ani;
e) 5 ani.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care documente normative prevăd normarea indicatorilor pro
duselor alimentare?

a) norme de construcţie;
b) standarde de Stat;
c) standarde de ramură (ramurale);
d) prescripţii tehnice;
e) standarde de firmă.
4. Care indicatori microbiologici sunt prevăzuţi pentru calitatea 

apei potabile?
a) stafilococul;
b) numărul de colonii;
c) escherichia coli;
d) virusurile;
e) enterococi.
5. Care indicatori din cei enumăraţi mai jos se normează în pro

dusele alimentare?
a) metale grele;
b) pesticide;
c) micotoxine;
d) radiaţii ionizante;
e) câmpul electromagnetic.
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Extras
Anexa 1

„APROB”
Ministerul Sănătăţii,
Medic şef sanitar de stat 
al Republicii Moldova
_______ Ion Bahnarel
nr.06.3.3.50 din 21.08.2003

„ÎNREGISTRAT” 
Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova, 
Ministru
_______ Vasile Dolghieru
nr.350 din 19.09.2003

Normativele igienice privind reziduurile 
preparatelor de uz fitosanitar în obiectele 

mediului înconjurător 

INTRODUCERE

în document sunt incluse normativele pesticidelor aprobate pen
tru utilizare în Republica Moldova. în normative sunt expuse pesti- 
cidele în ordinea alfabetică după denumirile substanţelor active. De 
fiecare dată după denumirea substanţei active urmează doza zilnică 
admisibilă. în continuare sunt enumerate normativele reziduurilor de 
pesticide în sol, în apa bazinelor acvatice, în aerul zonei de muncă, 
în aerul atmosferic şi, în sfârşit, sunt date limitele maxime admisibile 
(LMA) a remanenţelor de pesticide în produsele alimentare. Pentru 
sol, apă, aer, normativele se despart printr-o bară. Până la bară sunt 
enumerate concentraţiile maxime admisibile, iar după bară sunt pre
zentate normative orientative cu caracter provizoriu.

Denumirile comerciale ale pesticidelor de fiecare dată sunt pla
sate în ultima rubrică. Deoarece unele pesticide conţin mai mult de o 
substanţă activă, denumirea comercială a acestora se repetă în func
ţie de denumirile substanţelor active respective. Pentru a atrage aten
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ţia cititorului că pesticidul conţine mai mult de o substanţă activă, 
numerele poziţiilor acestora sunt indicate în ultima rubrica (a noua) 
imediat după denumirea comercială, în paranteze.

Pentru a facilita lucrul cu documentul respectiv după tabelul cu 
normative sunt două anexe. în prima anexă sunt descifrate abrevie
rile întâlnite în tabelul cu normative. în anexa nr. 2 sunt enumerate 
pesticidele după denumirile comerciale cu indicaţia în paranteze a 
poziţiei substanţelor active pe care le conţin.

în continuare urmează caracteristica succintă a normativelor utili
zate. Doza zilnică admisibilă (DZA) este acea cantitate de substanţă 
activă a pesticidului, exprimată în mg/kg de masă a corpului în 24 ore, 
care, nimerind zilnic pe parcursul întregii vieţi prin diferite căi în orga
nismul uman, nu va provoca vreo oarecare acţiune dăunătoare.

Concentraţia maximă admisibilă (CMA) -  concentraţia cea mai 
mare a substanţei nocive în obiectele mediului înconjurător, care în 
condiţiile de acţiune permanentă a organismului sau în termene în
depărtate după ea nu-i provoacă omului îmbolnăviri sau devieri în 
starea sănătăţii şi, totodată, nu acţionează asupra condiţiilor lui de 
viaţă.

în lipsa datelor ştiinţifice satisfăcător întemeiate necesare pentru 
aprobarea CMA sunt calculate normative orientative privind conţi
nutul reziduurilor de pesticide (sau altor substanţe chimice): nivelul 
inofensiv aproximativ de acţiune (NIAA) în aerul zonei de muncă 
şi în aerul atmosferic (mg/m3); nivelul orientativ admisibil (NOA) 
a pesticidului în apa bazinelor acvatice (mg/dm3), concentraţia ori
entativă admisibilă (СОА) a pesicidului în sol (mg/kg). în esenţă, 
normativele orientative sunt folosite în supravegherea sanitară pre
ventivă. Ele se aprobă de Ministerul Sănătăţii al RM pe un termen 
de 2-3 ani, după care pot fi înlocuite prin CMA, normative, care de 
asemenea sunt aprobate pentru un anumit termen şi care poate fi anu
lat în funcţie de perspectivele de aplicare a substanţelor şi informaţia 
disponibilă la momentul respectiv despre însuşirile toxice.
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CMA a substanţelor chimice în aerul zonei de muncă (mediul 
ocupaţional) este concentraţia substanţei nocive în aerul zonei de 
lucru, acţiunea căreia, indiferent de prezenţa altor factori dăună
tori, în limitele normativelor, cu durata zilnică de lucru de 8 ore 
(sau cu altă durată zilnică în limitele a 41 de ore pe săptămână), în 
decursul întregului stagiu de muncă şi în perioada îndepărtată nu 
va provoca lucrătorului şi descendenţilor lui îmbolnăviri sau alte 
abateri în starea sănătăţii stabilite cu ajutorul metodelor contem
porane.

CMA a pesticidelor în aerul zonei de lucru la aplicarea lor în 
agricultură este concentraţia maximă admisibilă, stabilită cu eviden
ţa particularităţilor producerii agricole (durata scurtă, caracterul pe
riodic de lucru cu pesticide, influenţa factorilor meteorologici, con
centraţii nestatornice etc.).

CMA a pesticidelor în aerul atmosferic al localităţilor -  concen
traţia cea mai mare a substanţei raportată în anumit timp (20-30 
minute, 24 ore, o lună, un an), care apărută cu probabilitate regle
mentată, nu acţionează nociv nici direct, nici indirect asupra orga
nismului uman, a descendenţelor omului şi condiţiilor sanitare de 
viaţă.

CMA a substanţelor chimice în bazinele acvatice naturale este 
concentraţia cea mai mare a substanţelor, care nu acţionează direct 
sau indirect asupra sănătăţii generaţiei actuale şi a celor viitoare (sta
bilită cu ajutorul metodelor contemporane) în urma influenţei asupra 
organismului uman în decursul întregii vieţi şi nu înrăutăţeşte condi
ţiile igienice de folosire a apei de către populaţie.

CMA a pesticidelor în sol este conţinutul maxim de reziduuri la 
care migraţiunea produsului în mediile continui (plante, apă, sol) 
are loc în cantităţi, care nu depăşesc normativele igienice în obiec
tele numite şi nu acţionează negativ asupra sănătăţii biologice a 
solului.
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Limita maximă admisibilă (LMA) a conţinutului de pesticid în 
produsul alimentar este cantitatea reziduală (remanenţa) maximă 
a substanţei active a preparatului respectiv, care se admite în pro
dus. LMA se exprimă în mg/kg de produs alimentar. Se consideră 
că această cantitate de pesticid, nimerind zilnic pe parcursul între
gii vieţi în organismul uman cu produsul alimentar consumat, nu 
va provoca îmbolnăviri sau devieri în starea sănătăţii şi nu va acţio
na negativ asupra generaţiilor viitoare. LMA se stabileşte la nivelul 
conţinutului real al pesticidelor în condiţiile când se aplică conform 
regulamentelor igienice (tab. 1).
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Normative igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar
Tabelul 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

î. 2,4-D-acid 0,0001 0.1/
(tr.)

0.002/
(s.-t.) 1,0/ /0,0002

Toate alimentele -  n. a. 2.4 D sare de 
amine, 40% c.s.; 
dezormon, 70% 

s. a.; Dialen super 
SC; dialen, 40% 
s.a.; dicopur F 

60 s. a.; DMA-6; 
luvaram 2.4-D 

50%; pilar 2,4 D: 
SDMA; strandix 

720; valsamin 720.

2. Acetamiprid 0,01 /0,1 0.02/
(s.-t.) /0.2 /0,003

Sfeclă de zahăr -  0,05;
Cartofi -  0,025;
Seminţe de floarea-soarelui -  0,1; 
Ulei de floarea-soarelui -  0,2; 
Tomate -  1,1;
Suc de tomate -  0,05;
Mere — 0,05;
Suc de mere -  0,01;

Mospilan 20 SP



Continuare

3. Acetochlor 0,0005 0,5/ 0,003/
(gen.)

/0,5 /0,0005 Boabe şi ulei de soia -  0,01 
Porumb -1,03

Acenit 50 ЕС; 
Harness 900 EC; 

Harness, 90% 
c.e.; Trophy 90 
EC; Trophy- 

Super, 77,8% c.e.;
Valsagard 900; 

Harness-plus 79% 
c. e.

4. Aldehidă
formică 0.0000025 n. n. 0,05/ 

(s. — t.) 0.5/

0,035
max/

0,003/

Boabele grânelor n.a. Formalină 40%

5. Alphamethrin 0,005 /0,03 0,002/
(gen.)

/0,1 /0,003

Cereale din rezerve la momentul 
realizării -0,01;
Boabele grânelor, mazăre, sfeclă de 
zahăr, ciuperci de pădure -  n.a.; 
Mazăre verde -  0,02;
Varză -  0,04

Fastac, 10% c.e.

6. Amitraz 0,003 0,2/
(tr.)

0,05/ 
( org.) 0,5/

0,1/
(с. u. M.) 

0,01/ 
(c. m. z)

Castraveţi, tomate, miere, hamei 
-0,2;
Piersici, pere, mere -  0.5;
Seminţe şi ulei de bumbac -  n.a.

Mitac 20 EC

7. Atrazinc 0,0004 0,01/ 
(fit.) 

0,5/ (tr.)

0,002/ 

(s. t.)
2,0/ /0,0004

Porumb -  0,03 ; 
Came. ouă -  0,02; 
Lapte -  n.a.

Laddok (11)
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8. Azoxistrobin 0.03 /0,3 0,01/
(gen.) /1,0 /0,01

Struguri, suc de struguri -  0,1;
Vin de struguri -  0,05;
Castraveţi, tomate, suc de tomate -  0,01;

Quadris 250 EC

9. Benomyl 0.02 /0,1 0,5/
(org.) 0,1/ 0,01/

Boabele grânelor, orez -  0,5;
Sfeclă de zahăr -  0,1;
Struguri, ulei de bumbac, legume, fructe, 
pomuşoare, seminţe şi ulei de soia -  n. a.

Benlate, 50% 
p. u.: fundazol 

50 WP.

10. BensuHap 0.03 /0.06 0,01/
(gen.) /0,5 /0,01

Cartofi, hamei, tomate, vinete -  n.a. Victenon, 50% 
p. u.; volaton. 

50% c.c.

11. Bentazone 0,1 /0,15 0,01/ 
(s. t.)

5.0/
(+)

/0.01

Boabele grânelor, orez -  0,1; 
Mazăre (verde şi uscată) -  0,1 : 
Boabe şi ulei de soia, porumb -  0,1; 
Hamei uscat -  1,0

Basagran, 48% 
s. a.; basagran-M. 
37.5% s. a. (101); 

cambio (39); 
laddok (7)

12. Beta-
cypermethrin 0,005 n. n. 0,002/ 

( gen.)
/0,1
(+)

/0,002
Boabele grânelor. cartofi -  n.a. 
Struguri -  0.05

Chinmix 050 EC

13. Betaciflutrin 0,01 /0.04 /0,001 /0,01 /0,001

Struguri -  0,02;
Suc de struguri - 0,01;
Cartofi -  0,01;
Boabele grânelor -  0,05; 
Seminţe şi ulei de rapiţă -  n. a.; 
Mere-0,01

Bulldock 0.25 EC

14. Bifenthrin 0.005 /0,1 0,005/
(gen.) /0,015 /0,0015

Seminţe şi ulei de bumbac -0,015; 
Mere -  0,04:
Cereale din depozite, struguri -  0,2; 
Tomate -  0,4;
Castraveţi -  0,4

Talstar 10 EC: 
semafor 20 ST

%
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15. Brodi facoum n. n. n. .n.
/n. a. 
(gen.) n. .n n. n. n. n.

К Ier at, 0,005%

16. Bromoxynil 0,001 /0,1 0.001/
(gen.) /0,3 /0,001 Boabele grânelor, mei, porumb -  0,05

Bromotril, 22,5% 
c. e.; Bromotril, 
25% s.o.; Buctril 

D, 45% c. e.; 
Pardner, 22,5% c. 
e.; Bromotril 40 

EC.

17. Brompropylate 0,008 /0,05 0,05/
(gen.) /0,1 /0,001

Seminţe şi ulei de bumbac -  0,02; 
Şrot, miere -  0,02;
Struguri -0,01;
Citrice (miez) -  0,03;
Pomuşoare -  0,05

Neoron, 50% c. e.

18. Bromuconazole 0,01 /0,1 0.002/
(gen.) /0,1 /0.005 Boabele grânelor, mere, pere, struguri 

-0,04
Vectra. 10% s. .c

19.
Bromură de metil 
(controlul -  după 

bromidul
neorganic)

n. n. n. nec. n. nec. 1,0/ /0,2

Boabele grânelor, boabe de cacao (pentru 
cele importate, după 24 ore dc aerisire) 
-50,0;
Produse din boabele de grâne măcinate şi 
destinate prelucrării culinare -  10,0;
Pâine şi alte produse finite din boabele 
grânelor, fructe uscate, arahide, nuci, produse 
din cacao (pentru consum nemijlocit) -  0,5; 
Fructe (pentru cele importate, după 24 ore 
de aerisire) -  20,0;
Arahide. nuci (pentru cele importate, după 
24 ore de aerisire) -  100,0;

Bromură de metil 
(gaz tehnic)



Tema 26. PRINCIPII DE AUTORIZARE ECOLOGICĂ 
ŞI ELEMENTE DE M ANAGEM ENT  
ECOLOGIC AL MEDIULUI

Scopul
Conştientizarea necesităţii managementului ecologic al mediului 

pentru protejarea ecosistemului uman.
Obiectivele
1. A studia particularităţile managementului ecologic al me

diului.
2. A studia modul de inventariere a emisiilor de poluanţi în atmo

sferă în scopul întocmirii autorizaţiei respective.
3. A studia particularităţile întocmirii „Autorizaţiei de folosinţă 

specială a apei”.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Impactul uman asupra ecosistemelor naturale; eventuala po
luare cu substanţe nocive a diferitor obiecte de mediu (apă, aer, sol, 
alimente) în urma activităţii antropogene.

2. Managementul ecologic şi importanţa acestuia pentru ecosis
temele umane.

3. Sursele de poluare ale obiectelor mediului înconjurător.
4. Rolul laboratoarelor departamentale din obiectivele industria

le în menţinerea echilibrului ecologic.
5. Inventarierea emisiilor de poluanţi în atmosferă de la între

prinderile cu surse de poluare, scopul inventarierii.
6. Noţiuni de „poluant”, „emisie limitat admisibilă” (ELA), „de

versare limitat admisibilă” (DLA), „coeficient de agresivitate”, „tonă 
convenţională”.

7. Categoriile punctelor staţionare şi mobile de supraveghere 
(observaţie) a poluării atmosferei şi rolul acestora.



8. Documentele întocmite de către Inspectoratul Ecologic de Stat 
în monitorizarea aerului atmosferic şi apei; structura acestor docu
mente; delimitarea funcţiilor cu Serviciul Sanitaro-Epidemiologic 
de Stat.

9. Sancţionarea agenţilor economici în cazul poluării mediului.

Activitatea practică

1. Familiarizarea cu extrase din documente legislative şi norma
tive privind protecţia mediului, cu documentele principale, care se 
întocmesc de către Inspectoratul Ecologic de Stat.

2. Rezolvarea problemelor de situaţie cu perfectarea documente
lor respective.

3. Testarea.

Dexterităţi practice

1. Orientarea în documentele legislative şi normative privind pro
tecţia mediului ambiant şi penalităţile în cazul poluării mediului.

2. Orientarea în rezultatele inventarierii emisiilor de poluanţi în 
atmosferă.

3. întocmirea autorizaţiei ecologice privind emisiile poluanţilor 
în atmosferă.

Dotarea lucrării practice

1. Extrase din documente legislative şi normative.
2. Xerocopii ale formularelor de autorizaţii eliberate de către In

spectoratul Ecologic de Stat.
3. Probleme de situaţie.
4. Teste.
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Desfăşurarea lucrării practice

1. La prima etapă studenţii iau cunoştinţă de unele documente 
legislative (sau extrase din ele) în vigoare în Republica Moldova 
privind protecţia mediului, în special a aerului atmosferic şi a apei, 
dar şi cu Legea privind plata pentru poluarea mediului. Studenţii 
vor lucra şi cu diverse documente normative, utilizate în scopul in
ventarierii surselor de poluare, cu documentele oficiale întocmite de 
către Inspectoratul Ecologic de Stat. Prin metoda „brainstorming” se 
clarifică şi unele noţiuni de bază din aceste documente, delimitarea 
funcţiilor la acest capitol dintre Inspectoratul Ecologic de Stat şi Ser
viciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat.

2. Studenţii se împart în subgrupe câte 2-3 persoane. Se propune 
ca fiecare subgrupă să rezolve câte o problemă de situaţie în aşa fel, 
ca în consecinţă să se întocmească autorizaţia ecologică pentru emi
sia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare. Formularul 
acestui document se anexează (anexa 7). în procesul rezolvării suden- 
ţii se conduc şi de normativele anexate. în unele cazuri este posibil 
un rezultat negativ privind eliberarea autorizaţiei, fapt, care trebuie 
confirmat de către subgrupa de studenţi prin argumentarea necesară. 
Fiecare subgrupă de studenţi trebuie să susţină veridicitatea documen
tului întocmit.

3. La sfârşitul lucrării practice se efectuează testarea cunoştinţe
lor obţinute de către studenţi.

TESTE

1. Indicaţi răspunsul corect

1. Câte posturi staţionare de supraveghere asupra poluării atmo
sferei trebuie stabilite într-un oraş cu 98 mii de locuitori?

a) nu mai puţin de 1 post;
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b) nu mai puţin de 2 posturi;
c) nu mai puţin de 3 posturi;
d) nu mai puţin de 4 posturi;
e) nu mai puţin de 5 posturi.
2. La care înălţime deasupra scoarţei terestre se prelevează pro

bele de aer în scopul analizei poluanţilor?
a) 0,2-0,5 m;
b) 0,5-1,0 m;
c) 1,0-2,0 m;
d) 1,5-2,5 m;
e) 1,5-3,5 m.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Numiţi categoriile posturilor de supraveghere asupra poluării 
atmosferei:

a) staţionare;
b) de traseu;
c) mobile;
d) unitare;
e) sistematice.
4. Care dintre următoarele informaţii sunt absolut necesare pen

tru a fi perfectată „Autorizaţia pentru emisia poluanţilor în atmosferă 
de la sursele fixe de poluare ”?

a) cantitatea totală de materie primă utilizată în întreprindere;
b) numărul de muncitori la întreprindere;
c) cantitatea totală de poluanţi pe întreprindere într-o lună;
d) cantitatea de poluanţi solizi în g/s şi tone /an;
e) cantiatea maximă de poluanţi gazoşi şi lichizi în g/s şi tone /an.
5. Care sunt criteriile de bază pentru determinarea ELA (Emisiile 

Limitat Admise) a poluanţilor în aer atmosferic?
a) concentraţiile iniţiale de poluanţi;
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b) concentraţiile finale de poluanţi;
c) prelevarea repetată a probelor;
d) concentraţiile maxime admise;
e) starea fizică a poluanţilor.

Problem e de situaţie 

Problema nr. 1

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la întreprinderea 
de reparaţie a automobilelor au stabilit:

A. Poluanţi solizi:
1. Funingină -  0,004 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  1,0 • 10'5 g/s.
3. Benz (a) piren -  2,1 • 10'5g/s.
B. Poluanţi gazoşi şi lichizi:
1. Oxid de carbon -  0,0237 g/s.
2. Dioxid de azot -  0,0290 g/s.
3. Butanol -  0,017 g/s.
4. Hidrocarburi (benzină) -  0,0144 g/s. 
întreprinderea activează 41 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia pen

tru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Problema nr,: 2

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la întreprinderea 
de reparaţie a automobilelor au stabilit:

A. Poluanţi solizi:
1. Funingină -  0,0045 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  1,2 • 10'5 g/s.
3. Benz (a) piren -  2,3 • IO'5 g/s.
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В. Poluanţi gazoşi şi lichizi:
1. Oxid de carbon -  0,0257 g/s.
2. Dioxid de azot -  0,0331 g/s.
3. Butanol -  0,015 g/s.
4. Hidrocarburi (benzină) -  0,0144 g/s.
5. Toluol-0 ,1 2 0  g/s.
6. Acetonă -  0,015 g/s.
întreprinderea activează 41 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia 

pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Problema nr. 3

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la întreprinderea 
de reparaţie a anvelopelor pentru automobile au stabilit:

A. Poluanţi solizi:
1. Funingină -  0,0056 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  1,5 • 10'5 g/s.
3. Benz (a) p iren - 1,3 • 10‘5 g/s.
B. Poluanţi gazoşi şi lichizi:
1. Oxid de carbon -  0,0444 g/s.
2. Butanol -  0,0279 g/s.
3. Butii acetat -  0,0160 g/s.
4. Toluol -  0,099 g/s.
întreprinderea activează 41 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia 

pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Problema nr. 4

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la fabricarea de 
producere a vopselelor au stabilit:

A. Poluanţi solizi:



1. Funingină -  0,0021 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  0,96 • 10'5 g/s.
B. Poluanţi gazoşi şi lichizi
1. Aerosol de vopsele -  0,00052 g/s.
2. Acetonă -  0,019 g/s.
3. Butanol -  0,042 g/s.
4. Butilacetat -  0,027 g/s.
întreprinderea activează 41 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia pen

tru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Problema nr. 5

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la Uzina de frigi
dere au stabilit:

A. Poluanţi solizi:
1. Funingină -  0,003 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  1,8 • 10'5 g/s.
3. Oxizi de crom -  3,9 • IO-6 g/s.
B. Poluanţi gazoşi şi lichizi:
1. Aerosoli de vopsele -  0,00049 g/s.
2. Butanol -  0,025 g/s.
3. Butilacetat -  0,030 g/s.
4. Toluol-0 ,113 g/s.
întreprinderea activează 41 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia 

pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Problema nr. 6

Calculele emisiilor de poluanţi în atmosferă de la fabrica de con
serve au stabilit:
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A. Poluanţi solizi:
1. Funingină -  0,02 g/s.
2. Plumbul şi compuşii lui -  0,75 • IO-5 g/s.
B. Poluanţi gazoşi şi lichizi:
1. Dioxid de sulf -  0,0159 g/s.
2. Acroelină -  0,0019 g/s.
3. Acetonă -  0,00048 g/s.
4. Butanol -  0,0018 g/s.
întreprinderea activează 96 de ore pe săptămână.
Calculaţi emisiile anuale de poluanţi şi perfectaţi „Autorizaţia 

pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare”.

Anexa 1

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA 
privind protecţia aerului atmosferic

ПГ.1422-ХШ din 17.12.97 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 44-46 din 21.05.1998 

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I

D ISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective păstrarea purităţii şi ameliorarea 

calităţii aerului atmosferic, prevenirea şi reducerea efectelor nocive 
ale factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi şi de altă natură 
asupra atmosferei, cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi/sau me
diul înconjurător.

Articolul 2. Sfera de acţiune a legii
Prezenta lege reglementează activitatea persoanelor fizice şi ju

ridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organi
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zare, în cazul în care aceasta, direct sau indirect, afectează sau poate 
afecta calitatea aerului atmosferic.

Articolul 3. Noţiuni de bază
în sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: aer -  

amestec de azot şi oxigen de necesitate vitală pentru organismele 
aerobe, care conţine şi mici cantităţi de alte gaze (argon, neon, heliu, 
cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen), vapori de apa 
şi diverse particule; calitatea aerului -  ansamblu de caracteristici 
calitative şi cantitative ale aerului atmosferic, care determină starea 
acestuia; poluant -  orice substanţă în stare solidă, lichidă, gazoasă 
(de vapori) sau energie (radiantă, electromagnetică, ionizantă, ter
mică, fonică sau vibrantă), prezentă în aer, care poate avea o acţiune 
negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

CM A de poluanţi -  concentraţie maximă admisibilă a poluanţilor 
din atmosferă, permisă de reglementările în vigoare pentru anumite 
zone şi intervale de timp, tară acţiune negativă asupra mediului;

ELA de poluanţi -  emisie limitat admisibilă a poluanţilor eva
cuaţi în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de 
un grup de surse de emisie, în corespundere cu normativele calităţii 
aerului, prevăzute pentru populaţie, regnul animal şi vegetal; nivel 
de poluare a aerului -  concentraţie a poluanţilor din aerul atmo
sferic într-un punct sau zonă concretă, stabilită în baza unor măsu
rări sistematice şi analize comparative în raport cu anumite criterii 
(poluare de fond a aerului, CMA a poluanţilor, risc pentru sănătatea 
oamenilor şi/sau mediul înconjurător etc.); poluare de fond a aeru
lui -  poluare a aerului atmosferic în zonele în care acţiunea surselor 
de poluare nu se manifestă direct; poluare excepţională a aeru
lui -  situaţie în care:

1) concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi în aerul atmosfe
ric depăşeşte CMA:

a) de 20-29 ori, acest nivel menţinându-se timp de peste 48 de 
ore;
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b) de 30-49 ori, acest nivel menţinându-se timp de peste 8 ore;
c) de 50 ori şi mai mult;
2) nivelul de radiaţie în aer depăşeşte 0,2 roentgen/oră;
noxa -  agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare 

asupra organismelor vii şi/sau a mediului înconjurător; nocivitate
-  proprietate a unui poluant de a exercita acţiune dăunătoare asu
pra omului, a regnului animal şi vegetal; impact antropic -  poluare 
a aerului atmosferic în urma activităţii umane; grad de influenţă
-  concentraţie minimă a unui poluant, capabilă să producă efecte 
negative asupra organismelor vii şi a bunurilor materiale; monito
rizare a poluării aerului -  sistem de supraveghere sistematică a 
concentraţiilor de poluanţi din aerul atmosferic în scopul estimării 
nivelului de poluare a acestuia; norme de protecţie a acrului -  an
samblu de măsuri şi reglementări, prevăzute de legislaţie, de preve
nire şi combatere a poluării aerului.

Capitolul II

COMPETENŢA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 4. Competenţa Guvernului
Guvernul efectuează administrarea în domeniul protecţiei aerului 

atmosferic prin intermediul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului, al Ministerului Sănătăţii, precum şi al auto
rităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu legislaţia.

Articolul 5. Competenţa Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului:

a) elaborează şi promovează politica ecologică în domeniu;
b) elaborează programele ecologice şi direcţiile prioritare privind 

protecţia aerului atmosferic;
c) stabileşte modul de elaborare şi aprobare a normativelor ELA 

de poluanţi;
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d) elaborează sistemul naţional pentru evidenţa de stat a acţiuni
lor nocive asupra aerului atmosferic;

e) efectuează monitorizarea poluării aerului;
f) elaborează proiectele actelor normative referitoare la protecţia 

aerului atmosferic;
g) stabileşte modul de exercitare şi efectuează controlul de stat 

asupra respectării prevederilor actelor legislative, ale altor acte nor
mative privind protecţia aerului atmosferic;

h) participă la soluţionarea litigiilor privind protecţia atmosfe
rei;

i) informează operativ Guvernul, autorităţile administraţiei pu
blice locale şi populaţia despre nivelul de poluare a aerului atmosfe
ric, inclusiv în cazurile excepţionale.

Articolul 6. Competenţa Ministerului Sănătăţii
Ministerul Sănătăţii:
a) promovează politica de asigurare a calităţii aerului corespun

zătoare securităţii sănătăţii şi bunăstării oamenilor;
b) stabileşte normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă 

fizică nocivă a acestora asupra aerului atmosferic;
c) estimează starea de sănătate a populaţiei în raport cu nivelul de 

poluare a aerului şi eventualele daune pentru sănătatea oamenilor;
d) înaintează pretenţiile pentru repararea prejudiciilor cauzate să

nătăţii oamenilor;
e) exercită controlul de stat asupra respectării normativelor CMA 

de poluanţi;
f) examinează documentele şi ia decizii în cazurile de încălcare a 

legislaţiei privind protecţia aerului atmosferic referitoare la ocrotirea 
sănătăţii;

g) stabileşte dimensiunile zonelor de protecţie sanitară pentru 
obiectele cu surse de poluanţi chimici şi fizici ai atmosferei;

h) stabileşte ELA de microorganisme şi substanţe biologice;
i) participă la examinarea pretenţiilor de reparare a prejudiciilor 

cauzate sănătăţii oamenilor;
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j) soluţionează alte probleme privind ocrotirea sănătăţii.
Articolul 7. Competenţa autorităţilor administraţiei publice lo

cale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) elaborează măsurile de amenajare şi de creare a spaţiilor verzi 

în localităţi;
b) asigură planificarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acţi

unilor nocive ale poluanţilor asupra aerului atmosferic;
c) asigură informarea sistematică şi operativă a populaţiei, a per

soanelor fizice şi juridice interesate asupra nivelului de poluare a 
aerului;

d) soluţionează alte probleme ce ţin de protecţia aerului atmo
sferic.

Capitolul III

PARTICIPAREA ASOCIAŢII LOR PUBLICE 
ŞI A PERSOANELOR FIZICE LA REALIZAREA 

MĂSURILOR DE PROTECŢIE A AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 8. Modul de participare a asociaţiilor publice şi a per
soanelor fizice la realizarea măsurilor de protecţie a aerului atmo
sferic

(1) Asociaţiile publice şi persoanele fizice pot să participe la re
alizarea măsurilor de protecţie a atmosferei, la elaborarea şi exami
narea proiectelor de programe ecologice, de scheme regionale com
plexe, de alte documente, pot să solicite şi să primească informaţia 
necesară privind starea aerului atmosferic.

(2) Asociaţiile publice şi persoanele fizice poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului, precum şi cu 
statutele şi regulamentele organizaţiilor menţionate, pentru neonora- 
rea obligaţiunilor asumate privind protecţia aerului atmosferic.
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(3) Autorităţile publice sunt obligate să ţină cont de propunerile 
asociaţiilor publice şi ale persoanelor fizice la elaborarea şi realiza
rea măsurilor de protecţie a aerului atmosferic.

Capitolul IV 

NORMATIVELE CALITĂŢII AERULUI

Articolul 9. Normativele calităţii aerului
în scopul evaluării calităţii aerului, se stabilesc normativele CMA 

de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă a acestora asupra at
mosferei şi sănătăţii oamenilor.

Articolul 10. Normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă 
fizică nocivă asupra atmosferei

(1) Normativele CMA de poluanţi, inclusiv de microorganisme 
patogene şi substanţe biologic nocive, precum şi concentraţiile admi
sibile de radionuclizi în aerul atmosferic se stabilesc de către Minis
terul Sănătăţii şi sunt unice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

(2) în caz de necesitate, pentru o perioadă concretă de timp, în 
unele raioane se stabilesc normativele CMA de poluanţi şi gradul 
de influenţă fizică nocivă asupra aerului atmosferic mai drastice în 
comparaţie cu cele stabilite.

(3) Normativele CMA de poluanţi, gradul de influenţă fizică noci
vă asupra atmosferei şi metodele de determinare a acestora se aprobă 
şi se pun în aplicare în modul stabilit de către Ministerul Sănătăţii.

(4) Folosirea substanţelor pentru care nu sunt stabilite CMA de 
poluanţi este interzisă.

Articolul 11. Normativele ELA de poluanţi şi gradul de influenţă 
nocivă asupra atmosferei

(1) în scopul protecţiei aerului atmosferic, se stabilesc normati
vele ELA de poluanţi pentru sursele fixe şi mobile de poluare.



(2) Normativele ELA de poluanţi se stabilesc la un astfel de nivel 
încât substanţele evacuate de toate sursele existente în zona respec
tivă, ţinându-se cont de perspectiva dezvoltării ei, să nu depăşească 
CMA de poluanţi.

(3) La stabilirea ELA de poluanţi se iau în considerare factorii de 
poluare a atmosferei, datele inventarierii emisiilor de noxe ale fiecă
rei surse de poluare, normativele în vigoare ale CMA de poluanţi şi 
nivelul poluării de fond a aerului.

(4) în cazul în care procesele tehnologice nu permit reducerea 
emisiilor de poluanţi în atmosferă până la nivelul necesar, se admi
te aplicarea de emisii coordonate provizoriu, elaborându-se măsuri 
concrete privind reducerea emisiilor în perioade de timp strict deter
minate.

(5) Normativele ELA de poluanţi şi gradul de influenţă nocivă 
asupra aerului atmosferic, metodele de determinare a acestora şi ti
purile surselor pentru care ele se elaborează se aprobă şi se pun în 
aplicare în modul stabilit de Inspectoratul Ecologic de Stat.

Articolul 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la sursele fixe 
de poluare

Emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe de poluare 
se admit, în fiecare caz concret, în baza autorizaţiei eliberate de In
spectoratul Ecologic de Stat. în autorizaţie se stabilesc normativele 
ELA de poluanţi, precum şi alte condiţii şi reglementări care asigură 
protecţia aerului atmosferic.
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Capitolul V

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE 
A AERULUI ATMOSFERIC

Articolul 13. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care desfă
şoară activităţi de producţie generatoare de emisii poluante

Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de produc
ţie generatoare de emisii poluante în aerul atmosferic sunt obligate:

a) să întreprindă acţiuni de ordin economico-organizatoric, teh
nic şi de altă natură pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor şi regle
mentărilor autorizaţiilor de emisie, să respecte normele de protecţie 
a aerului;

b) să ia măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanţi;
c) să asigure menţinerea în bună stare, funcţionarea eficientă şi 

continuă, precum şi controlul instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor 
pentru purificarea emisiilor;

d) să ţină evidenţa permanentă a compoziţiei, calităţii şi cantităţii 
emisiilor de poluanţi în atmosferă;

e) să deţină paşaportul ecologic al întreprinderii;
f) să achite la timp în fondul ecologic taxele pentru emisiile de 

poluanţi.
Articolul 14. Limitarea, suspendarea sau interzicerea emisiilor 

de poluanţi
în cazul în care se încalcă condiţiile şi reglementările autoriza

ţiilor de emisie a poluanţilor sau apare pericolul pentru mediul în
conjurător, Inspectoratul Ecologic de Stat limitează, suspendă sau 
interzice, printr-o decizie, emisiile de poluanţi în atmosferă, inclusiv 
funcţionarea unor instalaţii, secţii şi întreprinderi industriale.

Articolul 15. Măsurile de protecţie a aerului atmosferic în situaţii 
excepţionale.



Despre cazurile de depăşire a normativelor ELA de poluanţi, 
stabilite pentru întreprindere în autorizaţia de emisie, drept urmare 
a poluării excepţionale a aerului, conducătorii întreprinderilor sunt 
obligaţi să informeze de îndată autorităţile care exercită controlul de 
stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic şi autorităţile adminis
traţiei publice locale şi să ia măsurile corespunzătoare pentru lichi
darea cauzelor şi consecinţelor poluării aerului atmosferic în modul 
stabilit.

Anexa 2
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

privind plata pentru poluarea mediului 
nr. 1540-XIII din 25.02.98 (extras)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 54-55 din 18.06.1998

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul I. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective:
a) crearea unui sistem de activitate economică în care devine ne

convenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului;
b) stimularea construcţiei şi exploatării sistemelor de captare şi 

neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, 
realizarea altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (deversări
lor) de poluanţi în mediu şi formarea deşeurilor de producţie;

c) formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea activitaţii ori
entate spre ameliorarea calităţii mediului.

Articolul 3. Noţiuni generale
în sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
poluant -  substanţa în stare solidă, lichidă sau gazoasă care poate 

avea o acţiune negativă asupra organismelor vii şi/sau a mediului;
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concentraţie maximă admisibilă (CMA) -  normativ tehnico- 
ştiinţific care stabileşte concentraţia maximă, fară efecte negative 
asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor în componentele 
mediului;

emisie limitat admisibilă (ELA) -  normativ tehnico-ştiintific 
care se stabileşte pornind de la condiţia: concentraţia de poluanţi 
emişi în stratul de aer atmosferic de lângă sol, de la o sursă sau de la 
un grup de surse, nu va depăşi normativele CMA;

deversare limitat admisibilă (DLA) -  masa maximă a poluan
ţilor în apele reziduale, admisibilă pentru evacuarea lor în regim sta
bilit în punctul dat într-o unitate de timp;

coeficient de agresivitate -  coeficient de transformare în care se 
ia în considerare pericolul relativ al poluantului;

tona convenţională -  masa relativă a poluantului, determinată 
drept produs între masa acestuia, în tone, şi coeficientul de agresi
vitate.

Articolul 6. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor staţio
nare

(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale sur
selor staţionare se percepe de la beneficiarii de resurse naturale în 
caz de:

a) emisii de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) emisii de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin. (1) 

se prezintă în anexa nr. 2.
Articolul 7. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile
(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale sur

selor mobile care folosesc în calitate de combustibil (benzina etilat, 
neetilată), carburantul pentru motoare de avion (benzinele pentru 
aviaţie, petrolul lampant, kerosenul) şi motorina se stabileşte per
soanelor juridice şi fizice care importă acest combustibil.

[Alin. (1) complet, prin Legea nr. 1566-XV din 20.12.20021
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(2) Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile se cal
culează în mărime de 1% din costul vamal al benzinei etilate, al car
burantului pentru motoare de avion şi al motorinei şi în mărime de
0,5% -  din cel al benzinei neetilate şi se varsă până la sau în momen
tul trecerii frontierei de stat a combustibilului importat.

[Alin. 2 modif. prin Legea nr. 1566-XV din 20.12.2002]
(3) Mijloacele menţionate Ia alin. (2) se varsă la contul Fondului 

Ecologic Naţional. Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul 
de mijloace revine Inspectoratului Ecologic de Stat, în comun cu 
Departamentul Vamal.

[Alin. 3 modif. prin Legea nr. 1566-XV din 20.12.2002]
(4) Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care 

folosesc în calitate de combustibil gazul petrolier lichefiat şi gazul 
natural comprimat se stabileşte persoanelor juridice şi fizice (cu ex
cepţia proprietarilor de autovehicule personale care nu desfăşoară 
activitate de întreprinzător) pentru cantitatea reală, în tone sau metri 
cubi, a combustibilului consumat în perioada exploatării mijloacelor 
de transport auto.

(5) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.
(4) se prezintă în anexa nr. 3.

Articolul 8. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor 
neînmatriculate în Republica Moldova

(1) Plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic ale auto
vehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova se percepe de la 
proprietarii acestora la intrarea pe teritoriul ţării.

(2) Se scutesc de plată pentru poluarea mediului autovehiculele 
care transportă ajutoare umanitare şi cele cu semnul distinctiv „In
valid” .

(3) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin.
(1) se prezintă în anexa nr. 4.
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Articolul 9. Plata pentru deversările de poluanţi
(1) Plata pentru deversările de poluanţi cu ape reziduale în obiec

tive acvatice şi sisteme de canalizare se percepe de la beneficiarii de 
resurse naturale în caz de:

a) deversări de poluanţi în limitele normativelor stabilite;
b) deversări de poluanţi cu depăşirea normativelor stabilite.
(2) Plata pentru deversările de poluanţi în rezervoare-receptoare, 

câmpuri de filtrare, colectoarele canalelor de scurgere pentru must 
de dejecţii animaliere se percepe de la beneficiarii de resurse natura
le pentru întreg volumul evacuărilor de apă.

(3) Plata pentru evacuările de apă din bazinele piscicole şi pentru 
scurgerile din averse de pe teritoriul întreprinderilor se percepe de la 
beneficiarii de resurse naturale pentru depăşirea, în raport cu norma
tivele stabilite, a masei de poluanţi în apele reziduale.

(4) Normativele şi modul de calcul ale plăţii menţionate la alin. 
(1), (2) şi (3) se prezintă în anexele nr. 5 şi nr. 6.

Măsurile de protecţie a mediului, cheltuielile pentru care se iau 
în considerare Ia calculul plăţii pentru poluarea mediului

1. Instalarea de utilaje pentru captarea gazelor şi prafului.
2. Reutilarea cazangeriilor şi altor instalaţii de ardere a combusti

bilului pentru a fi trecute la funcţionarea cu combustibil de o puritate 
ecologică sporită.

3. înzestrarea autovehiculelor cu neutralizatoare, catalizatoare şi 
filtre de fum, achiziţionarea de aparate de stabilire a concentraţiei de 
substanţe toxice în gazele de eşapament.

4. Implementarea de tehnologii fară/sau cu puţine deşeuri.
5. Instalarea de utilaje pentru prelucrarea deşeurilor de produc

ţie.
6. Construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare comunale şi 

instalaţiilor locale de epurare a apelor reziduale de producţie şi a 
scurgerilor din averse, a sistemelor de reutilizare a apei.
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Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile 
de poluanţi ale autovehiculelor neînmatriculate 

în Republica Moldova

Categoria autovehiculelor Salarii minime pentru o unitate de transport
Categoria L 
Motociclete 
Categoria M-l
Automobile pentru transportul 
de pasageri cu capacitatea 
de pâna la 8 locuri 2,5

1,9

Categoria M-2
Automobile pentru transportul 
de pasageri cu capacitatea de 
peste 8 locuri şi masa de 
referinţă*
de până la 5 tone 2,5
Categoria M-3
Automobile pentru transportul 
de pasageri cu capacitatea 
de peste 8 locuri şi cu masa
de referinţă de peste 5 tone 2,5
Categoria N-l
Automobile pentru transportul de 
încărcături cu masa de până la
3,5 tone 
Categoria N-2
Automobile pentru transportul de 
încărcături cu masa de la 3,5 la 
12 tone
Categoria N-3
Automobile pentru transportul de 
încărcături cu masa de peste 12 
tone

2,5

3,0

3,0
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Note:
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor neînma

triculate în Republica Moldova se percepe de către posturile de con
trol ecologic la intrarea pe teritoriul ţării.

2. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neîn
matriculate în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un ter
men de cel mult o luna se determină drept produs între normativele 
plăţii şi numărul unităţilor de transport auto.

3. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neîn
matriculate în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un 
termen de până la 24 de ore constituie 50% din normativele plăţii, 
iar pentru autovehiculele care intră pe teritoriul ţării pe un termen de 
până la 15 zile -  75%.

* Masa de referinţă reprezintă masa proprie a automobilului aprovi
zionat cu combustibil şi echipat, fără încărcătură utilă, plus 100 kg.

Coeficientul de agresivitate pentru unii poluanţi deversaţi 
cu apele reziduale

Substanţa Coeficientul de agresivitate
CBO complet 0,33
Substanţe în suspensie 0,33
Sulfaţi 0,01
Cloruri 0,003
Azotul sărurilor de amoniu 2,56
Detergenţi 10
Produse petroliere 20
Fenoli 1000
Fier 10
Cupru 100
Zinc 100
Nichel 100
Crom trivalent 200
Plumb 10
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Cadmiu 200
Cobalt 100
Bismut trivalent 2
Arsen iu 20
Mercur 2000
Cianuri 20
Formaldehidă 100
Lipide 20
Nitraţi 0,1
Nitriţi 50
Amoniac 20
Crom hexavalent 50
Fosfaţi 5

Anexa 3

STAS 17.2.3.01 „Protecţia naturii. Atmosfera. Regulile de 
control al calităţii aerului în centrele populate”(extras)

1. Organizarea controlului.
1.1. Sunt stabilite trei categorii ale posturilor de supraveghe

re (observaţie) asupra poluării atmosferei: staţionare, de traseu, 
mobile(din flacăra de poluare).

1.2. Postul staţionar este destinat pentru înregistrarea neîntrerup
tă a conţinutului de substanţe poluante sau prelevării sistematice a 
probelor de aer pentru analiza ulterioară.

1.3. Postul de traseu este destinat pentru recoltarea sistematică 
cu utilizarea unui utilaj mobil al probelor de aer într-un punct fixat 
din localitate.

1.4. Postul mobil din făclia de poluare este destinat pentru pre
levarea probelor din făclia de fum în scopul evidenţierii zonei de 
influenţă a sursei de poluare.

2. Amplasarea şi numărul posturilor de supraveghere (observaţie)
2.3. Amplasarea posturilor staţionare se coordonează cu Servi
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ciul hidrometeorologic de Stat şi Serviciul Sanitaro-Epidemiologic 
de Stat.

2.4. Locurile de prelevare a probelor în cazul supravegherii (ob
servării) din făclia de poluare se aleg la diferite distanţe de la sursa 
concretă de poluare, luându-se în considerare legităţile răspândirii 
substanţelor poluante în atmosferă.

2.6. Numărul de posturi staţionare de supraveghere (observare) 
se determină în funcţie de numărul populaţiei în felul următor (nu 
mai puţin): 1 post -  la 50 mii de locuitori; 2 posturi -  la 100 mii de 
locuitori; 2-3 posturi -  la 100-200 mii de locuitori; 3-5 posturi -  la 
200-500 mii de locuitori; 5-10 posturi -  la 500 mii -  1 min de locu
itori (staţionare şi de traseu).

2.7. în centrele populate se instalează un post staţionar şi unul de 
traseu peste fiecare 0,5-5 km în funcţie de complexitatea reliefului 
şi numărul surselor de poluare.

Programul şi termenele de supraveghere

în posturile staţionare sunt 4 programe de supraveghere: com
plet, incomplet, redus, nictemeral (zilnic).

Programul complet de supraveghere (observare) este preconizat 
pentru obţinerea informaţiei privind concentraţiile momentane şi 
nictemerale. Observaţiile se fac zilnic prin înregistrarea neîntreruptă 
cu ajutorul instalaţiilor automate ori peste anumite intervale de timp, 
dar nu mai puţin de 4 ori în 24 ore cu prelevarea obligatorie a probe
lor la orele locale 1, 7, 13, 19. Se permite de prelevat probele după 
un grafic luxant: la orele 7, 10,13 în zilele de marţi, joi şi sâmbătă şi 
la orele 16, 19, 22 în zilele de luni, miercuri şi vineri.

3.3. Supravegherea (observarea) după programul incomplet se 
efectuează în scopul obţinerii informaţiei despre concentraţiile mo
mentane zilnic la orele 7, 13 şi 19 după timpul local.
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3.4. După programul redus supravegherea (observarea ) se efec
tuează în scopul obţinerii informaţiei despre concentraţiile momen
tane zilnic la orele locale 7 şi 13.

3.5. Observaţiile după programul nictemeral se efectuează prin 
luarea continuă a probelor.

3.6. în perioada când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile 
şi când are loc o creştere a concentraţiilor de poluanţi observaţiile se 
efectuează peste fiecare 3 ore. în acest caz probele sunt prelevate în 
fäcliile surselor principale de poluare şi în teritoriile unde densitatea 
populaţiei este mai sporită.

4. Prelevarea probelor
4.1. Durata prelevării probelor de aer pentru determinarea con

centraţiei momentane este de 20-30 min
4.2. Durata recoltării probelor pentru determinarea concentraţiilor 

momentane în cazul investigaţiilor discrete (separate) după programul 
complet este de 20-30 min pe parcursul a 24 ore încontinuu.

4.3. Prelevarea probelor în scopul determinării concentraţiilor 
de poluanţi deasupra scoarţei terestre se efctuează la înălţimea de 
1,5-3,5 m.

5. Caracteristica poluării atmosferei
5.1. în baza datelor privind poluarea atmosferei se dermină urmă

toarele concentraţii ale poluanţilor: momentane (20-30 min.), medii 
nictemerale (zilnice), medii lunare şi medii anuale.

5.2. Concentraţiile medii nictemerale prezintă media aritmetică a 
concentraţiilor momentane, obţinută după programul complet peste 
intervale egale de timp, inclusiv în termenele obligatorii, adică la ore
le 1,7, 13, 19, dar şi datele înregistrării neîntrerupte pe parcursul a 24 
ore. Concentraţiile medii lunare prezintă media aritmetică a tuturor 
datelor momentane şi nictemerale obţinute pe parcursul unei luni.

5.4. Concentraţiile medii anuale prezintă media aritmetică a tu
turor datelor momentane ori medii nictemerale obţinute pe parcursul 
unui an.
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Anexa 4
STAS 17.2.3.02 -  78. Protecţia naturii. Atmosfera. Regulile de
determinare a emisiilor limitat admisibile de substanţe nocive 

în întreprinderile industriale (extras)

1.1. Emisiile limitat admisibile (ELA) a substanţelor nocive în 
atmosferă se stabilesc pentru fiecare sursă de poluare a atmosferei cu 
condiţia că emisiile de la sursa concretă şi de la totalitatea surselor 
din întreprindere şi, în linii generale, din localitate luându-se în con
siderare perspectiva dezvoltării industriale a acesteia şi dispersarea 
substanţelor nocive în atmosferă nu vor crea la suprafaţa scoarţei 
terestre concentraţii care depăşesc CMA pentru populaţia umană, 
pentru animale şi pentru vegetaţie.

1.6. ELA se determină pentru fiecare sursă de poluare a atmo
sferei. în cazul emisiilor neorganizate ori a mai multor surse neîn
semnate de poluare (de sistemul de ventilare a unei încăperi ş.a) se 
determină ELA sumar.

1.7. ELA se determină nu mai rar decât o dată la cinci ani.

2. Criteriile calităţii aerului atmosferic la determinarea ELA

2.1. Criteriile de bază ale calităţii aerului atmosferic la determi
narea ELA de la sursele de poluare sunt CMA, aprobate de Ministe
rul Sănătăţii. Pentru acesta trebuie de îndeplinit următoarea cerinţă:

С
------< 1, unde С -  concentraţia calculată a substanţei nocive în stra-
CMA
tul atmosferic deasupra scoarţei terestre.

2.2. La determinarea ELA de la sursele de poluare a aerului at
mosferic trebuie de luat în considerare datele concentraţiei de fon 
a substanţei, calculate sau obţinute experimental de la alte surse de 
poluare, inclusiv transportul auto. în acest caz în formulă pe lângă С 
se mai adaugă Cp adică în numărător va fi C+Cr



4. Controlul respectării ELA.
4.3. în controlul respectării ELA emisiile de substanţe nocive 

sunt determinate pe parcursul a 20 min, datele obţinute fiind compa
rate cu CMA. Trebuie de asemenea de obţinut date medii nictemera
le lunare şi anuale.

Anexa 5
Indicii gradului de puritate a aerului atmosferic

Gradul de puritate Procentul probelor care depăşesc C .M .Amaxim-momentane medii nictemerale
Pur 0 0

S lab  poluat Până la 5 Până la 10

P olu at Până la 10 Până la 25

P utern ic p o lu a t >  10 > 2 5

Anexa 6

Extras din STAS 17.2.3.02 -  78. Protecţia naturii. Atmosfera.
Regulile de determinare a emisiilor limitat admisibile 

de substanţe nocive în întreprinderile industriale

1.2. Emisiile limitat admisibile (ELA) a substanţelor nocive în 
atmosferă se stabilesc pentru fiecare sursă de poluare a atmosferei cu 
condiţia că emisiile de la sursa concretă şi de la totalitatea surselor 
din întreprindere şi, în general, din localitate, luându-se în conside
rare perspectiva dezvoltării industriale a acesteia şi dispersarea sub
stanţelor nocive în atmosferă nu vor crea la suprafaţa scoarţei teres
tre concentraţii care depăşesc CMA pentru populaţia umană, pentru 
animale şi vegetaţie.

1.6. ELA se determină pentru fiecare sursă de poluare a atmo-
, A . . .  . . .

sferei. In cazul emisiilor neorganizate ori a mai multor surse neîn
semnate de poluare (de sistemul de ventilare a unei încăperi ş.a) se 
determină ELA sumar.

1.7. ELA se determină nu mai rar decât o dată la cinci ani.
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Anexa 7
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MINISTERUL ECOLOGIEI, 
CONSTRUCŢIILOR ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI 

AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT
MD 2005, Republica Moldova, тип. Chişinău, str Cosmonauţilor 9. 

tel. 22 69-06, 22-69-41, fax 22-69-15, E-mail: eco@cni.mc/

A U T O R I Z A Ţ I E
PENTRU EMISIA POLUANŢILOR ÎN ATMOSFERĂ 

DE LA SURSELE FIXE DE POLUARE
‘ ------------------- -— --------------------------------- s ü g * '

x| IES - AEPASF nr. 002312 )*
26N.............................. .... - -'Vv

SRL „Lucoil Moldova” SAC 37
Eliberată .

denumirea întreprinderii, apartenenţe departamente/â

s.Băneşti r.Teleneşti
codul postai, adresa întreprinderii

, r Organul au torită ţii de m ediu care  eliberează au torizaţia dc em isie ....

Agenţia Ecologică Centru.
•4#.

w

■m

N um ărul de inregisirare

Data eliberării “

Termenul de valabilitate pina la da ţa  de M

(Inspectoratul Ecologic d9 Stat, Agenţia Ecologica)

№  03/1-2-205

aprilie 2004

20 „ Aprilie 2007

Şeful
Inspet(uratului Ecologic de Stat

Directorul
Agenţiei Ecologic«

Щ.I .. If
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LISTA POLUANŢILOR PERMIŞI 
ŞI INDICII CANTITATIVI

Poluanţii Cantitatea maximă,g/s Cantitatea sumară, t/an
1. In total p e în treprindere 0 ,3 8 0 9 4 ,0 2 4 7

2 . P olu an ţi s o l iz i ,  total: 0 ,0 0 1 2 1 8 0 ,0 0 0 9 3
F u n in g in e 0 ,0 0 1 2 1 8 0 ,0 0 0 9 3
P lu m b  şi c o m p u ş ii lui 2 ,6  X IO'7 0 ,0 0 0 0 0 4
B e n z  /а /  piren 2 ,2  X IO 8 8 ,4  X IO'8

0 ,3 7 9 7 4 ,0 2 3 7 7
3 . G a z o ş i şi lic h iz i , total:
O x id  d e  carbon 0 ,0 3 9 5 0 ,3 7 1 9 2
B io x id  d e  a zo t 0 ,0 1 4 9 6 0 ,0 2 3 1 4

B io x id  d e  s u l f 0 ,0 0 1 2 2 0 ,0 0 3 2 4
H idrocarburi (a u to ) 0 ,0 1 9 0 ,5 2 5 1 2
F orm ald eh id ă 0 ,0 0 0 1 0 ,0001
A ce ta ld eh id ă 0 ,0 0 0 2 5 7 0 ,0 0 0 7 5
H idrocarburi (m ) 0 ,0 0 7 7 9 0 ,0121
X ilo l 0 ,0 0 0 6 7 0 ,0 0 6 4
T o lu o l 0 ,0 0 5 5 0 ,0 5 0
B e n z o l 0 ,0 0 6 7 0 ,0 6 1 0
H idrocarburi (b e n z in ă ) 0 ,2 8 4 0 2 ,9 7 0 0

V olu m u l E L A , inventaru l a fo s t  aprobat în  anul 2 0 0 4  
14 su b stan ţe  p o lu a te  d e  Ia o  sursă n eorgan izată  

P lata  pentru p o lu are  c o n st itu ie  6 8  le i în  an.
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Tema 27. METODOLOGIA APLICĂRII 
LEGISLAŢIEI ECOLOGICE 
ÎN EXPERTIZA 
ECOLOGICĂ DE STAT

Scopul
Studierea legislaţiei existente şi metodologiei de aplicare a ei în 

expertiza ecologică de stat.
Obiectivele
1. A se familiariza cu legislaţia de stat în domeniul expertizei 

ecologice.
2. A însuşi noţiunile şi sarcinile expertizei ecologice de stat.
3. A se familiariza cu metodologia aplicării legislaţiei naţionale 

în expertiza ecologică.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune despre expertiza ecologică de stat. Tipurile ei.
2. Legislaţia naţională în domeniul expertizei ecologice.
3. Scopurile expertizei ecologice de stat.
4. Sarcinile de bază ale expertizei ecologice de stat.
5. Organele abilitate cu sarcina de efectuare a expertizei ecolo

gice.
6. Metodologia expertizei ecologice.
7. Ce materiale şi obiective se supun expertizei ecologice.

Activitatea practică

1. Familiarizarea cu legislaţia de stat în domeniul expertizei eco
logice.

2. însuşirea metodologiei de aplicare a legislaţiei de stat în ex
pertiza ecologică.
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Dexterităţi practice

1. Cunoaşterea legislaţiei de stat în expertiza ecologică.
2. Abilitatea de cunoaştere a metodologiei aplicării legislaţiei de 

stat în expertiza ecologică.

Dotarea lucrării practice

1. Legea Republicii Moldova „Privind expertiza ecologică şi eva
luarea impactului asupra mediului înconjurător nr. 851 din 29.05.96” 
(anexa 1).

2. Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra me
diului înconjurător (anexă la legea privind expertiza ecologică şi 
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător) (anexa 2).

3. Extras din „Instrucţiunea despre ordinea de organizare şi efec
tuare a expertizei ecologice de stat”, aprobată prin ordinul Ministe
rului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republi
cii Moldova nr.188 din 10 septembrie 2002 (anexa 3).

4. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Familiarizarea cu legislaţia de stat în domeniul expertizei eco
logice. în acest scop studenţii studiază:

a) Legea Republicii Moldova „Privind expertiza ecologică 
şi evaluarea importului asupra mediului înconjurător nr. 851 din 
29.05.96”.

Ei îşi fixează în caietele de lucrări practice:
♦ subiectele expertizei ecologice;
♦ scopurile expertizei ecologice;
♦ sarcinile expertizei ecologice;
♦ principiile de bază ale expertizei ecologice.
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Studenţii examinează:
♦ sistemul expertizei ecologice de stat;
♦ expertiza ecologică publică;
♦ evaluarea impactului noilor obiective şi activităţi preconizate

asupra mediului înconjurător;
♦ organizarea expertizei ecologice de stat.
b) Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra me

diului înconjurător (anexă la legea privind expertiza ecologică şi 
evaluarea impactului asupra mediului înconjurător).

La acest compartiment studenţii îşi fixează în caietele de lucrări 
practice:

♦ cerinţele principale impuse componenţei documentaţiei pri
vind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător 
(EIMÎ);

♦ cerinţele principale impuse conţinutului EIMÎ;
♦ avizul privind expertiza ecologică de stat a documentaţiei pri

vind EIMÎ;
♦ lista obiectelor şi activităţilor pentru care documentaţia pri

vind EIMÎ se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioa
ră celei de proiectare.

c) Extras din „Instrucţiunea cu privire la ordinea de organiza
re şi efectuare a expertizei ecologice de stat”, aprobată prin ordinul 
Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al 
Republicii Moldova nr.188 din 10 septembrie 2002.

Studenţii îşi fixează în caietele de lucrări practice:
♦ structura şi funcţiile sistemului Expertizei ecologice de stat;
♦ ordinea de prezentare a documentelor de urbanism şi amena

jare a teritoriului şi de proiect pentru expertizarea ecologică 
de stat;

♦ ordinea de examinare a documentaţiei prezentate pentru efec
tuarea Expertizei ecologice de stat şi elaborarea avizului ge
neral.
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2. însuşirea metodologiei de aplicare a legislaţiei de stat în ex
pertiza ecologică.

în baza examinării legislaţiei în domeniu efectuată în p .l, stu
denţii îşi elaborează un algoritm metodologic de aplicare a legislaţiei 
existente în expertiza ecologică.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Expertiza ecologică prezintă genul de activitate în domeniul:
a) agriculturii;
b) sănătăţii publice;
c) igienei mediului;
d) protecţiei mediului înconjurător;
e) climatologiei.
2. Drept organizaţie publică care are dreptul de a organiza exper

tiza ecologică poate fi considerată:
a) serviciul ecologic de stat;
b) organizaţia neguvernamentală;
c) administraţia publică locală;
d) serviciul de medicină preventivă;
e) ministerele şi departamentele.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care sunt sarcinile de bază ale sistemului expertizei ecologice 
de stat ?

a) asigurarea expertizei ecologice ale proiectelor de acte legisla
tive, a documentaţiei de proiect;

b) controlul asupra aplicării corecte de către beneficiari şi execu
tanţi a actelor legislative şi documentelor de proiect;
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c) valorificarea experienţei mondiale în expertiza ecologică;
d) supravegherea continuă asupra calităţii factorilor mediului 

care pot influenţa sănătatea populaţiei;
e) asigurarea metodologică a activităţii organelor de expertiză a 

ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor privind protecţia me
diului ambiant.

4. Expertiza ecologică de stat se efectuează cu concursul comi
siei mixte de experţi ecologi, care se instituie pe lângă autorităţile 
centrale pentru mediu şi are următoarea componenţă:

a) savanţi şi specialişti de înaltă calificare;
b) experţi ai Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale;
c) experţi ai Ministerului Sănătăţii;
d) experţi ai Departamentului Vamal;
e) experţi ai Departamentului Metrologie şi Standardizare.
5. Expertizei ecologice de Stat sunt supuse obligatoriu:
a) proiectele de acte legislative şi normative, instrucţiuni, regu

lamente referitoare la starea mediului sau la activităţile periculoase 
pentru mediu;

b) condiţiile de muncă ale angajaţilor;
c) noile proiecte, programe, planuri şi scheme vizând ocrotirea 

naturii în ansamblu;
d) noile proiecte, programe, planuri şi scheme vizând reconstruc

ţia comunităţilor;
e) proiectele convenţiilor internaţionale, contractelor de conce

siune care prevăd folosirea resurselor naturale ale Republicii Mol
dova.

221



Anexa 1
Legea Republicii Moldova „Privind expertiza ecologică şi eva
luarea impactului asupra mediului înconjurător” nr. 851 din

29.05.96

Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Consti
tuţiei Republicii Moldova, cu Legea privind protecţia mediului în
conjurător şi cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile 
şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra me
diului înconjurător, precum şi regulile de bază privind organizarea şi 
efectuarea acestora.

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1: Noţiuni principale
în sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni principale: 
activităţi economice complexe şi potenţial periculoase pentru 

mediul înconjurător -  activităţi, a căror desfăşurare necesită apli
carea tehnologiilor nou-elaborate, folosirea resurselor naturale, care 
pot conduce la degradarea mediului înconjurător, la apariţia situa
ţiilor excepţionale, la crearea condiţiilor nefavorabile pentru viaţa 
oamenilor, la distrugerea florei, faunei şi solului;

activităţi economice preconizate -  orice activitate planificată sau 
proiectată care presupune folosirea resurselor naturale şi în procesul că
reia se modifică peisajul, se amplasează în mediul înconjurător deşeuri, 
se emană noxe şi/sau se deversează substanţe poluante şi care poate pro
voca modificarea stării mediului înconjurător şi componentelor naturii;

autoritatea centrală pentru mediu -  organul central al adminis
traţiei publice în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi folosi
rii resurselor naturale;
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beneficiarul documentaţiei -  persoana fizică sau juridică care 
prezintă documentaţia pentru expertizare şi/sau realizează în baza 
acesteia o activitate economică preconizată;

biocenoză -  totalitatea populaţiilor de plante, animale şi micro
organisme care se află în relaţii determinate de interacţiune între ele 
şi cu biotopul;

cazuri de avarie -  cazuri de perturbare a proceselor tehnologice, 
având drept rezultat apariţia factorilor de leziune pentru personalul 
întreprinderii, populaţia din zona de influenţă a întreprinderii, pre
cum şi pentru mediul înconjurător;

componente ale naturii -  elementele şi condiţiile naturale ale Te- 
rei: aerul, apele de suprafaţă şi apele freatice, solul şi subsolul, roci
le, masivele muntoase, lumea vegetală şi fiinţele vii;

desecare -  complex de măsuri hidrotehnice şi agrotehnice apli
cate pentru eliminarea parţială a apei din sol;

documentaţie completă -  documentaţia de proiect şi planifica
re, al cărei volum şi conţinut corespund documentelor normative în 
construcţii, inclusiv anexele şi avizele necesare;

documente de urbanism şi amenajare a teritoriului -  ansamblul 
documentelor, elaborate şi aprobate în modul stabilit, referitoare la 
un teritoriu determinat, care conţin analiza situaţiei existente şi sta
bilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului;

echilibrul ecologic -  ansamblul stărilor unui ecosistem, a cărui 
dinamică asigură stabilitatea structurii şi funcţiilor acestuia;

ecosistem -  orice complex dinamic al comunităţilor de plante, 
animale şi microorganisme şi mediul lor ambiant, aflate într-o per
manentă interacţiune funcţională;

expertiză ecologică -  gen de activitate în domeniul protecţiei 
mediului încojurător, constând în aprecierea prealabilă a influenţei 
activităţilor economice preconizate asupra stării mediului, a cores
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punderii parametrilor acestor activităţi, actelor legislative şi altor 
acte normative, normelor şi standardelor în vigoare;

extinderea obiectelor -  construcţia obiectelor auxiliare şi extin
derea unor secţii ale întreprinderii în funcţiune în scopul creării unor 
capacităţi de producţie suplimentare;

fo n d  genetic -  integritatea speciilor vegetale şi animale, asocia
ţiilor şi biocenozelor naturale în totalitatea particularităţilor lor ge
netice;

impactul asupra mediului înconjurător -  efectele negative ale 
activităţii umane asupra elementelor şi factorilor naturali, ecosiste
melor, sănătăţii şi securităţii oamenilor, precum şi asupra bunurilor 
materiale;

mediul înconjurător -  totalitatea elementelor naturale şi tehnogene;
regim de protecţie -  reglementarea activităţii economice în sco

pul protecţiei complexului natural şi conservării componentelor na
turii pentru asigurarea funcţionării normale a ecosistemelor;

zonă de protect ie a râurilor şi bazinelor de apă -  teritoriu cu 
dimensiuni stabilite, aferent obiectului acvatic, destinat protecţiei 
apelor de suprafaţă contra poluării, epuizării şi/sau înnămolirii, în 
perimetrul căruia activitatea economică este supusă restricţiilor.

Articolul 2: Subiectele expertizei ecologice
(1) Expertiza ecologică se efectuează de autoritatea centrală pen

tru mediu, de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei 
publice sau de asociaţiile publice, în modul stabilit de prezenta lege 
şi de alte acte normative în domeniu.

(2) Expertiza ecologică de stat este atribuţia exclusivă a autorită
ţii centrale pentru mediu, care dispune efectuarea ei de către subdi
viziunile sale structurale şi/sau de către organizaţiile din subordine 
ce constituie sistemul expertizei ecologice de stat.

(3) Expertiza ecologică departamentală este efectuată de către 
ministere şi departamente în organizaţiile şi întreprinderile din sub
ordine.
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(4) Expertiza ecologică publică se organizează şi se efectuează 
de asociaţiile publice în conformitate cu capitolul III din prezenta 
lege.

(5) Până la aprobarea de autoritatea centrală pentru mediu, rezul
tatele expertizelor ecologice departamentale şi publice au caracter 
de recomandare.

Articolul 3: Scopurile expertizei ecologice
Expertiza ecologică a documentaţiei pentru obiectele şi activită

ţile economice preconizate, la etapa de planificare şi proiectare, se 
efectuează în scopul:

a) adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care pre
văd utilizarea resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului 
înconjurător şi componentelor lui;

b) prevenirii sau minimizării eventualului impact direct, indirect 
sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate 
asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi 
sănătăţii populaţiei;

c) menţinerii echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversi- 
tăţii, creării condiţiilor optime de viaţă pentru oameni;

d) corelării dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosis
temelor.

Articolul 4: Sarcinile sistemului expertizei ecologice de stat
Sarcinile de bază ale sistemului expertizei ecologice de stat 

sunt:
a) asigurarea expertizării ecologice a proiectelor de acte legisla

tive, a documentaţiei de proiect şi planificare şi a altor materiale în 
termenele prevăzute de prezenta lege şi întocmirea avizelor respecti
ve conform prescripţiilor documentelor normative;

b) generalizarea practicii expertizării ecologice a materialelor 
prezentate şi elaborarea propunerilor privind perfecţionarea modali
tăţilor de efectuare a acesteia;
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c) asigurarea controlului asupra aplicării corecte de către benefi
ciarii şi executanţii documentaţiei de proiect şi planificare a dispozi
ţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare, precum 
şi a normelor şi instrucţiunilor în domeniu;

d) analiza tendinţelor şi practicii expertizării ecologice din alte 
ţări şi valorificarea experienţei mondiale în acest domeniu;

e) asigurarea metodologică a activităţii organelor de expertiză 
ale ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor privind protecţia 
mediului înconjurător.

Articolul 5: Principiile de bază ale expertizei ecologice
Principiile de bază ale expertizei ecologice sunt:
a) prezumţia că orice activitate economică sau altă activitate ma

terială preconizată care presupune utilizarea resurselor naturale poa
te dăuna mediului;

b) efectuarea în mod obligatoriu a expertizei ecologice de stat 
înainte de adoptarea deciziilor privind realizarea obiectelor;

c) aprecierea complexă a influenţei activităţii economice preco
nizate asupra mediului înconjurător;

d) fundamentarea ştiinţifică, obiectivitatea şi legalitatea avizelor 
expertizei ecologice;

e) transparenţa, participarea asociaţiilor obşteşti şi luarea în con
siderare a opiniei publice.

Articolul 6: Documentaţia de proiect şi planificare pentru obiec
tele şi activităţile economice preconizate, supusă expertizei ecologi
ce de stat

(1) Expertiza ecologică de stat este obligatorie pentru documenta
ţia de proiect şi planificare privind obiectele şi activităţile economice 
preconizate care influenţează sau pot influenţa asupra stării mediului 
înconjurător şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de 
destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor 
obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de 
execuţie a lucrărilor de construcţii.
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(2) Sunt supuse în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat:
a) proiectele de acte legislative şi de alte acte normative, instruc

ţiunile, normativele şi metodologiile, regulamentele şi standardele 
referitoare la starea mediului şi/sau care reglementează activităţile 
potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, folosirea resurselor 
naturale şi protecţia mediului înconjurător;

b) proiectele convenţiilor internaţionale, proiectele contractelor 
de concesiune care prevăd folosirea resurselor naturale ale Republi
cii Moldova;

c) noile proiecte, programe, planuri şi scheme, vizând:
-  dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, a anu

mitor zone, raioane, municipii, oraşe, sate;
-  ocrotirea naturii în ansamblu pe ţară şi pe teritorii aparte;
-  reconstrucţia municipiilor, oraşelor, satelor; alimentarea cu căl

dură, apă, gaze, energie electrică;
-  construcţia sistemelor de canalizare ale localităţilor;
-  urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane şi 

rurale;
-  construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea 

şi reprofilarea, conservarea, demolarea sau lichidarea tuturor obiec
telor economice şi sociale susceptibile să afecteze mediul înconju
rător, precum şi a celor care pot afecta starea mediului înconjurător 
în statele limitrofe, determinate de Convenţia Internaţională privind 
Evaluarea Impactului Asupra Mediului înconjurător în Context 
Transfrontieră, la care Republica Moldova este parte;

-  construcţia căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, fluvială, 
reconstrucţia albiilor râurilor, construcţiilor hidrotehnice, sistemelor 
de irigare şi de desecare, construcţia sistemelor de combatere a ero
ziunilor şi salinizării solului;

-  explorarea şi exploatarea subsolului, inclusiv în zonele cu re
gim de protecţie a apelor;

-  plantarea viţei de vie şi livezilor în zonele cu regim de protecţie 
a apelor;
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-  producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice; 
amplasarea şi amenajarea platformelor pentru deşeuri industriale, 
menajere, agricole şi reziduuri toxice, construcţia sau amplasarea in
stalaţiilor de prelucrare, neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri 
şi reziduuri;

-  alte activităţi care pot afecta starea mediului înconjurător.

Capitolul II

SISTEMUL EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT

Articolul 7; Sistemul expertizei ecologice de stat
(1) Sistemul expertizei ecologice de stat este constituit din subdi

viziunile structurale ale autorităţii centrale pentru mediu şi din orga
nizaţiile subordonate acesteia.

(2) Dirijarea metodologică privind organizarea şi efectuarea ex
pertizei ecologice de stat se pune în sarcina Direcţiei expertiză eco
logică de stat a autorităţii centrale pentru mediu.

(3) Corpul de experţi din sistemul expertizei ecologice de stat 
se constituie, pentru fiecare componentă a mediului, din specialişti 
de înaltă calificare, cu studii superioare, având o practică de muncă 
în specialitate în întreprinderi de profilul cerut de cel puţin 10 ani, 
inclusiv 5 ani nemijlocit în domeniul elaborării documentaţiei de 
proiect a întreprinderilor industriale şi obiectelor de utilitate socia
lă. Experţii ecologi de stat sunt confirmaţi în funcţie de comisia de 
atestare, care activează în baza regulamentului aprobat de autoritatea 
centrală pentru mediu.

(4) Expertiza ecologică de stat a proiectelor actelor legislative şi a 
altor acte normative, prevăzute la art.6, precum şi a documentaţiei de 
proiect şi planificare pentru obiectele şi activităţile economice com
plexe şi potenţial periculoase pentru mediu, inclusiv a celor ce nece
sită cercetări ştiinţifice speciale suplimentare şi implementarea noilor 
tehnologii industriale, se efectuează cu concursul Comisiei mixte de

228



experţi ecologi, care se instituie pe lângă autoritatea centrală pentru 
mediu. In componenţa acestei comisii se includ savanţi şi specialişti 
de înaltă calificare, experţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Eco
nomiei, Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor, Departamentu
lui Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică şi ai altor structuri 
statale interesate, cu consimţământul acestora şi de comun acord cu 
instituţiile respective. Membrii Comisiei mixte de experţi ecologi au 
aceleaşi obligaţii şi răspunderi ca şi experţii ecologi de stat.

(5) Structura, componenţa şi modul de organizare a activităţii 
sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi modul de creare 
şi funcţionare a Comisiei mixte de experţi ecologi se stabilesc prin 
regulamentele respective, aprobate de autoritatea centrală pentru 
mediu.

Articolul 8: Independenţa experţilor ecologi de stat şi răspunde
rea lor în faţa legii

(1) La adoptarea deciziilor, comportate de exercitarea funcţiilor, 
experţii ecologi de stat sunt independenţi, călăuzindu-se numai de 
legislaţia în vigoare, inclusiv de Legea privind protecţia mediului în
conjurător, de prezenta lege şi de alte acte normative privind protec
ţia mediului înconjurător, precum şi de standardele privind ecologia, 
de documentele normative în construcţii.

(2) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei 
în vigoare, pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate 
spre expertizare, calitatea avizului general, respectarea termenelor 
de avizare, legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător, pre
cum şi pentru păstrarea secretelor de stat, comerciale şi/sau altor se
crete, apărate de lege, care se conţin în materialele prezentate pentru 
efectuarea expertizei ecologice de stat.

(3) Obstrucţionarea organizării şi efectuării expertizei ecologice 
de stat, precum şi realizarea activităţilor economice preconizate ce 
nu corespund documentaţiei avizate pozitiv de organul respectiv al 
sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi orice tentativă a
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persoanelor fizice sau juridice de a exercita presiuni asupra experţi
lor ecologi de stat, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

(4) Reprezentanţii beneficiarului sau elaboratorului proiectului, re
prezentanţii ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor, al căror do
meniu de activitate include obiectul expertizat, precum şi cetăţenii care 
se află în relaţii de muncă contractuale cu beneficiarul sau elaboratorul 
proiectului nu pot participa în calitate de experţi la efectuarea expertizei 
ecologice de stat (5).

Capitolul III 

EXPERTIZA ECOLOGICĂ PUBLICĂ

Articolul 9: Organizarea şi efectuarea expertizei ecologice pu
blice

(1) Expertiza ecologică publică se organizează şi se efectuează 
din iniţiativa asociaţiilor publice oficial înregistrate, care au profilul 
protecţiei mediului înconjurător şi al căror statut prevede efectuarea 
expertizei ecologice publice.

(2) Expertiza ecologică publică poate fi efectuată pentru toate 
proiectele, documentele şi activităţile economice preconizate, cu ex
cepţia proiectelor sau a unor părţi ale acestora ce ţin de domeniul 
securităţii statului şi/sau conţin secrete de stat, comerciale şi/sau alte 
secrete apărate de lege.

(3) Expertiza ecologică publică poate fi efectuată înainte de ex
pertiza ecologică de stat sau concomitent cu aceasta.

Articolul 10: Drepturile cetăţenilor şi asociaţiilor publice în do
meniul organizării expertizei ecologice publice

Cetăţenii şi asociaţiile publice au dreptul:
a) să înainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat 

propuneri şi obiecţii privind proiectele obiectelor economice concre
te, noile activităţi şi tehnologii;
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b) să solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat 
informaţii privind rezultatele expertizării noilor obiecte şi activităţi 
economice preconizate;

c) să organizeze expertiza ecologică publică a documentaţiei de 
proiect şi planificare pentru obiectele economice noi şi potenţial pe
riculoase pentru mediul înconjurător.

Articolul 11: Drepturile asociaţiilor publice în domeniul efectuă
rii expertizei ecologice publice

Asociaţiile publice care efectuează expertiza ecologică publică 
au dreptul:

a) să primească de la beneficiar, în volum deplin, documenta
ţia de proiect şi documentaţia privind evaluarea impactului asupra 
mediului înconjurător (în continuare -  E.I.M.Î), iar în cazul în care 
aceasta conţine secrete comerciale şi/ sau alte secrete apărate de lege 
(cu excepţia secretelor de stat), în volumul care nu permite divulga
rea acestor secrete;

b) să ia cunoştinţă de documentaţia tehnico-normativă cu privire 
la efectuarea expertizei ecologice de stat;

c) să participe, prin reprezentanţii săi, la şedinţele comisiilor de 
experţi la care se iau în dezbatere avizele expertizei ecologice pub
lice.

Articolul 12: Condiţiile de efectuare a expertizei ecologice pu
blice

(1) Expertiza ecologică publică se efectuează în baza cererii de
puse de asociaţia publică respectivă la organul administraţiei publi
ce locale. In decurs de 7 zile, organul administraţiei publice locale 
informează oficial asociaţiile publice, care au depus cererea, asupra 
deciziei luate. în cazul în care au depus cerere două sau mai multe 
asociaţii publice, se creează o comisie unică de experţi care efectu
ează expertiza ecologică publică.

(2) Cererile asociaţiilor publice vor cuprinde: denumirea, sediul, 
copia de pe statutul asociaţiei publice, componenţa comisiei de ex
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perţi, informaţia despre obiectul expertizei ecologice publice şi ter
menele expertizării.

(3) Asociaţiile publice care efectuează expertiza ecologică sunt 
obligate să informeze populaţia din zona în care urmează să fie am
plasat obiectul despre începutul şi rezultatele expertizei efectuate.

Articolul 13: Refuzul de a înregistra cererea de efectuare a exper
tizei ecologice publice

(1) înregistrarea cererii de efectuare a expertizei ecologice publi
ce se refuză numai în cazurile în care:

a) expertiza ecologică publică a fost efectuată anterior de două 
ori şi ulterior în proiect nu au fost introduse schimbări esenţiale;

b) se intenţionează să se expertizeze documentaţia de proiect şi 
planificare pentru obiectele legate de securitatea statului şi/sau infor
maţia despre care constituie secret de stat, comercial şi/sau alt secret 
apărat de lege;

c) statutul asociaţiei publice nu prevede acest gen de activitate;
d) se încalcă cerinţele de prezentare a cererii prevăzute la art. 12 

din prezenta lege.
(3) Persoanele cu funcţii de răspundere din organele administra

ţiei publice locale poartă răspundere pentru refuzul neîntemeiat de a 
înregistra cererea de efectuare a expertizei ecologice publice.

Articolul 14: Avizul expertizei ecologice publice
(1) Avizul expertizei ecologice publice are caracter de recoman

dare şi poate avea putere juridică numai după aprobarea lui de orga
nele sistemului expertizei ecologice de stat.

(2) Avizul expertizei ecologice publice poate fi publicat în presă, 
remis organelor administraţiei publice locale, ministerelor şi depar
tamentelor, beneficiarilor proiectelor expertizate şi organelor siste
mului expertizei ecologice de stat.
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Capitolul IV

EVALUAREA IMPACTULUI NOILOR OBIECTE
ŞI ACTIVITĂŢI PRECONIZATE ASUPRA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR

Articolul 15: Planificarea noilor obiecte şi activităţi
Planificarea noilor obiecte şi activităţi* care pot afecta radical 

mediul înconjurător, se efectuează în baza documentaţiei privind 
E.I.M.Î. care este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de 
stat.

Articolul 16: Obiectele şi activităţile supuse E.I.M.Î:
(1) Lista obiectelor şi activităţilor, pentru care documentaţia pri

vind E.I.M.Î. se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară 
celei de proiectare, este prevăzută în Regulamentul cu privire la eva
luarea impactului asupra mediului înconjurător, cuprins în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Procedurii de E.I.M.Î. pot fi supuse, după caz, prin decizie a 
autorităţii centrale pentru mediu, şi alte obiecte şi activităţi, în func
ţie de nivelul eventualului impact asupra mediului înconjurător.

Articolul 17: Organizarea şi efectuarea E.I.M.Î:
(1) Organizarea şi efectuarea E.I.M.Î. la toate etapele de plani

ficare şi proiectare a obiectelor, finanţarea elaborării documentaţiei 
privind E.I.M.Î., organizarea dezbaterilor publice asupra activităţii 
preconizate şi prezentarea documentaţiei privind E.I.M.Î., cu avizele 
necesare, pentru efectuarea expertizei ecologice de stat se pune în 
sarcina beneficiarului care va antrena, în modul stabilit, elaboratorii 
documentaţiei.

(2) Cerinţele impuse procedurii de efectuare a E.I.M.Î., precum 
şi cerinţele impuse documentaţiei privind E.I.M.Î. sunt enumerate 
în Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului 
înconjurător.
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Capitolul V

ORGANIZAREA EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT

Articolul 18: Prezentarea documentaţiei pentru efectuarea exper
tizei ecologice de stat

(1) Beneficiarul prezintă, pentru examinare, organului respectiv 
al sistemului expertizei ecologice de stat documentaţia completă pri
vind activitatea economică preconizată, în modul stabilit de către 
autoritatea centrală pentru mediu.

(2) Documentaţia de proiect şi planificare prezentată trebuie să 
corespundă normativelor în vigoare şi să conţină autorizaţiile prea
labile ale organului administraţiei publice locale şi ale organizaţiilor 
interesate referitoare la amplasarea şi asigurarea tehnică a obiectului 
proiectat, precum şi avizele organelor de supraveghere şi control de 
stat privind desfăşurarea activităţii economice preconizate.

(3) Expertiza ecologică de stat se efectuează ţinându-se cont de 
avizele centrelor de igienă şi epidemiologie ale Ministerului Sănătă
ţii şi de avizele altor organe de supraveghere şi control de stat.

(4) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi pla
nificare în domeniul construcţiilor capitale, urbanismului şi amena
jării teritoriului se efectuează înainte de examinarea finală a docu
mentaţiei în ansamblu de către Departamentul Arhitecturii şi Con
strucţiilor.

(5) Expertiza ecologică de stat a activităţilor economice preco
nizate, incluse în lista prevăzută la art. 16 din prezenta lege, se efec
tuează în baza documentaţiei privind E.I.M.Î., elaborată în confor
mitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra 
mediului înconjurător.

(6) Documentaţia prezentată pentru prima dată pentru efectuarea 
expertizei ecologice de stat trebuie să fie însoţită de documentul ban
car care face dovada vărsării la bugetul de stat a sumei ce constituie
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cheltuielile legate de efectuarea expertizei, calculată în conformitate 
cu metodologia aprobată de autoritatea centrală pentru mediu.

(7) Se scutesc de plată pentru efectuarea expertizei ecologice de 
stat beneficiarii documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiec
tele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Articolul 19: Examinarea documentaţiei de proiect şi planificare
(1) Documentaţia de proiect şi planificare, prezentată pentru efectu

area expertizei ecologice de stat, este supusă unei examinări complexe, 
în cadrul căreia se iau în considerare factorii ecologici, economici şi 
sociali, se studiază riguros Variantele de soluţii tehnice menite să asi
gure îndeplinirea cerinţelor ecologice, armonizate cu particularităţile 
regionale, şi menţinerea stabilităţii ecosistemelor naturale în contextul 
unui eventual impact, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii 
economice preconizate, inclusiv construcţia obiectului, exploatarea, 
demolarea sau lichidarea acestuia.

(2) în procesul examinării documentaţiei prezentate se verifică 
următoarele aspecte:

a) gradul de exactitate a evaluării impactului activităţii economi
ce preconizate asupra mediului înconjurător;

b) motivarea necesităţii de realizare a activităţii economice preco
nizate pe terenul ales şi a modului de desfăşurare a acestei activităţi;

c) caracterul soluţiilor tehnice, inginereşti, arhitectural-urbanisti- 
ce, precum şi al propunerilor privind folosirea materiei prime, resur
selor energetice şi naturale;

d) suficienţa şi eficacitatea măsurilor prevăzute pentru evitarea 
cazurilor de avariere a utilajelor şi de poluare a mediului înconju
rător, precum şi pentru intervenţiile de urgenţă în vederea lichidării 
consecinţelor poluării;

e) implementarea metodelor eficiente de epurare a apelor, exclu
derea deversărilor de ape reziduale neepurate în bazinele de apă;

f) introducerea metodelor noi de restabilire a fertilităţii solului, 
de ameliorare şi recultivare a terenurilor, de prevenire a eroziunii;
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g) aplicarea metodelor eficiente de păstrare şi completa
re a fondului genetic şi biodiversităţii, de optimizare a structu
rii regnului animal şi vegetal în ecosistemele naturale, folosi
rea mijloacelor de protecţie a resurselor piscicole, a tehnologii
lor de reproducere a acestora, precum şi a metodelor de redresare 
ecologică şi de regenerare a pădurilor;

(h) minimizarea, pe baza tehnologiilor avansate, a cantităţii de 
deşeuri industriale rezultate la utilizarea resurselor minerale;

i) ineficacitatea soluţiilor tehnice de prelucrare, reciclare şi înhu
mare a deşeurilor industriale, menajere şi agricole, relevarea posibi
lităţilor de cooperare regională în acest domeniu;

j) aplicarea metodelor de control recomandate pentru asigurarea 
siguranţei ecologice a activităţii economice preconizate şi a calităţii 
normate a mediului înconjurător;

k) elaborarea măsurilor de prevenire sau de minimizare a conse
cinţelor ecologice ale realizării proiectului.

(3) Nerespectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte 
normative, precum şi a instrucţiunilor în vigoare privind volumul 
şi conţinutul documentaţiei prezentate pentru efectuarea expertizei 
ecologice de stat constituie temei de restituire a documentaţiei bene
ficiarului pentru completare şi perfectare.

(4) Prezentarea documentaţiei pentru efectuarea expertizei ecolo
gice repetate se face în modul prevăzut la art. 18 din prezenta lege.

Articolul 20: Avizul general al expertizei ecologice de stat
(1) După examinarea complexă a documentaţiei prezentate pen

tru efectuarea expertizei ecologice de stat, experţii ecologi de stat în
tocmesc un aviz general care conţine decizia cu privire la acceptarea 
sau respingerea documentaţiei. Concluziile şi propunerile din avizul 
general trebuie să fie formulate clar şi să constate:

a) oportunitatea şi condiţiile de realizare a proiectului, programu
lui, planului, schemei sau necesitatea refacerii acestora şi prezentării 
repetate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat;
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b) respingerea documentaţiei în cazul în care aceasta nu este con
formă dispoziţiilor legale şi cerinţelor normative în domeniu.

(2) în funcţie de complexitatea şi importanţa obiectului preconi
zat pentru economia naţională, avizul general al expertizei ecologice 
de stat poate fi examinat, în caz de necesitate, la şedinţa colegiului 
autorităţii centrale pentru mediu, care adoptă decizia respectivă.

(3) Avizul general al expertizei ecologice de stat se transmite be
neficiarului documentaţiei.

(4) Avizul general al expertizei ecologice de stat cu privire la 
proiectele de acte legislative şi de alte acte normative se transmite 
autorităţilor publice, care adoptă aceste acte.

(5) Avizul general al expertizei ecologice de stat şi decizia autori
tăţii centrale pentru mediu sunt apărate de legislaţia în vigoare.

(6) Avizul general al expertizei ecologice de stat este obligatoriu 
pentru beneficiar, proiectant, autorităţile publice de toate nivelurile 
şi pentru organele care asigură finanţarea activităţii economice pre
conizate şi serveşte drept bază pentru:

a) aprobarea noilor proiecte, programe, planuri, scheme şi pentru 
finanţarea lor după efectuarea expertizei tehnice sau generale, în mo
dul stabilit de normativele respective;

b) eliberarea de către organele de resort, în modul stabilit, a au
torizaţiilor pentru dreptul de folosinţă a resurselor naturale şi com
ponentelor naturii;

c) suspendarea sau interzicerea finanţării de către unităţile ban
care a construcţiei şi dării în exploatare a obiectelor respective sau a 
executării altor lucrări;

d) publicarea informaţiei despre rezultatele expertizei ecologi
ce de stat a documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele 
concrete.

(7) Aprobarea noilor proiecte, programe, planuri şi scheme spe
cificate la art. 6, cu excepţia proiectelor de acte legislative şi de alte 
acte normative, şi autorizarea realizării lor se fac numai în cazul în
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care beneficiarul dispune de avizul general pozitiv al expertizei eco
logice de stat şi respectă întocmai recomandările acesteia.

(8) Persoanele fizice şi juridice care nu respectă deciziile adop
tate în baza avizului general al expertizei ecologice de stat poartă 
răspundere juridică în conformitate cu legea.

(9) în cazul în care beneficiarul nu este de acord cu deciziile din 
avizul general al expertizei ecologice de stat, el este în drept să atace 
aceste decizii în instanţă judecătorească.

Articolul 21: Termenele de efectuare a expertizei ecologice de
stat

(1) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi plani
ficare pentru obiectele şi activităţile economice preconizate se efec
tuează în termen de până la 3 luni de la data prezentării documentaţi
ei, însoţite de materialele şi documentele necesare pentru examinare, 
în modul stabilit de către autoritatea centrală pentru mediu.

(2) Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a do
cumentaţiei pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi 
potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a docu
mentaţiei a cărei examinare necesită derularea unor cercetări ştiinţi
fice speciale suplimentare, poate fi prelungit de autoritatea centrală 
pentru mediu până Ia 6 luni.

Capitolul VI 

FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZARE 
ECOLOGICĂ

Articolul 22: Finanţarea activităţii privind efectuarea expertizei 
ecologice de stat

(1) în scopul asigurării independenţei experţilor ecologi de stat, 
activitatea privind efectuarea expertizei ecologice de stat este finan
ţată de la bugetul de stat, în modul stabilit.
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(2) Scopurile şi sarcinile activităţii privind efectuarea expertizei 
ecologice de stat exclud contractele economice şi relaţiile directe 
dintre beneficiar şi organul care organizează şi efectuează expertiza 
ecologică de stat.

Articolul 23: Cheltuielile corelate cu efectuarea expertizei ecolo
gice de stat cu concursul experţilor netitulari şi de efectuare a exper
tizei ecologice repetate

(1) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat, 
cu concursul experţilor netitulari, a documentaţiei de proiect şi plani
ficare pentru obiectele 198 activităţile economice complexe şi poten
ţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei 
pentru obiectele şi activităţile care necesită derularea unor cercetări 
ştiinţifice speciale suplimentare, le suportă beneficiarul.

(2) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat 
repetate le suportă organizaţia care a elaborat documentaţia prezen
tată pentru examinare.

Articolul 24: Finanţarea activităţii privind efectuarea expertizei 
ecologice publice

Activitatea privind efectuarea expertizei ecologice publice este 
finanţată din contul mijloacelor proprii ale asociaţiilor publice.

Capitolul VII 

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ

Articolul 25: Colaborarea internaţională în domeniul expertizei 
ecologice

în scopul studierii experienţei altor state în domeniul expertizei 
ecologice şi aplicării acesteia în promovarea politicii ecologice a Re
publicii Moldova, autoritatea centrală pentru mediu întreţine relaţii 
de colaborare cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare 
de expertiză ale statelor vecine în cadrul acordurilor şi convenţiilor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 27
Guvernul, în termen de 3 luni:
-  va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei 

în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
-  va pune propriile acte normative în concordanţă cu prezenta 

lege;
-  va asigura reexaminarea de către ministere, departamente şi 

organele administraţiei publice locale a actelor normative care con
travin prezentei legi.

Articolul 28
Departamentul Protecţiei Mediului înconjurător, în termen de 6 

luni: în comun cu Ministerul Sănătăţii, Departamentul Arhitecturii 
şi Construcţiilor şi Departamentul Standarde, Metrologie şi Supra
veghere Tehnică, va elabora şi va prezenta Guvernului planul per
fecţionării şi/sau elaborării bazei normative referitoare la protecţia 
mediului înconjurător, utilizată la etapa de planificare şi proiectare 
a obiectelor şi activităţilor economice preconizate în comun cu Mi
nisterul Justiţiei şi Procuratura Ecologică, va elabora şi va prezenta 
Guvernului propuneri pentru modificarea şi completarea Codului pe
nal şi Codului cu privire la contravenţiile administrative, care derivă 
din prevederile prezentei legi.
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Anexa 2
Regulamentul cu privire Ia evaluarea impactului asupra mediu
lui înconjurător (anexă la Legea Republicii Moldova „Privind 
expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător” nr. 851 din 29.05.96)

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament este elaborat în baza capitolului IV al 
prezentei legi şi este obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi ju 
ridice, care intenţionează să desfăşoare pe teritoriul Republicii Mol
dova activităţi complexe, şi potenţial periculoase pentru mediul în
conjurător.

2. Regulamentul stabileşte scopul elaborării documentaţiei de 
evaluare a impactului asupra mediului înconjurător (în continuare -  
E.I.M.Î.), procedura E.I.M.Î., cerinţele impuse documentaţiei privind 
E.I.M.Î., modul de elaborare, coordonare şi aprobare a acesteia şi in
clude Lista obiectelor şi activităţilor pentru care documentaţia privind 
E.I.M.Î. se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de 
proiectare.

3. E.I.M.Î. se efectuează în scopul stabilirii măsurilor necesare 
pentru prevenirea consecinţelor ecologice negative corelate cu reali
zarea obiectelor şi activităţilor preconizate incluse în Lista obiectelor 
şi activităţilor pentru care documentaţia privind E.I.M.Î. se elaborea
ză în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de proiectare.

4. Procedurii de E.I.M.Î. pot fi supuse, după caz, prin decizia au
torităţii centrale pentru mediu, şi alte obiecte şi activităţi, în funcţie 
de nivelul eventualului impact asupra mediului înconjurător.

5. E.I.M.Î. anticipează elaborarea documentaţiei de proiect. Do
cumentaţia privind E.I.M.Î. este supusă în mod obligatoriu expertizei 
ecologice de stat. Organizarea şi finanţarea elaborării documentaţiei 
privind E.I.M.Î. şi dezbaterilor publice, coordonarea şi prezentarea
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documentaţiei privind E.I.M.Î. pentru expertizare este obligaţia be
neficiarului.

II. CERINŢELE PRINCIPALE IMPUSE COMPONENŢEI 
DOCUMENTAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

Documentaţia privind E.I.M.Î. trebuie să conţină:
6.1. Materialele privind stabilirea, descrierea şi evaluarea even

tualului impact direct şi indirect al obiectelor şi activităţilor preco
nizate asupra:

a) condiţiilor climaterice, aerului atmosferic, apelor de suprafaţă, 
apelor freatice şi subterane, solului, subsolului, peisajelor, ariilor na
turale protejate de stat, regnului vegetal şi animal, funcţionalităţii şi 
stabilităţii ecosistemelor, asupra populaţiei;

b) resurselor naturale;
c) monumentelor culturii şi istoriei; (dualităţii mediului în loca

lităţile urbane şi rurale);
e) situaţiei social-economice.
6.2. Compararea soluţiilor de alternativă propuse şi fundamenta

rea soluţiei optime.
6.3. Măsurile sau condiţiile propuse care ar exclude sau ar dimi

nua eventualul impact ori măsurile şi condiţiile care ar spori influ
enţa pozitivă a obiectelor şi activităţilor preconizate asupra mediului 
înconjurător.

6.4. Evaluarea consecinţelor în cazul în care obiectele şi activită
ţile preconizate nu vor fi realizate.

7. Impactul obiectelor şi activităţilor trebuie să fie evaluat atât pen
tru perioada elaborării, realizării şi funcţionării, cât şi pentru cazul li
chidării sau încetării funcţionării acestora, inclusiv pentru perioada de 
după lichidare sau de după încetarea funcţionării. La prognosticarea 
eventualului impact al obiectelor şi activităţilor trebuie să fie luate în 
considerare toate caracteristicile posibile ale teritoriului supus impac
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tului, atât în cazul funcţionării obiectelor sau desfăşurării activităţilor 
în regim normal, cât şi în caz de eventuală avarie.

A • • • Л

8. In baza documentaţiei privind E.I.M.I., beneficiarul întocmeş
te Declaraţia cu privire la impactul asupra mediului înconjurător (în 
continuare -  D.I.M.Î.), în care sunt sistematizate şi analizate toate 
materialele, calculele şi investigaţiile realizate în procesul elaborării 
documentaţiei privind E.I.M.Î.

III. CERINŢELE PRINCIPALE IMPUSE 
CONŢINUTULUI D.I.M.Î.

9. Declaraţia cu privire la impactul asupra mediului înconjurător 
trebuie să conţină:

9.1. Date generale:
a) denumirea proiectului;
b) caracterul activităţii (construcţia unui obiect nou, extinderea, 

reconstrucţia, reutilarea, modernizarea şi reprofilarea, conservarea, 
demolarea sau lichidarea celor existente);

c) amplasarea obiectului (raionul, localitatea etc.);
d) fundamentarea amplasării obiectului în raionul respectiv (con

tinuarea realizării proiectului, existenţa materiei prime, forţei de 
muncă etc.);

e) beneficiarul;
f) elaboratorul proiectului;
g) uzufructuarii;
h) durata funcţionării obiectului sau realizării activităţii;
i) caracteristicile tehnice şi tehnologice (caracteristicile principa

le ale procesului de producţie, volumul producţiei, numărul de locuri 
de muncă);

j) nivelul soluţiilor tehnice preconizate;
k) valoarea de deviz totală a obiectului;
1) lista localităţilor în care, în procesul realizării proiectului, va fi 

afectată starea mediului înconjurător.
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9.2. Date privind impactul direct asupra mediului înconjurător.
9.2.1. Caracteristici introductive:
A. Terenuri:

1) terenurile ocupate, din care:
a) teren ocupat provizoriu pe perioada executării lucrărilor de 

construcţie, reconstrucţie etc.;
b) terenuri ocupate pe o perioadă îndelungată, din care: terenuri 

agricole, parcele forestiere;
2) ariile naturale protejate de stat;
3) zonele de protecţie.
B. Apă:
1) volumul total de apă captată (rnVh, mVzi, m3/an), din care pen

tru scopuri de producţie;
2) consumul de apă total (m3/h, mVzi, rnVan);
3) sursa de apă (sistemul centralizat de alimentare cu apă, sursă 

de suprafaţă, sursă subterană).
C. Surse de materie primă şi energie: tipul, consumul anual, mo

dul de obţinere a materiei prime şi a energiei (sursa proprie, materia 
primă şi energia importată).

D. Transport şi altă infrastructură.
E. Aer atmosferic. Caracteristica fondului existent.
9.2. Eventualele modificări ale stării mediului înconjurător drept 

rezultat al realizării obiectelor şi activităţilor preconizate. A. Emi
sii în aerul atmosferic: principalele surse punctiforme de poluare a 
aerului: procesul tehnologic care conduce la poluarea aerului; can
titatea de poluanţi eliminaţi în atmosferă, t/an (fracţia solidă, oxizi 
de sulf, oxizi de azot, bioxid de carbon, metale grele, hidrocarburi, 
hidrocarburi halogenice, hidrocarburi policiclice aromatice şi alte 
substanţe specifice); metoda de captare şi epurare a emisiilor (tipul 
instalaţiilor, debitul);

2) principalele surse de suprafaţă plană de poluare a aerului (pra
ful, materia primă depozitată, lucrările de construcţii-montaj etc.):
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a) tipul sursei;
b) caracteristica procesului tehnologic;
c) suprafaţa sursei (m2);
d) funcţionarea sursei (temporar, permanent, în caz de avarie);
e) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an);
3) principalele surse mobile de poluare (mijloacele de transport 

etc.):
a) tipul sursei;
b) cantitatea de poluanţi (g/s, t/an).
B. Deversări:
1) volumul total de apă poluată deversată (mVzi, mVan), din care 

direct în bazinele de apă, în instalaţiile de epurare;
2) procesul tehnologic care produce deversări;
3) tipul, debitul şi eficacitatea instalaţiilor de epurare;
4) caracteristica bazinului de apă receptor (caracteristicile hidro

logice ale cursurilor de apă de suprafaţă, nivelul de poluare a fon
dului);

5) cantitatea de poluanţi deversaţi, t/an, mg/l (NBO, NCO, meta
le grele, fosfor, azot, clor şi alte elemente şi compuşi chimici), indi
catorii biologici şi microbiologici, radioactivitatea, temperatura etc.

C. Deşeuri:
1) tipul de deşeuri (industriale, agricole, menajere, radioactive 

etc.) şi clasificarea acestora;
2) procesul tehnologic producător de deşeuri;
3) cantitatea de deşeuri (t/an);
4) metoda de valorificare a deşeurilor.
D. Zgomot şi vibraţie.
E. Radiaţia radioactivă şi electromagnetică.
9.3. Descrierea complexă şi evaluarea impactului asupra mediu

lui înconjurător.
9.3.1. Descrierea soluţiilor de alternativă propuse (cu caracter 

geografic sau tehnologic: amplasarea, tipul tehnologiei), a alterna
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tivei relative (cazul de refuz de a realiza proiectul, cazul impactului 
nul asupra mediului înconjurător la realizarea proiectului, alternativa 
cea mai avantajoasă pentru mediul înconjurător la realizarea proiec
tului) şi compararea lor.

9.3.2. Caracteristica succintă a componentelor naturii supuse cel 
mai mult impactului:

A. Componente principale:
1) aerul atmosferic (parametrii climaterici, calitatea aerului);
2) apa (apele subterane şi freatice, cursurile de apă de suprafaţă, 

caracteristicile cantitative şi calitative);
3) solul (tipul, calitatea, gradul de poluare);
4) factorii geologici şi geografici (geologia, hidrologia, relieful 

terenului, seismicitatea, eroziunile şi alunecările de teren);
5) fauna şi flora (diversitatea speciilor, specii rare şi pe cale de 

dispariţie);
6) ecosistemele şi peisajele locale stabile.
B. Alte componente:
1) peisajele (caracteristica transformării peisajelor, productivita

tea şi valoarea lor recreativă, caracteristica localităţilor);
2) caracteristica localităţilor urbane, caracteristica funcţională a 

zonei suburbane;
3) ariile naturale protejate de stat;
4) zonele de protecţie;
5) monumentele de istorie şi cultură.
9.3.3. Descrierea complexă a impactului eventual asupra mediu

lui înconjurător (impact direct, indirect, repetat, de scurtă durată, tem
porar, de lungă durată şi permanent) evaluarea gradului acestuia.

A. Impact asupra populaţiei:
1) riscul de îmbolnăvire, consecinţele sociale şi economice;
2) numărul de locuitori supuşi impactului obiectelor şi activită

ţilor;
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3) consecinţele, prejudiciile realizării obiectului, activităţii; (fac
torii de disconfort în viaţa populaţiei).

B. Impactul asupra ecosistemelor, componentelor şi funcţionali
tăţii acestora:

1) impactul asupra climei şi calităţii aerului atmosferic:
a) volumul şi concentraţia emisiilor şi influenţa lor asupra ecosis

temelor la diferite distanţe de la sursa de emisie;
b) efectele organoleptice esenţiale (cu alt impact asupra climei şi 

aerului atmosferic);
2) impactul asupra mediului acvatic:
a) asupra regimului hidrologic şi hidrogeologic al suprafeţei de 

acumulare a apei (nivelul apelor freatice, regimul debitului de supra
faţă, epuizarea surselor de apă);

b) asupra calităţii apei;
3) impactul asupra solului, particularităţilor geografice şi condi

ţiilor geologice:
a) impactul asupra gradului şi modului de folosire a terenului;
b) poluarea solului;
c) modificările topografice locale, influenţa asupra activităţii pro

ceselor erozionale;
d) impactul asupra rocilor şi resurselor minerale;
e) schimbările regimului hidrologic;
f) impactul asupra obiectelor protejate ale naturii;
g) impactul de la depozitarea deşeurilor;
4) impactul asupra florei şi faunei: inhibiţia şi dispariţia animale

lor şi plantelor, degradarea biotopurilor;
5) impactul asupra ecosistemelor.
C. Impact asupra sistemelor antropogene, componentelor şi func

ţionării acestora:
1) impactul asupra clădirilor, monumentelor arhitecturale şi ar

heologice şi asupra altor valori culturale materiale;
2) impactul asupra valorilor culturale nemateriale (tradiţiilor lo

cale etc.);
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3) deteriorarea sau pierderea obiectelor geologice şi paleontolo
gice protejate.

D. Impact asupra structurii şi folosirii funcţionale a teritoriilor:
1) asupra căilor de comunicaţie (căilor locale de comunicaţie, 

şoselelor, căilor ferate, căilor aeriene şi navale);
2) impactul lucrărilor de construcţii şi activităţilor concomitente 

(construcţie de drumuri noi, lucrări inginereşti, construcţie de locu
inţe etc);

3) dezvoltarea infrastructurii secundare;
4) impactul asupra valorilor estetice ale teritoriului;
5) impactul asupra calităţilor recreative ale peisajelor.
E. Alt impact:
1) impactul asupra biotei;
2) impactul zgomotului şi radiaţiei;
3) alt impact ecologic.
F. Impact de proporţii asupra peisajelor.
9.3.4. Descrierea acţiunilor preconizate de preîntâmpinare, lichi

dare, minimizare şi compensare a impactului asupra mediului încon
jurător.

A. Planuri teritoriale de ocrotire a naturii.
B. Soluţii tehnice pentru: depoluarea, reciclarea deşeurilor, pro

tecţia monumentelor arhitecturale şi arheologice etc.
C. Măsuri de compensare.
D. Alte acţiuni.
9.3.5. Descrierea măsurilor operative de diminuare a riscului 

unor eventuale avarii şi a impactului neprevăzut asupra mediului în
conjurător.

9.3.6. Schema monitoringului şi conducerea calităţii mediului, 
planurile de analiză ecologică periodică pentru perioada de funcţio
nare a obiectului şi realizării activităţii.

9.3.7. Descrierea metodelor de prognosticare utilizate, a princi
piilor de bază folosite la evaluarea impactului şi a modalităţilor de
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obţinere a indicatorilor reali şi a celor de prognostic ai calităţii me
diului în raionul în care urmează să fie realizat proiectul.

9.3.8. Evaluarea gradului de incertitudine a concluziilor princi
pale.

9.3.9. Anexele (hărţi, scheme, diagrame etc).
9.3.10. Concluzia.

IV. MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE 
A DOCUMENTAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

10. Documentaţia privind E.I.M.Î. poate fi elaborată în confor
mitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Ecologie 
al autorităţii centrale pentru mediu, exclusiv de către persoanele şi 
organizaţiile care au autorizaţia respectivă, eliberată de autoritatea 
centrală pentru mediu în baza certificatului de calificare.

11. Cerinţele principale impuse nivelului profesional al elabo
ratorilor documentaţiei privind E.I.M.Î. sunt: studiile superioare re
spective, practica de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani, ates
tarea pentru aptitudinea de a practica atare activitate. Condiţiile de 
atestare şi de eliberare, în baza rezultatelor acesteia, a certificatelor 
de calificare, se stabilesc de către autoritatea centrală pentru mediu.

12. Beneficiarul care intenţionează să construiască obiecte noi, 
să extindă, reconstruiască, modernizeze, reprofileze, conserveze sau 
să demoleze obiectele existente, să desfăşoare noi activităţi care 
pot influenţa asupra mediului înconjurător, enumerate în titlul X al 
prezentului regulament, prezintă pentru expertiza ecologică de stat,

t л

concomitent cu documentaţia privind E.I.M.I., Declaraţia cu privire 
la impactul asupra mediului înconjurător. în D.I.M.Î. trebuie să fie 
luate în considerare toate obiecţiile şi propunerile organelor admi
nistraţiei publice locale, ale ministerelor, departamentelor, precum şi 
rezultatele dezbaterilor publice.
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V. PUBLICAREA D.I.M.Î. ŞI DEZBATERILE 
ASUPRA D.I.M.Î.

13. Beneficiarul remite D.I.M.Î. ministerelor şi departamentelor 
de resort, în corespundere cu profilul obiectului sau activităţilor, şi 
organelor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se 
preconizează construcţia unui obiect nou, extinderea, reconstrucţia, 
modernizarea, conservarea sau demolarea unui obiect existent ori 
realizarea unei noi activităţi. Organele administraţiei publice locale, 
în decurs de 5 zile de la primirea D.I.M.Î., urmează să difuzeze prin 
intermediul mass-media informaţia privind locul şi timpul când: se 
poate lua cunoştinţă de D.I.M.Î. şi obţine copia acesteia, se poate 
efectua expertiza ecologică publică, vor avea loc dezbaterile publice. 
Accesul publicului la documentaţia privind E.I.M.Î. şi la D.I.M.Î. 
este liber în decurs de 30 de zile calendaristice. în acest termen, 
obiecţiile privind documentele în cauză pot fi înaintate în scris per
soanei desemnate de organele administraţiei publice locale.

14. Organele administraţiei publice locale înaintează obiecţii
le formulate în cadrul dezbaterilor publice ale D.I.M.Î. şi propriile 
obiecţii beneficiarului, iar copia acestor obiecţii o remit autorităţii 
centrale pentru mediu, în decurs de 14 zile de la expirarea termenului 
indicat la pet. 13 din prezentul regulament.

15. în decurs de 50 de zile de la primirea D.I.M.Î., ministerele 
şi departamentele prezintă beneficiarului propriile obiecţii asupra
D.I.M.Î., iar o copie a acestora o remit autorităţii centrale pentru 
mediu.

16. în cazul în care D.I.M.Î. conţine date care constituie secret de 
stat, prevederile pct. 13 din prezentul regulament nu se aplică.

17. în cazul în care, în termenele indicate la pct. 13, 14 şi 15 
ale prezentului regulament, beneficiarul şi autoritatea centrală pentru 
mediu nu primesc obiecţii privind D.I.M.Î., se consideră că atare nu 
există.
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VI. PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR DE INIŢIATIVĂ 
ALE CETĂŢENILOR Şl ASOCIAŢIILOR PUBLICE

LA E.I.M.Î

18. în sensul prezentului regulament, asociaţii de iniţiativă ale 
cetăţenilor sunt grupe de cetăţeni, în număr de cel puţin 100 de per
soane, care au atins vârsta de 18 ani, asociaţi în scopul efectuării ex
pertizei ecologice publice a D.I.M.Î. în cadrul dezbaterilor publice, 
în conformitate cu titlul V, şi care acţionează în baza mandatului, 
conform pct. 20 din prezentul regulament.

19. Asociaţiile de iniţiativă ale cetăţenilor trebuie să întocmească 
listele cu numele de familie şi prenumele, domiciliul, numerele bule
tinelor de identitate şi semnăturile persoanelor care susţin expertiza 
ecologică publică a D.I.M.Î. Listele, împreună cu rezultatele dez
baterilor publice asupra D.I.M.Î., trebuie să fie expediate organului 
administraţiei publice locale.

20. Are mandatul asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor persoana 
fizică care o reprezintă şi este menţionată ca atare în lista membri
lor asociaţiei. în cazul în care în listă lipseşte o astfel de menţiune, 
mandatar al asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor se consideră prima 
persoană de pe lista membrilor asociaţiei.

21. Mandatarul asociaţiei de iniţiativă a cetăţenilor poate fi înlo
cuit cu altă persoană, în baza cererii depuse şi cu acordul majorităţii 
simple a membrilor asociaţiei.

22. Asociaţiile publice care, în conformitate cu prezenta lege, 
au dreptul de a efectua expertiza ecologică publică se asociază aso
ciaţiilor de iniţiativă ale cetăţenilor şi pot să participe la efectuarea 
expertizei ecologice publice a D.I.M.Î. în rând cu acestea.
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VII. EXPERTIZA ECOLOGICĂ DE STAT 
A DOCUMENTAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

23. Expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. 
se organizează conform prevederilor prezentei legi.

24. Expertiza ecologică de stat a documentaţiei privind E.I.M.Î. 
se efectuează în baza documentelor prezentate de beneficiar, modi
ficate şi completate în conformitate cu obiecţiile formulate drept re
zultat al dezbaterilor publice şi cu obiecţiile organelor administraţiei 
publice locale, ministerelor şi departamentelor.

25. Persoanele care participă la elaborarea documentaţiei privind
E.I.M.Î. nu pot fi antrenate în expertizarea acesteia.

VIII. AVIZUL PRIVIND EXPERTIZA ECOLOGICĂ 
DE STAT A DOCUMENTAŢIEI PRIVIND E.I.M.Î.

26. în baza rezultatelor expertizei ecologice de stat a documenta
ţiei privind E.I.M.Î., examinării rezultatelor dezbaterilor publice se 
întocmeşte avizul privind expertiza ecologică de stat a documentaţiei 
privind E.I.M.Î. În cazul lipsei unui atare aviz pozitiv, persoanele fi
zice şi juridice nu au dreptul să aprobe documentaţia privind E.I.M.Î. 
şi să înceapă elaborarea documentaţiei de proiect şi planificare pen
tru obiecte şi activităţi.

27. Documentaţia privind E.I.M.Î., aprobată în modul stabilit, 
serveşte drept temei pentru elaborarea compartimentului „Protecţia 
mediului înconjurător” la etapa de elaborare a documentaţiei de pro
iect pentru obiectele respective.

28. în cazul în care obiectele sau activităţile preconizate ţin de 
domeniul securităţii statului, autoritatea centrală pentru mediu întoc
meşte avizul numai după consultarea cu Ministerul Apărării şi/sau 
Ministerul Securităţii Naţionale.
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29. Autoritatea centrală pentru mediu aduce, în mod obligatoriu, 
la cunoştinţa opiniei publice, prin intermediul mass-media, rezulta
tele expertizării ecologice documentaţiei privind E.I.M.Î. în termen 
de cel mult 10 zile de la aprobarea rezultatelor expertizării şi adoptă
rii deciziei asupra documentaţiei privind E.I.M.I.

30. Autoritatea centrală pentru mediu asigură păstrarea şi arhiva
rea D.I.M.Î., care sunt accesibile pentru public.

IX. E.I.M.I. ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ

31. în cazul în care impactul obiectelor şi activităţilor preconi
zate asupra mediului înconjurător au caracter transfrontieră, modul 
de E.I.M.Î. se reglementează conform Convenţiei privind Evaluarea 
Impactului asupra Mediului înconjurător în Context Transfrontieră.

X. LISTA OBIECTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR PENTRU 
CARE DOCUMENTAŢIA PRIVIND E.I.M.Î. SE 

ELABOREAZĂ ÎN MOD OBLIGATORIU LA ETAPA 
ANTERIOARĂ CELEI DE PROIECTARE

Centrale termoelectrice, centrale termice industriale şi de încălzi
re cu puterea de 300 MW şi peste:

-  întreprinderi mecanice şi întreprinderi constructoare de maşini 
cu turnătorii de mare capacitate -  10 mii de tone de fontă, oţel pe an 
şi peste; 1 mie de tone de metale nefieroase pe an şi peste;

-  întreprinderi metalurgice cu capacitatea de producţie de 500 
mii de tone de laminate pe an şi peste;

-  întreprinderi de fabricare a cimentului şi ardeziei, inclusiv cele 
care utilizează azbestul în procesele tehnologice, fabrici fixe de be
ton asfaltic;

-  întreprinderi chimice şi petrochimice, de prelucrare secundară 
a hârtiei şi celulozei;

-  întreprinderi ale industriei farmaceutice şi de producere a ule
iului eteric.
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Construcţia autostrăzilor, drumurilor amenajate pentru viteze 
mari, căilor ferate de lung parcurs, aeroporturilor cu lungimea pistei 
de decolare şi aterizare principale de 2100 m şi peste.

Construcţii hidrotehnice complicate (porturi, baraje mari şi re
zervoare de acumulare a apei).

Conducte magistrale de petrol şi de gaze de înaltă presiune.
Baze de depozitare şi desfacere a produselor petroliere.
Fabrici de zahăr şi combinate de uleiuri şi grăsimi.
Combinate şi fabrici de prelucrare a cărnii şi laptelui.
Combinate şi fabrici de conserve cu capacitatea de producţie de 

100 milioane borcane convenţionale pe an şi peste, centre mari de 
depozitare şj prelucrare prealabilă a producţiei agricole.

Complexe agroindustriale animaliere pentru bovine, porcine, 
ovine şi păsări.

Prize de apă de grup pentru întreprinderi, localităţi urbane şi ru
rale cu debitul de: 1 mie m3 /zi şi peste -  prize subterane, 10 mii 
mVzi şi peste -  prize de suprafaţă.

Instalaţii de epurare a apelor reziduale industriale şi menajere de 
la întreprinderi, din localităţile urbane şi rurale, cu debitul de 10 mii 
mVzi şi peste.

Livezi şi vii industriale cu suprafaţa de 500 ha şi peste.
Sisteme de irigare şi desecare a terenurilor cu suprafaţa de, re

spectiv, 1000 ha şi 100 ha şi peste.
Combinate de sere cu suprafaţa serelor de 24 ha şi peste.
Uzine de prelucrare şi ardere a gunoiului.
Instalaţii şi rampe de prelucrare, înhumare şi neutralizare a de

şeurilor industriale, inclusiv a materialelor toxice, stupefiantelor şi 
materialelor radioactive.

Orice activitate de construcţie în albiile râurilor, în fâşiile de pro
tecţie a râurilor şi bazinelor de apă.

Cariere de:
calcar, cu capacitatea de extracţie de 100 mii m’/an şi peste;
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nisip, pietriş, argilă, ghips, cu capacitatea de extracţie de 
100 mii m3/aii şi peste.

Explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze.
Exploatarea subterană a calcarului.
Poligoane şi baze militare.
24. Fabrici de vinuri şi de bere, întreprinderi de producere a vinu

rilor spumante, coniacurilor, lichiorurilor, rachiurilor şi altor produse 
alcoolice, cu capacitatea de producţie de 100 mii dal/an şi peste.

Linii de transport de energie electrică cu tensiunea 330 kV şi 
peste.

25. întreprinderi radioelectronice şi electrotehnice cu suprafaţa 
de producţie de 2 mii m2 şi peste.

Tăbăcării, inclusiv întreprinderi de prelucrare primară a pieilor 
brute.

26. întreprinderi de prelucrare a lemnului şi de producere a mo
bilei, cu suprafaţa de producţie de 4 mii m2 şi peste.

27. întreprinderi ale industriei textile, de confecţii şi de produ
cere a încălţămintei, cu secţii de vopsire şi de prelucrare a materiei 
prime sintetice şi polimerilor.
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Anexa J

DEPARTAMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR 

Extras din „Instrucţiune despre modul de organizare şi efec
tuare a Expertizei Ecologice de Stat” nr.33 din 24.08.95

1. Dispoziţii generale

Expertizarea ecologică este o componentă a ansamblului de mă
suri pentru protecţia mediului înconjurător prin care se evaluează în 
prealabil influenţa activităţilor economice preconizate asupra stării 
mediului, conformitatea parametrilor acestor activităţi cu actele le
gislative şi normative, normele şi standardele în vigoare.

Expertiza ecologică poate fi efectuată de către organele de stat, 
departamentele sau de către formaţiunile publice în modul stabilit de 
actele legislative şi normative din domeniul respectiv. Expertizarea 
ecologică de stat este atribuţia exclusivă a Autorităţii centrale pentru 
mediu care dispune efectuarea ei de către subdiviziunile şi organiza
ţiile din subordinea sa, ce constituie sistemul Expertizei Ecologice 
de Stat.

Expertiza ecologică de ramură (departamentală) este înfăptuită 
de către ministere şi departamente în organizaţiile şi întreprinderile 
din subordinea lor.

Formaţiunile publice sau grupurile de cetăţeni au dreptul să orga
nizeze expertizarea ecologică publică a obiectelor şi întreprinderilor 
industriale de producţie, a teritoriilor anumitor zone şi sectoare, cu 
excepţia obiectelor cu regim special stabilit de Guvernul Republicii 
Moldova.

1.4. Expertizarea ecologică are drept scopuri prioritare menţine
rea echilibrului ecologic, a fondului genetic şi biodiversităţii, crearea 
condiţiilor optime de trai şi contribuie la etapa de planificare la adop
tarea unor soluţii argumentate şi raţionale, care prevăd măsuri de
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utilizare a resurselor naturale şi de protecţie a mediului înconjurător 
şi componentelor lui.

1.5. Expertizării ecologice de stat sunt supuse obligatoriu noile 
activităţi economice, indiferent de destinaţie, apartenenţă, forma de 
proprietate, mărimea investiţiilor, locul de amplasare, sursa de finan
ţare şi modul de construire, care influenţează starea mediului şi pre
văd folosirea resurselor naturale prevăzute în proiectele, programele, 
planurile şi schemele:

• de dezvoltare economică şi socială a republicii, a anumitor 
zone, a raioanelor, municipiilor, oraşelor şi satelor;

• de reconstrucţie a municipiilor, oraşelor şi satelor;
• de aprovizionare cu căldură, apă, gaz, energie electrică;
• de construcţie a sistemelor de canalizare a localităţilor;
• de urbanism şi amenajare a teritoriilor în localităţile urbane şi 

rurale;
• de construire, extindere, reconstrucţie, reutilare, modernizare 

şi reprofilare a tuturor obiectelor economice şi sociale, care 
pot afecta mediul;

• de construire a căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, nava
lă, de reconstrucţie a albiilor râurilor, construcţiilor hidroteh
nice, a sistemelor de irigare şi de desecare;

• de executare a tratamentelor chimice în hotarele teritoriilor 
protejate sau în limitele zonelor de protecţie;

• de explorare, prospectare şi exploatare a resurselor subsolu
lui, inclusiv în zona cu regim de protecţie a apelor;

• de plantare a viţei de vie şi livezilor în zona cu regim de pro
tecţie a apelor;

• de producere, comercializare şi utilizare a pesticidelor şi altor 
substanţe toxice;

• de amplasare şi amenajare a depozitelor pentru deşeuri indus
triale şi reziduuri toxice, de construcţie sau de amplasare a 
instalaţiilor pentru prelucrarea, neutralizarea, înhumarea sau 
nimicirea lor;
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• de acte legislative, directive, normative, instructive şi meto
dice, regulamente şi standarde, care se referă la starea me
diului sau care reglementează folosirea resurselor naturale şi 
protecţia mediului;

• de orice alte activităţi, care pot influenţa negativ starea me
diului.

2. Structura şi funcţiile sistemului 
Expertizei Ecologice de Stat

2.1. Expertiza Ecologică de Stat constă din următoarele subdi
viziuni structurale şi organizaţii subordonate Autorităţii centrale 
pentru mediu, care formează un sistem unic la diferite niveluri de 
coordonare şi expertizare a documentaţiei de proiect şi planificare 
a activităţilor economice în funcţie de complexitatea şi importanţa 
acestor obiecte:

-  Direcţia Expertiza Ecologică de Stat a Departamentului Pro
tecţia Mediului înconjurător;

-  Secţia concordanţă ecologică a proiectelor a Inspectoratului 
Ecologic de Stat;

-  Agenţiile ecologice zonale ale Inspectoratului Ecologic de 
Stat;

-  Institutul Naţional de Ecologie.

3. Ordinea de prezentare a documentaţiei de planificare şi pro
iectare pentru expertizarea ecologică de stat

3.1. Beneficiarii prezintă pentru examinare Expertizei Ecologice 
de Stat documentaţia completă privind activitatea economică pre
conizată, cu anexele şi avizele necesare în conformitate cu cerinţele 
documentelor instructive şi normative în vigoare.

3.2. Documentaţia prezentată este supusă unei examinări com
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plexe, în cadrul căreia se va lua în considerare factorii ecologici, 
economici şi sociali cu studierea riguroasă a variantelor soluţiilor 
tehnice, menite să asigure îndeplinirea cerinţelor ecologice, armo
nizate cu particularităţile regionale, şi menţinerea stabilităţii ecosis
temelor naturale în contextul unui eventual impact pe întreaga peri
oadă de practicare a activităţii economice preconizate, începând cu 
construirea obiectului, punerea lui în funcţiune şi până la momentul 
demolării lui.

3.5. Capitolul „Protecţia mediului înconjurător” a documentaţiei 
de planificare, studii (calcule) tehnico-economice şi proiecte de con
struire, extindere, modernizare, reutilare şi reprofilare a întreprinde
rilor şi obiectelor economice enumerate în anexa 7.4. trebuie să con
ţină un compartiment aparte sub denumirea „Evaluarea impactului 
asupra mediului înconjurător” (EIMÎ).

3.6. Compartimentul EIMÎ în componenţa capitolului proiectu
lui „Protecţia mediului înconjurător” trebuie să conţină următoarea 
informaţie suplimentară:

-  principiile de amplasare a obiectelor cu evidenţa restricţiilor 
ecologice concrete pe toate părţile componente ale naturii, opinia 
populaţiei care locuieşte în zona de amplasare a obiectului;

-  caracterizarea amplă a stării mediului înconjurător la „momen
tul dat” pentru variantele terenurilor de amplasare a obiectului, care 
include starea aerului, apelor, pământurilor repartizate (preconizate), 
descrierea condiţiilor climaterice, geologice, a stării florei şi faunei, 
a zonelor de recreaţie şi celor strict protejate;

-  enumerarea aspectelor concrete a influenţei obiectelor asupra 
stării mediului, proporţiile extinderii geografice, dinamica influen
ţei în timp, posibilitatea apariţiei avariilor şi accidentelor cu analiza 
scenariului şi a pricinilor, măsurile de lichidare a consecinţelor ava
riilor;

-  prognoza „noii stări” a mediului înconjurător în proiectele pla
nurilor generale de dezvoltare şi sistematizare a localităţilor, planu-
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rilor generale a nodurilor industriale şi schemele de ordonare a zone
lor industriale după realizarea lor;

-  enumerarea mijloacelor de micşorare şi reducere a influenţei 
activităţii economice asupra mediului înconjurător, metodelor şi sis
temelor de control prevăzute în corespundere cu cerinţele regulilor şi 
documentelor normative pe toată perioada de construire, exploatare, 
inclusiv lichidarea obiectului;

-  rezultatele aprecierii ecologo-economice „pentru” şi „contra” 
realizării intenţiilor de activitate economică, inclusiv varianta „zero” 
(refuz de a construi obiectul).

4. Ordinea de examinare a documentaţiei prezentate pentru ex
pertizarea ecologică de stat şi întocmirea avizului general

4.1. Expertizarea ecologică de stat se efectuează de către experţii 
ecologi de stat titulari, precum şi cu concursul savanţilor, specia
liştilor de înaltă calificare -  membri ai Comisiei mixte de experţi, 
în trei etape de lucru: de pregătire, de bază, de întocmire a avizului 
general.

5. Finanţarea activităţii de expertizare ecologică de stat

5.1. Activitatea de expertizare ecologică de stat este finanţată din 
bugetul de stat în modul stabilit, în scopul asigurării independenţei 
experţilor ecologi de stat faţă de factorii cointeresaţi.
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Tema 28. METODOLOGIA DE MONITORIZARE  
ECOLOGICĂ

Scopul
Conştientizarea importanţei monitoringului ecologic şi însuşirea 

principiilor de bază ale acestuia.
Obiectivele
1. A studia principiile şi structura monitoringului ecologic 

(ME).
2. A aprecia mecanismele de funcţionare şi a posibilităţilor.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Ce prezintă Monitoringul Ecologic şi Monitoringul Ecologic 
Integrat, documentul de bază care prevede modul de aplicare al aces
tuia.

2. Care instituţii statale asigură supravegherea mediului la nivel 
naţional?

3. Principiile de bază ale ME .
4. Scopul şi sarcinile de bază ale ME .
5. Obligaţiunile autorităţilor publice, ale întreprinderilor, persoa

nelor fizice şi juridice privind informaţia despre starea mediului.
6. Structura (subsistemele) şi nivelurile ME în plan teritorial.
7. Colaborarea internaţională şi formarea unui ME compatibil cu

cel mondial.

Activitatea practică

1. Evidenţierea furnizorilor de informaţie (instituţiilor statale res
ponsabile) din cadrul sistemului de Monitoring Ecologic Integrat.

2. Determinarea orientativă a plăţii în cazul poluării mediului de 
către agenţii economici şi persoanele fizice.

3. Testarea.
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Dexterităţi practice

1. Orientarea în ME.
2. Orientarea în unele măsuri administrative luate în corelare cu 

poluarea mediului în cadrul general de ME.

Dotarea lucrării practice

1. Extrase din documente legislative.
2. Probleme de situaţie.
3. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. După studierea părţii textuale a Regulamentului Sistemului 
de Monitoring Ecologic Integrat, aprobat de Ministerul Mediului al 
RM la 10.11.1998, nr. 10, studenţii lucrează cu anexa acestui docu
ment. Grupa de studenţi este divizată în subgrupe de câte 4 studenţi. 
Fiecare grupă primeşte câte o însărcinare concretă privind lucrul cu 
Regulamentul sus-menţionat. Activitatea fiecărei subgrupe constă 
în evidenţierea furnizorilor de informaţie din cadrul Sistemului de 
Monitoring Ecologic Integrat. Prima subgrupă trebuie să evidenţi
eze instituţiile statale, care furnizează informaţii privind parametrii 
şi indicii obligatorii pentru evaluarea stării mediului în cazul depo
zitării deşeurilor, a doua -  datele privind calitatea aerului atmosfe
ric, a treia -  datele privind calitatea apei şi a patra -  datele privind 
calitatea solului.

Rezultatele evidenţierii furnizorilor de informaţie se introduc în 
procesul-verbal, iar apoi se discută cu toată grupa.

2. în continuare subgrupele de câte 2 studenţi rezolvă o proble
mă care prevede o situaţie, când sunt necesare anumite măsuri ad
ministrative în cadrul general al Managementului Ecologic, fiind o
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verigă în Monitorizarea Ecologică a mediului. Problemele se axează, 
în special, asupra plăţii în cazul poluării mediului de către agenţii 
economici şi persoanele fizice. Problemele rezolvate în subgrupe se 
discută cu toată grupa.

3. La sfârşitul lucrării practice se efectuează testarea cunoştinţe
lor studenţilor.

Probleme de situaţie 

Problema nr. 1

într-o unitate economică sunt cinci surse mobile (autovehicule), 
care folosesc în calitate de combustibil gazul petrolier lichefiat. în 
medie fiecare sursă foloseşte 12 litri de combustibil în zi. Activitatea 
obiectivului este de 5 zile pe săptămână.

Calculaţi care este plata întreprinderii pentru emisiile de poluanţi 
ale surselor mobile în conformitate cu Legea nr. 1540 -  XIII din
25.02.98.

Problema nr. 2

într-o unitate economică sunt 10 surse mobile (autovehicule), 
care folosec în calitate de combustibil gazul natural comprimat. în 
medie, fiecare sursă foloseşte 15 m3 de combustibil într-o zi. Activi
tatea obiectivului este de 5 zile pe săptămână.

Calculaţi care este plata întreprinderii pentru emisiile de poluanţi 
ale surselor mobile în conformitate cu Legea nr. 1540 -  XIII din
25.02.98.
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Problema nr. 3

O organizaţie a procurat de peste hotare 5 motociclete şi 12 au
tomobile pentru transportul de pasageri cu capacitatea de până la 
8 locuri fiecare.

Calculaţi plata totală pentru emisiile de poluanţi ale autovehi
culelor percepută de către posturile de control ecologic la intra
rea pe teritoriul ţării în conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din
25.02.98.

Problema nr. 4

O organizaţie a procurat de peste hotare 7 automobile pentru 
transportul de încărcături cu masa 3,5 tone şi 3 automobile, de ase
menea, pentru transportul de încărcături, dar cu masa 5,7 şi 10 tone 
respectiv.

Calculaţi plata totală pentru emisiile de poluanţi ale autovehicu
lelor percepută de către posturile de control ecologic la intrarea pe 
teritoriul ţării în conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98.

Problema nr. 5

S.R.L „Neptun”a procurat peste hotare 4 microbuze pentru trans
portul de pasageri cu capacitatea de 8 locuri, 2 automobile pentru 
transportul de încărcături cu masa de 3 tone şi 3 automobile pentru 
transportul de încărcături cu masa de 5, 10, 12 tone respectiv.

Calculaţi plata totală pentru emisiile de poluanţi ale autovehi
culelor percepută de către posturile de control ecologic la intra
rea pe teritoriul ţării în conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din
25.02.98.
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Problema nr. 6

Pe teritoriul întreprinderii au fost depozitate fără respectarea 
normelor şi a regulilor de păstrare 2 tone de deşeuri cu gradul 1 de 
toxicitate, 3 tone -  cu gradul II de toxicitate, 4 -  cu gradul III de to
xicitate şi 5 tone cu gradul IV de toxicitate.

Calculaţi plata totală pentru depozitarea deşeurilor de producţie 
pe teritoriul întreprinderii.

Problema nr. 7

într-un amplasament autorizat au fost depozitate de către între
prinderi în limitele normativelor stabilite 7 tone de deşeuri cu gradul
I de toxicitate, iar peste limitele normativelor stabilite -  11 tone de 
deşeuri cu gradul II de toxicitate şi 13 tone cu gradul III de toxici
tate.

Calculaţi plata totală pentru depozitarea deşeurilor în conformi
tate cu Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98.

Problema nr. 8

Pe teritoriul unei întreprinderi au fost depozitate fară respecta
rea normelor şi regulilor de păstrare 5 tone de deşeuri.industriale cu 
gradul III de toxicitate. Aceeaşi întreprindere a depozitat într-un an 
amplasament autorizat, dar peste limitele normativelor stabilite 19 
tone de deşeuri industriale cu gradul II de toxicitate şi 25 tone cu 
gradul III de toxicitate.

Calculaţi plata pentru depozitarea deşeurilor pe teritoriul între
prinderii şi plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamentul 
sus-numit în conformitate cu Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98.
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TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Cum se numeşte monitoringul, după natura observaţiilor, în 
cazul când observaţia şi controlul stării şi schimbării mediului natu
ral se efectuează în locurile îndepărtate de sursele de poluare?

a) monitoring de bază;
b) monitoring global;
c) monitoring regional;
d) monitoring de fond;
e) monitoring la distanţă.
2. Cum se numeşte monitoringul, după natura observaţiilor, în 

cazul când observaţiile şi controlul fenomenelor se efectuează fară a 
evidenţia acţiunea antropică ?

a) monitoringul de bază;
b) monitoringul biologic;
c) monitoringul global;
d) monitoringul la distanţă;
e) monitoringul de impact.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

3. Care dintre instituţiile statale enumerate mai jos sunt incluse în 
supravegherea mediului la nivel naţional?

a) Ministerul Mediului;
b) Ministerul Sănătăţii;
c) Ministerul Afacerilor Interne;
d) Ministerul Finanţelor;
e) Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.
4. Numiţi cele trei domenii în care statul efectuează o suprave

ghere permanentă prin intermediul unui sistem complex numit Mo
nitoring Ecologic Integrat?
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a) starea mediului;
b) starea resurselor naturale;
c) impactul antropic;
d) industria prelucrătoare;
e) sfera de prestare a serviciilor.
5. Numiţi nivelurile Monitoringului Ecologic în plan teritorial:
a) raional;
b) de cartier;
c) local;
d) regional;
e) naţional.
6. Numiţi unele dintre sarcinile de bază ale Centrului de Mono- 

toring Ecologic.
a) coordonarea activităţii furnizorilor de informaţii ecologice;
b) colectarea, prelucrarea şi integrarea informaţiilor ecologice;
c) numirea în funcţii a şefilor Agenţiilor teritoriale a Serviciului 

Ecologic;
d) retragerea autorizaţiilor de inventariere a surselor de poluare;
e) managementul datelor privind starea în ansamblu a mediului.
7. Numiţi blocurile principale în care, de regulă, pot fi evidenţiate 

direcţiile principale ale Monitoringului Ecologic:
a) observaţii asupra mediului şi factorilor ce acţionează asupra 

mediului natural;
b) aprecierea stării reale a mediului natural;
c) prognosticul stării mediului;
d) determinarea stării prognosticate;
e) reglarea calităţii mediului.
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Extras din cartea „Chimia apelor naturale” 
de Gheorghe Duca şi coaut., Chişinău, 1995

Monitoringul mediului înconjurător este un sistem universal, 
care cuprinde monitoringul tuturor părţilor componente ale biosferei 
şi deci şi ale hidrosferei. Sistemul monitoringului apelor naturale se 
organizează după principiul monitoringului universal, având numai 
anumite deosebiri specifice. Monitoringul asupra stării şi poluării 
mediului natural se divizează, după natura observaţiilor şi a contro
lului, în:

♦ de bază, la care observaţia şi controlul fenomenelor biosferi- 
ce se face fară a evidenţia acţiunea antropică;

♦ biologic, ce determină starea biotei şi reacţiile sistemelor bi
ologice la acţiunea antropică la toate nivelele de organizare, 
de Ia cel celular până la ecosistem;

♦ global -  observaţiile şi procesele mondiale, incluzând acţiu
nile antropice asupra biosferei;

♦ la distanţă -  adică monitoringul de aviaţie şi cosmic, la care 
informaţiile observaţiilor şi ale controlului se transmit cu 
aparate speciale la centrele de informare;

♦ de impact -  observaţia şi controlul acţiunilor antropice re
gionale şi locale în regiunile deosebit de periculoase ale Pă
mântului;

♦ regional -  observaţia şi controlul cu scopul de a primi infor
maţii despre starea mediului natural în zonele şi regiunile cu 
activitate antropică intensă;

♦ de fond -  observaţia şi controlul stării şi schimbării mediului 
natural în locurile îndepărtate de sursele de poluare.

în limitele unui stat, se organizează monitoringul naţional. Aces
ta cuprinde: monitoringul de fond, monitoringul surselor de polua
re, monitoringul poluării aerului atmosferic, monitoringul poluării

Anexa I
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apelor de suprafaţă, monitoringul poluării mărilor (dacă este cazul), 
monitoringul poluării solurilor şi monitoringul biosferic.

Direcţiile generale ale oricărui monitoring şi, respectiv, ale mo
nitoringului apelor naturale, sunt:

♦ observaţiile asupra mediului şi asupra factorilor ce acţionea
ză asupra mediului natural;

♦ determinarea stării reale a mediului natural;
♦ prognosticarea mediului ambiant;
♦ determinarea stării prognosticate.
Direcţiile generale ale monitoringului pot fi evidenţiate în calita

te de blocuri ale unui monitoring universal, //#. 1:

Sistemul de informaţii 
(monitoring)

Fig. 1. Interdependenţa dintre blocurile unui monitoring universal
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Monitoringul apelor naturale

în monitoringul apelor naturale sunt cuprinse următoarele blo
curi:

♦ observarea şi controlul stării de fond a apelor după indicii 
fizici, chimici şi hidrobiologici;

♦ observarea şi controlul gradului de impurificare a apelor te
restre după aceiaşi indici;

♦ studierea dinamicii substanţelor impurificatoare şi rezolvarea 
condiţiilor în care au loc oscilaţii bruşte ale nivelului de im
purificare a surselor acvatice;

♦ studierea proceselor de autoepurare şi acumulare a substanţe
lor poluante în depunerile de fund;

♦ studierea legităţilor de admisie şi evacuare a substanţelor po
luante, în scopul stabilirii unui echilibru admisie-evacuare, în 
bazinul acvatic.

Pentru studiul şi controlul sistematic al stării apelor terestre situ
ate în locurile de activitate a omului şi în regiunile cu impurificare 
minimă, se organizează:

♦ o reţea staţionară de puncte de observaţii şi control al stării 
mediului după indici fizici, chimici şi hidrobiologici;

♦ o reţea specializată de puncte de observaţii şi control în scop 
ştiinţific asupra bazinelor de apă impurificate;

♦ o reţea temporară, expediţionistă, de puncte de control în ace
le obiective acvatice, ce nu sunt cuprinse în reţelele staţionare 
şi specializate.

Controlul şi cercetările la reţelele mai sus citate se fac în perioade 
de timp bine stabilite şi aplicând metode unice, standardizate.

De obicei, punctele de control sunt situate în sau lângă posturile 
hidrologice. Acestea sunt plasate:

♦ în aval de situarea oraşelor şi satelor mari, a căror ape rezidu
ale sunt evacuate în emisari;
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♦ în aval de evacuarea apelor reziduale de la întreprinderi mari;
♦ în aval de evacuarea apelor fierbinţi de la CAE, CTE şi CHE;
♦ în aval de evacuarea apelor de irigare;
♦ în locurile de depunere a icrelor şi de iernat a speciilor preţi

oase de peşti;
♦ în deltele râurilor mari şi medii, ce curg în mări şi bazine in

terne;
♦ în deltele principale ale râurilor mari;
♦ în râurile de frontieră între ţări;
♦ în bazinele acvatice din regiunile cu impurificare minimă.

Monitoringul surselor de impurificare a apelor naturale

Monitoringul surselor de impurificare este un sistem de cercetări, 
aprecieri şi prognosticuri ale volumului de ape reziduale şi ale gra
dului de impurificare prin intermediul acestora a apelor naturale.

Informaţiile obţinute asupra compoziţiei apelor reziduale şi a vo
lumului lor, precum şi asupra perspectivelor de dezvoltare a surselor 
de impurificare, dau posibilitatea de a se prognostica acţiunea sursei 
de impurificare asupra bazinului acvatic, asupra dinamicii acestei 
impurificări, ce permite determinarea eliminărilor limită accesibile 
(ELA), ce limitează volumul şi cantitatea substanţelor poluante. De 
aceea, monitoringul surselor de impurificare poate fi considerat un 
sistem de cunoaştere şi acţiune în direcţia respectării ELA. Controlul 
asupra volumului şi impurificării apelor reziduale se face de către 
servicii de stat, cum este Departamentul de ocrotire a surselor na
turale şi de către organizaţiile ce produc şi elimină ape reziduale 
poluante. Aceste organizaţii controlează:

♦ volumul de apă recepţionată, utilizată şi revărsată în resurse 
naturale;

♦ compoziţia şi proprietăţile apelor reîntoarse şi în ce măsură 
corespund normelor stabilite în acest sens;
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• compoziţia şi proprietăţile apei din cursul de apă sau a bazi
nului în locurile de pompare a apei, în punctele de control al 
obiectivului acvatic ce primeşte apele de reîntoarcere (rezidu
ale) de la întreprinderi.

Locurile şi periodicitatea recoltării probelor şi indicii controlaţi 
se stabilesc de consumatorii de apă şi de organele de stat de ocrotire 
a naturii şi se indică în protocolul ce se încheie la consumarea speci
ală a apei. Departamentul ocrotirii Resurselor naturale are în obliga
ţie aprecierea exactităţii informaţiilor prezentate de consumatorii de 
apă şi controlarea activităţii acestora. Organele de stat creează bănci 
de date asupra calităţii apei din obiectivele acvatice, asupra surselor 
de poluare, precum şi asupra volumului apelor reziduale şi al polu
anţilor ce nimeresc în obiectivele acvatice. Aceste date sunt o parte 
componentă a paşaportului ecologic al teritoriului respectiv.

Anexa 2

MINISTERUL MEDIULUI

Regulamentul Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat
din 10.11.98

Regulamentul 
Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat

I. NOŢIUNI GENERALE

1. Regulamentul Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat (în 
continuare Regulamentul) stabileşte structura, modul de înfiinţare şi 
funcţionare în Republica Moldova a Sistemului de Monitoring Eco
logic Integrat.

2. Monitoringul Ecologic Integrat este un sistem complex, prin 
care statul supraveghează permanent starea mediului, resurselor na
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turale şi a impactului antropic, bazat pe parametri şi indici cu acope
rire spaţială şi temporală, care asigură cadrul informaţional necesar 
pentru elaborarea strategiei şi tacticii de prevenire a consecinţelor 
activităţii antropice şi a calamităţilor naturale, de elaborare a pro
gnozelor şi exercitare a controlului operativ asupra eficienţei măsu
rilor de redresare a situaţiei ecologice.

3. In conformitate cu alin. b) al art. 15 din Legea privind protecţia 
mediului înconjurător, nr. 1515-XII, 16 iunie 1993 (Monitorul Ofi
cial, nr.10, art.283), supravegherea mediului la nivel naţional este 
asigurată de Ministerul Mediului, denumit în continuare autorita
tea centrală de mediu, precum şi de Ministerul Sănătăţii, Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei, Asociaţia de Stat „AgeoM”, Asociaţia 
de Stat „Moldsilva” şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

4. Funcţionarea Monitoringului ecologic are la bază urmatoarele 
principii: supravegherea sistematică a stării mediului natural, com
ponentelor lui şi a evoluţiei impactului antropic; obiectivitatea şi 
veridicitatea monitorizării; caracterul interdisciplinar şi exhaustiv al 
supravegherii, compatibilitatea informaţiei furnizate de diferite sur
se; compatibilitatea Monitoringului ecologic cu sistemele analogice 
internaţionale; coordonarea normativelor şi metodelor de investiga
ţie şi cercetare, a activităţilor de logistică şi asigurare cu programe; 
complexitatea estimării informaţiei ecologice; operativitatea prezen
tării informaţiei beneficiarilor; accesibilitatea informaţiei privind 
starea mediului natural, cu respectarea prescripţiilor şi restricţiilor 
legale în domeniu.

5. Funcţionarea Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat (de
numit în cele ce urmează Monitoringul Ecologic) este asigurată de 
către autoritatea centrală de mediu şi de către furnizorii şi benefi
ciarii informaţiei respective. în cadrul Monitoringului Ecologic în 
calitate de furnizori ai informaţiei ecologice participă instituţiile de 
stat (ministere, departamente, agenţii, institute, concerne, asociaţii) 
gestionare ale resurselor naturale, organele abilitate să exercite con
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trolul asupra utilizării lor, instituţiile ştiinţifice şi agenţii economici 
care folosesc resurse naturale ori desfăşoară activităţi cu impact asu
pra mediului sau sănătăţii populaţiei. Calitatea de beneficiar al infor
maţiei ecologice acumulate de Monitoringul Ecologic o poate avea 
orice instituţie, persoană fizică sau juridică, ce solicită sau utilizează 
informaţia respectivă.

6. Crearea Monitoringului Ecologic are drept scop:
>  promovarea unei politici unitare de stat în domeniul Monito

ringului Ecologic,
>  armonizarea Monitoringului Ecologic al Republicii Moldova 

cu alte sisteme naţionale şi internaţionale de profil;
>  sporirea operativităţii, veridicităţii, calităţii şi eficienţei in

formaţiei ecologice şi evitarea activităţilor în paralel, crearea 
băncilor generale de date în domeniul mediului înconjurător.

7. Sarcinile de bază ale Monitoringului Ecologic sunt: suprave
gherea stării mediului natural şi a impactului antropic, managementul 
datelor măsurărilor (colectarea, prelucrarea, generalizarea, analiza, 
interpretarea, stocarea şi prognosticul informaţiilor) şi transmiterea 
acestora către beneficiarii sau solicitanţii lor; evidenţierea schimbă
rilor în sistemul „mediul -  componentele lui -  sănătatea populaţi
ei” şi elaborarea prognosticurilor privind tendinţele şi eventualele 
schimbări; asigurarea sistematică a autorităţilor publice, agenţilor 
economici şi a populaţiei cu informaţii despre starea mediului şi a 
componentelor lui, furnizarea prognosticurilor şi/sau avertizărilor 
privind eventualele schimbări ale acestora; elaborarea recomandări
lor necesare pentru adoptarea deciziilor în probleme de mediu.

8. Autorităţile publice care sunt responsabile de supravegherea 
stării mediului natural şi a sănătăţii populaţiei din teritoriile admi
nistrate, asigură colectarea, prelucrarea şi păstrarea datelor primare 
despre starea mediului; evaluarea impactului ramurilor economiei 
naţionale asupra mediului natural şi sănătăţii populaţiei; prezentarea 
datelor potrivit informaţiilor, stabilite de structurile statistice şi cele 
abilitate cu funcţii de supraveghere a mediului.
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9. întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, persoanele fizice 
şi juridice cu orice statut juridic şi formă de proprietate, ale căror 
activităţi au sau pot avea un impact negativ asupra stării mediului 
natural sau asupra componentelor lui, sunt obligate, conform alin.
1) şi g) ale art. 32 din Legea privind protecţia mediului înconjură
tor, să efectueze în zonele lor de activitate supravegherea stării me
diului şi evidenţa resurselor naturale folosite, prezentând informaţia 
respectivă structurilor statistice şi organelor abilitate cu colectarea 
informaţiei privind mediul înconjurător, iar în baza alin. e) al art. 
16 din aceeaşi lege să prezinte gratuit autorităţii centrale de mediu 
informaţia solicitată.

II. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA 
MONITORINGULUI ECOLOGIC

10. în funcţie de obiectivele încredinţate, monitorizarea ecologi
că integrată include, în calitate de subsisteme, atât compartimentele 
de bază (aerul, apa, solul, subsolul, deşeuri le, flora, fauna, omul), 
cât şi factorii complementari (radiaţia solară şi tehnogenă, câmpu
rile electromagnetice, poluarea sonică, vibraţiile, contaminările cu 
agenţi biologici, substanţele toxice, îngrăşămintele minerale şi orga
nice, pesticidele). în caz de necesitate, structura sistemului de moni
torizare ecologică poate fi diversificată.

11. în plan teritorial, Monitoringul Ecologic se constituie din trei 
niveluri de monitoring:

-  local (în zona de activitate a întreprinderilor, în localităţi, sec
toare de landşaft, arii protejate);

-  regional (în limitele unităţilor administrativ-teritoriale, în peri
metrul zonelor economice şi naturale);

-  naţional, care cuprinde întreg teritoriul ţării.
12. în Republica Moldova monitoringul ecologic integrat este 

efectuat de către Centrul de Monitoring Ecologic al Ministerului
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Mediului şi furnizorii de informaţie -  instituţiile specializate în do
meniile respective, abilitate să efectueze monitoringul specializat.

13. Cadrul instituţional al Monitoringului Ecologic include:
1) Organizaţiile şi instituţiile, menţionate în p. 8 al prezentului 

Regulament care colectează din domeniile specializate datele prima
re, le prelucrează şi le analizează, întocmesc prognosticuri şi furni
zează informaţii utilizatorilor. Printr-o testare calitativă specială se 
determină şi apoi se numeşte instituţia de bază din cadrul fiecărui 
subsistem, careia i se atribuie funcţia de coordonare metodologică 
într-un domeniu specializat şi de prezentare către Centrul de Moni
toring Ecologic al datelor;

2) Centrul de Monitoring Ecologic, care patronează reţeaua com
plexă de supraveghere, coordonează activitatea furnizorilor de infor
maţii ecologice, colectează, prelucrează, integrează şi generalizea
ză informaţia primară prezentată de furnizori, gestionează băncile 
naţionale de date, aduce la cunoştinţa organelor de stat şi a opiniei 
publice informaţiile integrale, generalizate şi speciale privind starea 
mediului natural şi componentelor acestuia;

3) Consiliul specializat al Centrului de Monitoring Ecologic cu 
statut de organ consultativ, care elaborează recomandări privind ac
tivitatea metodologică şi organizaţională în cadrul Monitoringului 
Ecologic şi include specialişti notorii din domeniile respective.

14. în plan organizational, reţeaua generală a Monitoringului 
Ecologic include posturi, staţii şi poligoane de supraveghere, labo
ratoare, centre de profil sau specializate (conform subsistemelor sus
menţionate), precum şi unitatea centrală -  Centrul de Monitoring 
Ecologic. Numărul subdiviziunilor specializate se stabileşte conform 
necesităţilor de acoperire spaţială şi temporală a teritoriului ţării cu 
reţele de monitorizare ecologică specializate.

276



III. FUNCŢIILE CENTRULUI DE MONITORING 
ECOLOGIC

15. Centrul de Monitoring Ecologic este înfiinţat şi funcţionează 
în cadrul autorităţii centrale de mediu conform legislaţiei în vigoare 
şi cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în dome
niul vizat.

16. Sarcinile de bază ale Centrului de Monitoring Ecologic sunt:
-  acordarea avizelor pentru fundamentarea activităţii staţiuni

lor complexe şi instituţiilor specializate în domeniul monitoringului
ecologic;

-  coordonarea activităţii furnizorilor de informaţii ecologice;
-  colectarea, prelucrarea şi integrarea informaţiilor ecologice;
-  înfiinţarea şi dirijarea băncilor centrale de date, sistemului 

computerizat de integrare şi prezentare a informaţiilor ecologice;
-  managementul datelor privind starea în ansamblu a mediului;
-  asigurarea autorităţilor publice şi a populaţiei cu informaţii 

complete şi speciale privind starea mediului şi a componentelor 
acestuia.

17. Centrul de Monitoring Ecologic elaborează şi propune auto
rităţilor administraţiei publice şi furnizorilor de informaţii recoman
dări privind:

-  perfecţionarea şi optimizarea reţelei de supraveghere şi tehno
logiilor de monitoring;

-  raţionalizarea şi optimizarea serviciilor de supraveghere;
-  caracterul exhaustiv şi metodele de evaluare a stării mediului 

natural şi a componentelor lui;
-  modernizarea şi unificarea metodelor de supraveghere şi ana

lizelor de laborator, adaptarea şi implementarea metodologiilor şi 
tehnologiilor unificate;

-  structura, componenţa şi calendarul prezentării datelor şi prog
nosticurilor;
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-  formarea băncilor interdepartamentale de date despre starea 
mediului natural şi sănătatea populaţiei;

-  formarea centrelor locale şi zonale (staţii şi laboratoare) de mo
nitoring ecologic;

-  elaborarea, adaptarea sau perfecţionarea programelor aplicati
ve de profil;

-  conectarea la sistemele internaţionale de monitoring ecologic;
-  pregătirea şi reciclarea cadrelor pentru monitoringul ecologic.

IV. FUNCŢIILE INSTITUŢIILOR SPECIALIZATE

18. Instituţiile specializate, abilitate să efectueze monitoringul 
specializat (al aerului, apei, solului etc.) în cadrul sistemului de mo
nitoring ecologic integrat, au datoria:

-  să colecteze şi să păstreze datele primare despre starea mediu
lui natural, să le prelucreze şi să le generalizeze;

-  să prezinte în termen şi pe gratis informaţiile despre starea me
diului de care dispun în băncile centrale de date ale organizaţiilor 
specializate şi ale Centrului de Monitoring Ecologic;

-  să-şi actualizeze permanent volumul de cunoştinte în domeniul 
încredinţat al monitoringului.

19. Regulamentele de activitate ale instituţiilor specializate în 
domeniul monitoringului ecologic se vor aduce în conformitate cu 
sarcinile atribuite şi prezentul Regulament.

V. FUNCŢIONAREA MONITORINGULUI ECOLOGIC

20. Centrul de Monitoring Ecologic şi instituţiile specializate 
efectuează monitoringul ecologic integrat prin evaluări şi observări 
programate şi operative ale stării generale a obiectelor şi componen
telor mediului natural, în conformitate cu metodologiile standard şi 
cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale.
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Structura, metodele de estimare şi calendarul prezentării datelor 
despre starea mediului natural şi sănătatea populaţiei se stabilesc de 
către autoritatea centrală de mediu, de comun acord cu Departamen
tul Statisticii şi ţinând cont de legislaţia în vigoare, necesităţile statu
lui, recomandările şi interpelările organizaţiilor internaţionale.

21. Interacţiunea autorităţilor publice, a întreprinderilor, institu
ţiilor şi organizaţiilor, care asigură funcţionarea Monitoringului eco
logic la toate nivelurile, se efectuează conform recomandărilor Cen
trului de Monitoring Ecologic şi instrucţiunilor tehnice respective.

22. Analiza şi generalizarea informaţiei despre starea mediului 
natural şi sănătatea populaţiei se efectuează de către instanţele speci
alizate în domeniile respective şi menţionate la pet. 13 al prezentului 
Regulament, în limitele atribuţiilor fiecăreia şi în conformitate cu 
actele şi documentele normative departamentale, naţionale şi inter
naţionale.

23. Informaţia generalizată cu caracter regional şi naţional se 
stochează şi se păstrează în modulele bazelor de date ale Centrului 
de Monitoring Ecologic, informaţia cu caracter zonal -  în cele ale 
subdiviziunilor zonale ale autorităţii centrale de mediu, informaţia 
specializată privind anumite componente ale mediului ce ţine de 
Monitoringul Ecologic, se stochează şi se păstrează în subdiviziunile 
respective de control şi cercetare ale ministerelor, departamentelor, 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.

Centrul de Monitoring Ecologic stabileşte modul şi mărimea flu
xului informaţional şi asigură prezentarea informaţiei operative şi 
periodice structurilor decizionale şi solicitanţilor.

Informaţia serveşte pentru elaborarea şi adoptarea hotărârilor 
privind prevenirea calamităţilor şi dezastrelor şi lichidarea conse
cinţelor acestora, precum şi privind asigurarea securităţii ecologice 
a Republicii Moldova.

Centrul de Monitoring Ecologic stabileşte procedura de acces la 
informaţia menţionată conform prescripţiilor legislaţiei în vigoare.
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24. Schimbul de informaţii despre starea mediului natural şi să
nătatea populaţiei între organele de stat sau instituţiile subordonate 
acestora, responsabile de organizarea monitoringului ecologic, se 
efectuează gratuit.

Compartimentele de bază şi participanţii la schimbul de informa
ţii în cadrul monitoringului ecologic se prezintă în anexa la prezentul 
Regulament.

25. Prognosticarea schimbărilor în starea mediului şi a compo
nentelor lui o efectuează în mod curent sau la cererea organelor de 
stat. Centrul de Monitoring Ecologic, cu antrenarea instituţiilor spe
cializate şi/sau a colectivelor de creaţie.

VI. ASIGURAREA ŞTIINŢIFICO-METODOLOGICĂ, 
METROLOGICĂ, TEHN1CO-MATERIALÄ ŞI FINANCIA

RĂ A MONITORINGULUI ECOLOGIC

26. Organele de stat şi/sau subdiviziunile abilitate ale acestora, 
încadrate în Monitoringul Ecologic, asigură şi activitatea ştiinţifi- 
co-metodologică a acestuia, cu antrenarea instituţiilor de cercetare 
ştiinţifică şi a colectivelor de creaţie.

27. Asigurarea metrologică a activităţii Monitoringului Ecologic 
în ceea ce priveşte colectarea probelor şi mostrelor, măsurarea şi re
gularizarea fluxului informaţional se efectuează în conformitate cu 
legislaţia, actele normative şi standardele în vigoare.

28. întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile incluse în Monito
ringul Ecologic, beneficiază de asigurarea tehnico-materială a auto
rităţilor de stat, care le patronează.

29. Activitatea Monitoringului Ecologic este finanţată din sursele 
bugetului de stat, mijloacele beneficiarilor de resurse naturale şi ale 
agenţilor economici, care activează în baza datelor monitoringului 
local, precum şi din alte surse legale.

Mijloacele necesare pentru constituirea şi funcţionarea subdivi
ziunilor Monitoringului Ecologic sunt alocate din buget în baza pro
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punerilor fundamentate şi argumentărilor anuale ale ministerelor şi 
departamentelor interesate.

Anexă
la Regulamentul Sistemului de 
Monitoring Ecologic Integrat

Furnizorii de informaţie din cadrul Sistemului 
de Monitoring Ecologic Integrat

Param etrii şi indicii ob ligatorii pentru in form aţia  
privind evaluarea stării m ediulu i*

F urn izorii ** 
responsab ili 

d e  p rezentarea  
in form aţiei

1 2
Deşeuri:

-  tipul şi volumul deşeurilor (mii m3), din ele 
reciclate sau utilizate (mii m3) 1,3,5, 7, 12, 13, 14

-  tipul, numărul şi suprafaţa gunoiştilor, nr./ha, 
din ele neautorizate şi neamenajate, nr./ha 1,3,5, 7, 12, 13, 14

-  poligoane (tip -  suprafaţa, ha) 1,3, 5, 7, 12, 13, 14
Aer atmosferic:

-  surse staţionare de poluare (tip -  numărul şi 
volumul emisiilor, mii m3/an, tone/an), din ele: 
monoxid de carbon, anhidrida de sulf, oxizi de 
azot, substanţe solide, plumb, enzopiren (mii m3/ 
an, tone/an)

1,5 7, 8, 12

-  surse mobile de poluare (tip -  numărul şi 
volumul emisiilor, mii m3/an, tone/an), din ele: 
monoxid de carbon, anhidrida de sulf, oxizi de 
azot, substanţe solide, plumb, benzopiren (mii 
m3/an, tone/an)

1,5,7, 8, 12
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Continuare
Apa:

-  parametrii calitativi conform STAS-ului „Apa 
potabilă” 1,3,5, 7, 10, 12

-  parametrii cantitativi ai principalelor obiecte 
acvatice (locul -  denumirea -  tipul -  suprafaţa, 
ha -  volumul, mil.m3 sau mărimea de scurgere, 
iTiVsec)

1,3, 5, 7,10,12

-  utilizarea apei (mii mVan) 1,3,5, 7,12
-  deversări, mii mVan (locul -  denumirea
-  tipul -  conţinutul mediu al CB05 (mg )0,/l), 
CCO (mg 0,/l), al substanţelor în suspensie şi 
mineralizării (mg/l)

1,2, 3, 5, 7, 10, 12

-  reciclarea şi purificarea, mii m3/an, extragerea 
substanţelor preţioase, tone, % (locul -  
denumirea -  tipul)

1,3,5, 7, 10, 12

-  volumul lucrărilor ameliorative, mii m’ 
(locul -  denumirea -  tipul -  volumul) 1,3,5, 7, 12

Sol:
— schimbări în folosirea pământului (total 
agricol, arabil, forestier, cu ape de suprafaţă, 
afectat pentru construcţii, neagricol, alte tipuri), 
ha

1,3, 7, 11, 12

-  parametri calitativi: schimbări înregistrate 
în balanţa humusului, azotului, fosforului şi 
potasiului (zona-tipul de sol-suprafaţa, ha)

1,3, 7,11

-  volumul îngrăşămintelor (cu conţinutul de N, 
P205, K20, Ca) şi pesticidelor utilizate (forme 
dominante ale insecticidelor, ierbicidelor, 
fungicidelor, regulatorilor de creştere, 
rodenticidelor) aplicate, kg/ha şi totalul tonelor 
de substanţă activă

1,3
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Continuare

-  terenuri degradate (pe unităţi-zonă-suprafaţă, 
ha), tipul şi gradul de degradare (de la 1 la 4) 1,3,7, 11, 12

-terenuri scoase din folosinţă, mii ha 1,3,7, 11, 12
-  volumul lucrărilor ameliorative (locul-denumi- 
rea-suprafaţa, ha-volum, mii m \ mii tone -  mii. 
lei)

1,3,7, 11, 12

Note: * Referitor la aceste informaţii acordă consultările anuale de ri
goare autoritatea centrală de mediu;

** Responsabili de prezentarea informaţiilor sunt următorii furnizori, 
notaţi cu cifre:

1. Ministerul Agriculturii şi Industriei de Prelucrare;
2. Ministerul Transportului şi Comunicaţiilor;
3. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei 

Comunale;
4. Ministerul Economiei şi Reformelor;
5. Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil;
6. Ministerul Finanţelor;
7. Ministerul Industriei şi Comerţului;
8. Ministerul Sănătăţii;
9. Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
10. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică;
11. Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru;
12. A.S.P. „AgeoM”;
13. Academia de Ştiinţe a Moldovei;
14. Concernul de Stat „INMACOM”;
15. Asociaţia de Stat „Moldsilva”.
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Anexa 3

Extras din „LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din

25.02.98”

Anexa 3 la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de polu
anţi ale surselor mobile aparţinând persoanelor juridice şi fizice (cu 
excepţia proprietarilor de autovehicule personale care nu desfăşoară 
activitate de întreprinzător) -  lei pentru 1 t (1000 m3) de combusti
bil.

Surse mobile care folosesc în calitate de combustibil gazul petro
lier lichefiat 0,90.

Surse mobile care folosesc în calitate de combustibil gazul natu
ral comprimat 0,75.

Note.
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile care folosesc în 

calitate de combustibil gazul petrolier lichefiat sau gazul natural compri
mat se determină ca produs între normativul respectiv al plăţii şi cantitatea, 
în tone sau metri cubi, a combustibilului consumat în timpul exploatării 
mijloacelor de transport auto.

2. Plata pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile în cantităţi ce 
depăşesc normativele stabilite, indiferent de tipul de combustibil consu
mat, se atribuie sancţiunilor pecuniare şi se percepe în conformitate cu 
legislaţia.
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Anexa 4 la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru emisiile de poluanţi 
ale autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova

C ategoria  au toveh icu lelor Salarii m in im e pentru  
o un itate  de transp ort

C ategoria L 
Motociclete 1,9

C ategoria M -l
Automobile pentru transportul de pasageri cu 
capacitatea de până la 8 locuri

2,5

C ategoria M-2
Automobile pentru transportul de pasageri cu 
capacitatea de peste 8 locuri şi masa de referinţă* 
de până la 5 tone

2,5

C ategoria M -3
Automobile pentru transportul de pasageri 
cu capacitatea de peste 8 locuri şi cu masa de 
referinţă de peste 5 tone

2,5

C ategoria N - l
Automobile pentru transportul de încărcături cu 
masa de până la 3,5 tone

2,5

C ategoria N -2
Automobile pentru transportul de încărcături cu 
masa de la 3,5 la 12 tone

3,0

C ategoria N-3
Automobile pentru transportul de încărcături cu 
masa de peste 12 tone

3,0

Note:
1. Plata pentru emisiile de poluanţi ale autovehiculelor neînmatriculate 

în Republica Moldova se percepe de către posturile de control ecologic la 
intrarea pe teritoriul ţării.

2. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neînmatri
culate în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de
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cel mult o lună se determină ca produs între normativele plăţii şi numărul 
unităţilor de transport auto.

3. Plata pentru poluarea mediului de către autovehiculele neînmatricu
late în Republica Moldova care intră pe teritoriul ei pe un termen de pâna la 
24 de ore constituie 50% din normativele plăţii, iar pentru autovehiculele 
care intră pe teritoriul ţării pe un termen de pâna la 15 zile -  75%.

* Masa de referinţă reprezintă masa proprie a automobilului aprovi
zionat cu combustibil şi echipat, fără încărcătura utilă, plus 100 kg.

Anexa 7 la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.98

Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru depozitarea deşeuri
lor de producţie (salarii minime pentru 1 t)

D eşeuri

La d epozitarea deşeu rilor  
pe teritoriu l în treprin derilor  
cu respectarea norm elor şi 

regulilor de  
păstrare

La depozitarea  
d eşeurilor în 

am plasam ente  
autorizate  
în lim itele  

norm ativelor  
stabilite

Gradul I de toxicitate 5,8 20
Gradul 11 de toxicitate 1,8 6
Gradul 111 de toxicitate 0,6 2
Gradul IV de toxicitate 0,3 1
Netoxice 0,001 0,06

Note:
1. Plata pentru depozitarea deşeurilor pe teritoriul întreprinderilor se 

determină ca produs între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
2. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în 

cantităţi ce nu depăşesc normativele stabilite se determină drept produs 
între normativul plăţii şi masa, în tone, a deşeurilor.
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3. Plata pentru depozitarea deşeurilor în amplasamente autorizate în 
cantităţi ce depăşer.c limitele normativelor stabilite se percepe în cuantum 
de 5 ori mai mare.

4. Nu se percepe plata pentru depozitarea deşeurilor acumulate până 
în anul 1998.

5. Gradul de toxicitate a deşeurilor toxice şi lista deşeurilor se deter
mină în corespundere cu Clasificatorul provizoriu al deşeurilor industriale 
toxice şi cu Clasificatorul statistic al deşeurilor.
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Tema 29. EXAMINAREA ECOLOGICĂ
A PROVINCIILOR BIOGEOCHIMICE 
ALE REPUBLICII M OLDOVA

Scopul
Cunoaşterea noţiunii de provincii biogeochimice şi a probleme

lor ecologice determinate de ele în Republica Moldova.
Obiectivele
1. A însuşi noţiunea de provincie biogeochimică.
2. A studia problemele ecologice determinate de provinciile bio

geochimice.

Subiectc pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiunea de provincie biogeochimică.
2. Clasificarea provinciilor biogeochimice.
3. Caracteristica medico-geografică a provinciilor biogeochimice 

naturale.
4. Zonarea (raionarea) ecologică a teritoriilor din punctul de ve

dere biogeochimic.
5. Caracterizarea medico-geografică a provinciilor biogeochimi

ce artificiale.
6. Republica Moldova -  provincie biogeochimică.
7. Landşaftele biogeochimice ale Republicii Moldova şi impor

tanţa lor pentru sănătatea umană.

Activitatea practică

1. Studenţii studiază regiunile geografice biogeochimice ale Re
publicii Moldova:

a) discutând problema clasificării landşaftelor biogeochimice ale 
Republicii Moldova după tipul brainstorming;
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b) schiţându-şi în caietul de lucrări practice această clasificare 
din harta N. Opopol, O. Cazanţeva, M. Mucilo „Republica Moldova. 
Calitatea existenţei umane”, Chişinău, 2001.

2. Evaluarea ecologică a zonelor (landşaftelor) biogeochimice 
ale Republicii Moldova.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea de cunoaştere a noţiunii de provincie biogeochimi-
că.

2. Cunoaşterea landşaftelor biogeochimice ale Republicii Mol
dova.

3. Abilitatea de a rezolva situaţii de caz (probleme de situaţie) 
referitoare la provinciile biogeochimice şi importanţa lor pentru să
nătate.

Dotarea lucrării practice

1. Harta N. Opopol, O. Cazanţeva, M. Mucilo “Republica Mol
dova. Calitatea existenţei umane”, Chişinău, 2001.

2.Tabelul „Evaluarea stării sanitare a solului”
3. Probleme de situaţie
4. ГОСТ -  2874 -  82 „Вода питьевая”.
5. Teste.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Studierea regiunilor geografice biogeochimice ale Republicii 
Moldova:

a) după tipul brainstorming studenţilor li se pun 2 întrebări:
-  care sunt particularităţile caracteristice pentru o provincie bio- 

geochimică naturală?



-  ce importanţă pentru sănătate au provinciile biogeochimice?
b) studenţilor li se prezintă harta „Republica Moldova. Calitatea

existenţei umane” (autori N. Opopol, O. Cazanţeva, M. Mucilo). 
Chişinău, 2001; din care ei îşi transcriu în caietele de lucrări prac
tice:

-  factorii biogeochimici de risc (după E. Feldman):
♦ zona de silvostepă (conţinutul);
♦ zona de stepă (conţinutul);
♦ pericolul endemiei în zonele numite.
2. Evaluarea ecologică a zonelor (landşaftelor) biogeochimice 

ale Republicii Moldova.
Studenţilor li se prezintă probleme de situaţie cu unele caracte

ristici cantitative şi calitative ale unor zone geografice ale Republicii 
Moldova, în baza cărora se pot face analize şi concluzii privind ra
ioanele (zonele) biogeochimice.

Se estimează situaţia reală din teritoriu, se evidenţiază posibilita
tea apariţiei bolilor endemice.

Problemele şi rezultatele rezolvărilor se includ în caietul de lu
crări practice.

Problem e de situaţie 

Problema nr. 1

în laboratoarele de chimie sanitară a Centrelor de Medicină Pre
ventivă permanent se efectuează analizele calităţii apei din fântâni. 
Rezultatele medii ale acestor analize efectuate pe parcursul a ultime
lor 10 ani sunt prezentate în tabelul I.
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Tabelul 1
Rezultatele medii ale analizei chimice a apei din fântâni

Nr.
d/o

Indicii
N orm a

tivul
igicnic

C om u n ită ţile

c. C opciac, 
r-nul 

T araclia

c. S toln iceni, 
r-nul 

U ngheni

c. C osteşti, 
r-nul 

R âşcani

1 Fluorul, mg/dm3 1,2 5,6 2,4 1,1
2 Iodul, mcg/dm3 - 50,6 31,0 12,0
3 Selenul, mg/dm3 0,01 0,05 0,01 0,01

4 Duritatea apei, 
mmol/dm3 7,0 24,6 13,2 9,8

5 Reziduul fix, 
mg/dm3 1000,0 4654,3 1892,7 966,5

6 Zincul, mg/dm3 5,0 5,0 4,9 3,3
7 Azotaţi, mg/dm3 50,0 144,0 103,0 92,0

Utilizând datele din harta „Republica Moldova. Calitatea exis
tenţei umane”, determinaţi pentru fiecare comunitate zona biogeo- 
chimică naturală şi daţi caracteristicile chimice în funcţie de fiecare 
element, posibilele influenţe asupra organismului (cu gradul de pe
ricol).

Problema nr. 2

în laboratoarele de chimie şi bacteriologie sanitară s-au efectuat 
pe parcursul anilor analizele solului. Rezultatele medii ale acestor 
analize efectuate în ultimii 10 ani sunt prezentate în tabelul 2.
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Rezultatele medii ale analizei solului
Tabelul 2

N orm a
tivul

igienic

C om unităţile
Nr.
d/o

Indicii c. Bad răgii 
N oi, r-nul 

E dineţ

c. C op ăcen i, 
r-nul 

T eleneşti

c. Dezghinja, 
r-nul 

Com rat

1 Numărul de mi
crobi anaerobi, la 
1 kg sol

10 7,0 13,1 22,6

2 Numărul de ouă 
de helminţi, la 
1 kg sol

0 4,0 29,1 42,1

3 Cifra sanitară 
(Hlebnikov) -  ra
portul dintre azo
tul teluric (proteic) 
şi azotul organic, 
mg%

0,98-1,0 0,87 0,76 0,78

4 Impurificarea cu 
substanţe chimi
ce exogene, mul
tiplicitatea depă
şirii C.M.A.

1 3 7 7

Utilizând harta „Republica Moldova. Calitatea existenţei uma
ne” şi tabelul evaluării sanitare a solului (anexa 1) de determinat 
pentru fiecare comunitate zona biogeochimică naturală şi gradul de 
poluare a solului.

TESTE

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Există provincii biogeochimice:
a) globale;
b) cosmice;
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c) continentale;
d) regionale;
e) familiale.
2. Raioanele în care se depistează dereglări în dezvoltarea ve

getaţiilor şi animalelor şi se înregistrează boli endemice, corelate în 
geneză cu particularităţile geochimice locale, se numesc:

a) provincii rurale;
b) provincii biogeochimice;
c) raioane climato - geografice;
d) provincii silvice;
e) raioane geologice.
3. Maladiile, geneza cărora este corelată cu carenţa sau surplusul 

de microelemente în natură (sol, apă, vegetaţii), se numesc:
a) boli parazitare;
b) boli infecţioase;
c) boli endemice;
d) boli somatice;
e) boli cardio-vasculare.

II. Indicaţi răspunsurile corecte

4. Deosebim următoarele tipuri de provincii biogeochimice:
a) naturale;
b) cosmice;
c) profesionale;
d) artificiale;
e) geologice.
5. Republica Moldova este o provincie biogeochimică artificială 

cauzată de poluarea mediului ambiant cu:
a) zinc;
b) nitraţi;
c) seien;
d) pesticide;
e) îngrăşăminte organice.
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Evaluarea stării sanitare a solului
Anexa 1

G radul de 
pericol

G radul
de

poluare

Indicii Im purifi- 
carea cu  

substanţe  
ch im ice  
exogene, 
m u ltip li

citatea  
d ep ăşir ii C M A

P oluarea cu 
su bstanţe  

rad ioactive

Indicatoru l
autopuri-

ficării-
titru l

term o-
filelor

T itrul
coli

T itru l
anaero-

bilor

Nr. de 
ouă de  

helm inţi 
la 1 kg  

sol

Nr. de lar
ve şi pupe 
de m uşte 

(pe un 
sector de 
25 cm 2)

C ifra
san itară

(H lebn ikov)

Inofensiv Curat 1,0 0,1 0 0 0,98-1,0 1 Nivelul
natural 0,01-0,001

Relativ
inofensiv

Slab
poluat

1,0-
0,01

0,1-
0,001

Până la 
10 1-10 0,85-0,98 1-10

Depăşirea 
nivelului 
natural 

de 1,5 ori

0,01-
0,00002

Periculos Poluat 0,01-
0,001

0,001-
0,0001 11 -  100 10-100 0,7-0,85 10-100

Depăşirea 
nivelului 
natural de 

2 ori

0,00002-
0.00001

Extrem
de

periculos
Foarte
poluat 0,001 0,0001 100 100 0,7 100

Depăşirea 
nivelului 
natural 
de 3 ori

0,00001

* Probele de sol se iau la adâncimea de 0-20 cm.



Tema 30. METODOLOGIA ELABORĂRII
PROGRAMELOR (PLANURILOR) 
NAŢIONALE ŞI LOCALE DE ACŢIUNI 
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Scopul
însuşirea metodologiei de elaborare a Programelor (Planurilor) 

Naţionale şi Locale de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului în
conjurător.

Sarcinile
1. A însuşi noţiunea despre Program (Plan) Naţional şi Local de 

Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.
2. A studia structura unui Program (Naţional sau Local) de Acţi

uni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.
3. A însuşi metodologia de elaborare a unui Program (Naţional 

sau Local) de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Noţiune de protecţie a mediului înconjurător.
2. Componentele protecţiei mediului înconjurător.
3. Activităţile incluse în protecţia ecosistemelor umane.
4. Scopul protecţiei ecosistemelor umane.
5. Măsurile ecologice de combatere a poluării aerului atmosferic.
6. Măsurile ecologice de protecţie a apelor.
7. Măsurile ecologice de protecţie a solului.
8. Măsurile de neutralizare a reziduurilor solide.
9. Protecţia contra zgomotului.
10. Protecţia contra radiaţiilor ionizante.
11. Tipurile de standarde pentru protecţia mediului.
12. Noţiune de securitate ecologică.
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13. Problemele principale ale securităţii ecologice.
14. Antrenarea publicului şi accesul la informaţie.
15. Pregătirea populaţiei şi a specialiştilor în domeniul ecologiei.
16. Noţiune de program (plan) naţional sau local de acţiuni în 

domeniul protecţiei mediului înconjurător.
17. Structura programului (planului) naţional sau local de acţiuni 

în domeniul protecţiei mediului înconjurător.
18. Metodologia de elaborare şi realizare a unui program (plan) 

naţional sau local de acţiuni în domeniul protecţiei mediului încon
jurător.

Activitatea practică

1. Studierea unui Program (Plan) Naţional sau Local de Acţiuni 
în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.

2. Selectarea temelor unui Program (Plan) Naţional sau Local de 
Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.

3. Elaborarea structurii şi conţinutului unui Program (Plan) Na
ţional sau Local de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului încon
jurător.

4. Studierea etapelor de examinare şi aprobare a unui Program 
(Plan) Naţional sau Local de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediu
lui înconjurător.

Dexterităţi practice

1. Abilitatea de cunoaştere a metodologiei de elaborare a unui 
Program (Plan) Naţional sau Local de Acţiuni în domeniul Protecţiei 
Mediului înconjurător.
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1. Modelul unui Program (Plan) Naţional şi Local de Acţiuni 
pentru Protecţia Mediului înconjurător.

Desfăşurarea lucrării practice

1. Studierea unui Program (Plan) Naţional sau Local de Acţiuni 
în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.

Studenţilor li se prezintă pentru examinare un model de Program 
(Plan) Naţional sau Local de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediu
lui înconjurător (Anexa 1).

2. Selectarea temelor unui Program (Plan) Naţional sau Local 
de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător.

Studenţilor li se prezintă pentru selectare mai multe teme de Pro
grame (Planuri) Naţionale sau Locale de Acţiuni în domeniul Protec
ţiei Mediului înconjurător. De exemplu:

-  Programul Naţional de Acţiuni pentru Protecţia Aerului Atmo
sferic în urbe;

-  Programul (Planul) Naţional de Acţiuni pentru Colectarea, 
Transportarea şi Neutralizarea Deşeurilor Solide;

-  Programul (Planul) de Acţiuni pentru Protecţia Aerului Atmo
sferic în oraşul Chişinău;

-  Programul de Acţiuni pentru Colectarea, Transportarea şi Neu
tralizarea deşeurilor solide în raionul Edineţ;

-  Planul Naţional de Acţiuni pentru Plantarea Pădurilor;
-  Planul de Acţiuni pentru Plantarea Pădurilor în raionul Fă

leşti;
-  Planul de Acţiuni pentru salubrizare în oraşul Bălţi;
-  Planul de acţiuni pentru Dezvoltarea Spaţiilor Verzi în oraşul 

Comrat;
-  Planul Naţional de Acţiuni pentru Prevenirea Schimbării Climei.

Dotarea lucrării practice
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3. Elaborarea structurii şi conţinutului unui Program (Plan) Na
ţional sau Local de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului încon
jurător.

In conformitate cu tema Programului (Planului) Selectat şi în 
baza examinării modelului de Program (Plan) Naţional sau Local 
de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului înconjurător, studentul 
elaborează o structură şi un mic conţinut al Programului (Planului) 
Naţional sau Local de Acţiuni în domeniul actual şi îl scrie în caietul 
de lucrări practice.

Algoritmul structural şi compoziţional al Programului trebuie 
obligator să conţină următoarele compartimente:

-  introducere, actualitatea;
-  caracterizarea problemei în plan global şi european;
-  sarcinile prioritare ale problemei protecţiei mediului înconjură

tor pe plan global şi european;
-  argumentarea necesităţii elaborării şi implementării programu

lui (caracterizarea stării mediului) în RM sau în sectorul local;
-  sarcinile prioritare ale Programului în RM sau în sectorul 

local;
-  acţiunile necesare conform tabelului:

Acţiuni Realizatori Termene
(ministere, departamente) (anii, lunile)

4. Cunoaşterea etapelor de examinare şi aprobare a unui Pro
gram (Plan) Naţional sau LocaI de Acţiuni în domeniul Protecţiei 
Mediului înconjurător.

(Acest component al lucrării practice poate fi discutat cu studen
ţii după tipul brainstorming).

Studentul trebuie să cunoască că orice Program (Plan) Naţional 
de Acţiuni se examinează pe etape:

-  întâi de toate în subdiviziunea unde a fost elaborat (laborator, 
catedră, comisie, grup de lucru);
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-  apoi se prezintă pentru examinare la comisia metodică de profil 
a ministerului sau departamentului respectiv;

-  ulterior se discută la Consiliul ştiinţific al instituţiei;
-  se prezintă spre examinare la Consiliul colegial al ministerului 

sau departamentului respectiv;
-  în ultima instanţă se discută şi se aprobă la Guvernul Republicii 

Moldova.
După publicarea în Monitorul Oficial Programul (Planul) este 

pus în acţiune.

TESTE 

I. Indicaţi răspunsul corect

1. Protecţia ecosistemelor umane este direcţionată spre:
a) dezvoltarea teoriei sistemelor;
b) utilizarea raţională a resurselor naturale în interesul oamenilor;
c) structurarea progresului de gândire;
d) formularea corectă a unor definiţii;
e) studiul particularităţilor fizice ale radiaţiilor neionizante.
2. Managementul ecologic este parte componentă a :
a) sistemului de politică financiară;
b) strategiei naţionale de creaţie;
c) complexului editorial istoric;
d) protecţiei ecosistemelor umane;
e) procesului de instaurare a regimului politic.

/ / .  Indicaţi răspunsurile corecte

3. Protecţia ecosistemelor umane include următoarele activităţi:
a) managementul ecologic;
b) managementul sanitar;



c) monitoringul ecologic;
d) expertiza ecologică;
e) marketingul general.
4. Monitoringul ecologic se efectuează la următoarele niveluri:
a) superior;
b) naţional;
c) regional;
d) inferior;
e) local.
5. Se cunosc următoarele tipuri de Expertiză Ecologică de Stat 

(EES):
a) expertiza ecologică întreprinsă de primărie;
b) expertiza ecologică întreprinsă de direcţia EES a Ministerului 

Ecologiei şi Resurselor Naturale,
c) expertiza ecologică departamentală efectuată de ministere şi 

departamente;
d) expertiza ecologică efectuată de administraţia Colegiului de 

Ecologie;
e) expertiza ecologică locală efectuată de subdiviziunile locale 

ale Inspectoratului Ecologic de Stat.

Anexa 1
Programul Naţional (Ic Acţiuni Strategice în ecologie, folosirea raţio

nală a resurselor naturale şi protecţia mediului ambiant (extras)

Nr. S tructu ra  p rogram u lu i,
R ealizatori Term eni

d /o acţiu n ile  stra teg ice

Acte legislative

1. Cu privire la protecţia mediului 
înconjurător Departamentul PMI 1996

2. Cu privire la apa potabilă Ministerul Sănătăţii, 
AGeOM 1995
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3. Cu privire la gestionarea utilizării 
resurselor naturale

Ministerul Privatizării, 
Departamentul PMI, 

Ministerul Economiei 
Naţionale

1996

4. Codul silvic

Ministerul Agriculturii 
şi Alimentaţiei, 
Departamentul 

Standarde, Metrologie şi 
Control tehnic

1995

5. Cu privire Ia deşeuri
DPMI, Ministerul 

Gospodăriei Comunale, 
Ministerul Sănătăţii

1996

6. Cu privire la amenajarea 
teritorială DU AC, AŞ 1996

Ratificarea, aderarea şi semnarea tratatelor internaţionale

1. Privind protecţia stratului de ozon 
(aderarea) DPMI, MI 1995

2. Cu privire la protecţia 
biodiversităţii (ratificare) DPMI -//-

3. Cu privire la schimbările climatice 
(ratificare) DPMI -II-

4. Privind protecţia Mării Negre DPMI -II-

Decrete ale preşedintelui Republicii

Cu privire la aprobarea concepţiei
1. dezvoltării durabile a Republicii DPMI -II-

Moldova
Hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului Republicii

Regulamentul cu privire la
1. sistemul monitoringului ecologic IN ECO, AŞ 1995

al Republicii Moldova
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2.

Regulamentul cu privire la 
licenţierea genurilor de activitate 
care pot influenţa starea mediului 

înconjurător

IN ECO -II-

3.
Cu privire la crearea sistemului 

naţional al certificării ecologice a 
produselor

DPMI, DEPART. 
St. Met. şi C.T. -II-

4.

Regulamentul cu privire la 
estimarea daunelor cauzate 

mediului înconjurător în rezultatul 
poluării bazinului aerian, 

bazinelor acvatice şi a solului

DMPI 1997

5.
Cu privire la modul de evidenţiere 
a resurselor naturale de importanţă 

naţională şi locală
DMPI, MAA, ME

\
1996

6.
Cu privire la programul de 

instruire continuă a ecologizării 
învăţământului public

Ml, DMPI 1996

Elaborarea programelor tic stat

1. Apa potabilă MGC, MAA, MS 1995
2. Gestionarea deşeurilor DMPI

3.

Privind reducerea poluării 
şi trecerea la standardele 

internaţionale în domeniul 
protecţiei mediului

DMPI 1997

Elaborarea registrelor, inventarierea

1. Substanţele şi deşeurile toxice MS, Ml, DPC,DMPI, 
DRMCT 1996

2. Inventarierea deşeurilor toxice MAA 1996
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Actele normative spre elaborare

1. Planul naţional de acţiuni în 
domeniul PM1 1NECO 1995

2. Legea cu privire la Regimul 
substanţelor periculoase Inspectoratul 1995

3. Legea privind Expertiza 
Ecologică de Stat

Direcţia Expertiză 
Ecologică

Reorganizarea ştiinţei

1. Reorganizarea ştiinţei în ciclul 
desfăşurat „cercetare-dezvoltare”

ME, AŞ a RM, 
IN ECO 1995-1998

2.

Organizarea sistemului 
informaţional socio-uman în 
problema dezvoltării umane 

durabile

ÎNECI, AŞ a RM, 1995-1999

3.

Restructurarea lucrărilor de 
inovaţie şi susţinerea acestora în 
baza priorităţilor de dezvoltare a 

produselor marfa

MSI, DPM, AŞ a 
RM... 1995-2000

4.

Reorganizarea sistemului de 
învăţământ în formarea regimului 

de gândire adecvat condiţiilor 
reale de trecere la economia de 
piaţă, pe principiile dezvoltării 

durabile

MSI, AŞ a RM, 
DPM, INECO 1995-2000
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PROBLEME. DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI 
ŞI TEHNOLOGIILOR AVANSATE

I. Programul agroindustrial

1.
Elaborarea metodelor de protecţie 
şi ameliorare a fertilităţii solului, 

combaterea secetei

AŞ a RM, DPM, 
IN ECO, MAA

1995 în 
prelungire

II. Energetica

1.
Sursele renovabile şi locale de 

energie

AŞ a RM, MSI, 
instituţiile de 

ramură
-II-

2. Conservarea energiei -II-
III. Ecologie şi resurse naturale

1. Conservarea biodiversităţii în RM -II- - //

2.
Elaborarea bazelor instituţionale, 

juridice şi manageriale de 
protecţie a mediului ambiant

-II- -II-

IV. Biotchnologii

1. Ingineria genetică şi 
biotehnologia vegetală

AŞ a RM, 
instituţiile de 

ramură

în
permanenţă

V. Construcţia şi materialele de construcţie

1. Conservarea şi păstrarea energiei 
în domeniul construcţiilor - / / - -II-

VI. Noi materiale şi tehnologii

1.
Tehnologii şi dispozitive 

electrofizice

AŞ a RM, 
instituţiile de 

ramură
-II-

2. Tehnologii noi pentru elementele 
microelectronice -II- -II-
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3. Tehnologii de purificare a 
reziduurilor industriale -II- -II-

VII. Medicina

1. Sănătatea omului şi a copilului
Instituţiile de 

cercetare a MS, 
AŞM, INECO

1995 în 
permanenţă

VIII. Omul şi protecţia genofonduiui uman

1. Impactul poluanţilor chimici 
asupra sănătăţii -II- -II-



SIST E M U L  NA TU RA L. RESTA BILIR EA , G ESTIO NAREA  
ŞI R E G E N E R A R E A  R E SU R SE LO R  NATURALE. ECH ILI
B R U L EC O LO G IC  ŞI PR O TEC ŢIA  M EDIULUI AM BIANT

I. Integrarea sistemică a cercetărilor în cadrul ştiinţelor naturale

1.
Elaborarea metodologiei, metodelor 

şi tehnicii de cartografiere 
sistematică a resurselor naturale

DPM, 1NECO, 
AŞ a RM, MAA

2.
Determinarea diversităţii spaţiale a 
factorilor de mediu în stratul activ 

de frontieră al biosferei
-II- -II-

3.
Optimizarea funcţională a 
geoecosistemelor în relaţii 

„antropic-entropic”
-II- -II-

II. Resurse subterane

1.
Restabilirea infrastructurii de 

cercetare, explotare şi prospecţiune 
a zăcămintelor subterane

MSI, AgeoM, AŞ 
aRM 1995-1996

2.
Stabilirea controlului de stat 
sistematic asupra utilizării 

resurselor subterane
DPM, IN ECO, 

AGeoM -II-

Па. DIVERSITATEA SPAŢIALĂ. GEOECOSISTEMELE

Structura peisagistică a teritoriului,
1. efectele ecologice şi economice în -II- -II-

diversitatea spaţială
III.1. RESURSELE DE SOL

Elaborarea şi efectuarea
programelor republicane şi

1. raionale de protecţie a solului AŞ a RM, MAA, 1995-1999de degradare; conservarea 
pământurilor degradate şi 

restabilirea lor

DPM
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2.

Interzicerea distribuirii 
pământurilor cu destinaţie de 
protecţie, asanare recreativă, 
istorico-culturaiă în scopuri 

agricole şi industriale

DPM, MAA

3.

Elaborarea normativelor, 
tehnologiilor şi îndrumărilor 

metodice pentru protecţia 
resurselor funciare şi recultivarea 

pământurilor deteriorate în 
timpul lucrărilor de exploatare a 

zăcămintelor

AŞ a RM, MAA, 
Ministerul de 
Construcţii, 

AGeoM
1995-2000

4.
Elaborarea mecanismului 

economic de menţinere şi sporire 
a fertilităţii solului

MAA, DPM 1995-2000

Resursele şi calitatea apei

1.

Elaborarea măsurilor de 
echilibrare a regimului hidrologic 

prin micşorarea scurgerii de 
suprafaţă şi evaporării fizice

-II- 1995 în 
prelungire

2.
Stabilirea unui regim econom de 
folosire şi supraveghere a calităţii 

apelor de suprafaţă
-II- -II-

3.

Reducerea cantităţii de poluanţi 
prin reducerea scurgerii de 

suprafaţă, ameliorarea regimului 
sanitar de 20%

-II- 1995-1998

4.
Controlul sistematic al regimului 
hidrochimic pentru evitarea ris
curilor de deversare accidentală

-II- -II-
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Elaborarea şi (aplicarea)

5. implementarea instrucţiunilor -II- -II-normative privind gestionarea 
apelor

Fizica şi chimia atmosferei

1.
Organizarea cercetărilor ştiinţifice 
în abordarea sistemică a fizicii şi 

chimiei atmosferei

IN ECO, 
Hidrometeo, 

AŞaRM
1995-2000

2.

De elaborat: cadastrul 
substanţelor chimice care 

poluează aerul, distrug stratul 
de ozon şi conduc la schimbări 

climaterice

-II- -II-

3. Elaborarea proiectului-program 
„Aerul curat” -II- -II-

4.
Proiectul-program „Schimbările 
climatice -  restabilirea climei 

locale”
DPM, IN ECO 1995-1998

5. Proiectul-program „Autotransport 
ecologic” -II- -II-

Sistemul socio-uman, dezvoltarea umană viabilă

1.

Elaborarea sistemului 
interdisciplinar de medicină 

preventivă în baza interacţiunilor 
„om-mediu”

-II- -II-

2.
Formarea serviciului ecologo- 

sanogenetic pentru supravegherea 
interacţiunilor „mediu-sănătate”

DPM, INECO, 
MS 1995-2000
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3.
Implementarea sistemului 

integrat de educaţie ecologică 
continuă pentru formarea 

conştiinţei generaţiei în creştere

MSI, DPM, 
IN ECO 1995-2000

4.
Evidenţierea grupelor sociale 

vulnerabile si elaborarea 
măsurilor ae protecţie

- II - -II-

5.
Program integrat de dezvoltare 
a satelor, protecţia oamenilor în 

mediul rural
- / l - -II-

Securitatea radiologică

1. Crearea reţelei staţionare şi 
mobile de control radiologie -II - 1995-2000

2.
Elaborarea şi organizarea 

sistemului monitoring radiologie 
în cadrul celui vesteuropean

- II - 1996-2005

Sistemul economic

1.

Orientarea economiei spre 
utilizarea eficientă si ecologic 

echilibrată a resurselor naturale 
locale. Elaborarea programului 

de utilizare raţională a resurselor 
materiale şi energetice

ME, INMACOM, 
IN ECO 1995-2005

Agricultura

1.
Elaborarea unui set legislativ de 

documente referitor la producerea 
şi realizarea produselor ecologic 

pure

ME, MI, MAA, 
DPM 1996-2000

2.

Elaborarea programului de 
redresare a agriculturii în 

structura optimă a ramurii, 
calculelor agricole şi 

asolamentelor pe principiile 
agriculturii durabile

MAA, DPM, 
IN ECO 1995-2000
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Agroecologie, măsuri dc preîntâmpinare a daunelor cauzate 
de agricultură mediului înconjurător

1.
Elaborarea concepţiei metodelor 
noi de organizare a teritoriului în 

baza principiilor ecologice
-II- -II-

2.
Elaborarea programului de 

restabilire a fâneţelor în structura 
sistemului agrar

-II- -II-

3.
Programul de optimizare a 

structurii vităritului în sistemul 
agriculturii moderne (ecologice)

-II- -II-

Energetica

1.
Aderarea Republicii Moldova 

la Uniunea pentru Coordonarea 
Protecţiei şi Transportului de 
Energie Electrică (UCPTE)

-II- 1995-2000

2.
Construcţia centralelor electrice 
mici şi mijlocii cu termoficare, în 

locul centralelor termice
-II- 1995-2001

3.
Construcţia gazoductei 

magistrale Bălţi-Ungheni-laşi 
şi interconexiunea cu sistemul 

european de gazificare
-II- 1995-2002

Transportul

Restructurarea sistemului de
1. autotransport în componente 1995-2000

ecologic curate
DEŞEIJRILE

Elaborarea regulamentului de

1 colectare, transportare şi păstrare DPM, INECO 1995-1996a deşeurilor de către agenţii
economici
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Elaborarea limitelor de formare a
2. deşeurilor, instrucţiunilor de plată -II- -II-

pentru emiterea deşeurilor

Politica investiţională

1.

Finanţarea lucrărilor de 
retelmologizare, reparaţie şi 
reconstrucţie a obiectelor cu 

funcţii ecologice

ME, MC, MI, 
DPM 1995-2000

2. Investiţii efective în sistemul de 
economisire a apei şi energiei -II- -II-

3. Investiţii în formarea carcasei 
ecologice -II- 1995-2005

Instrumente şi mecanisme economice

1.

Elaborarea sistemului de 
amendare a agenţilor economici 

pentru degradarea şi poluarea 
mediului peste limitele admisibile

-II- -II-

2.

Introducerea preţurilor pentru 
resursele naturale şi formarea 
relaţiilor de piaţă în procesul 
folosirii raţionale a resurselor 

naturale pe principiile dezvoltării 
durabile

-II- -II-

Contabilitatea şi auditul ecologic

Crearea sistemului informaţional
I. în dinamica transformărilor şi -II- -II-

folosirii resurselor naturale
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Elaborarea sistemului financiar-
2. fiscal în cadrul relaţiilor agenţilor -II- -II-

economici cu resursele naturale
Monitoringul ecologic

1.

Dezvoltarea sistemului 
de monitoring ecologic 

integrat, crearea Centrului 
interdepartamental de monitoring 

ecologic

Guvernul din 1996

2. Reducerea numărului de poluanţi 
monitorizaţi

Departamentul
Mediului 1996-2000

3.

înfiinţarea unui laborator naţional, 
echipat cu utilaj tehnic modern 

şi cu specialişti antrenaţi în 
asigurarea controlului calitativ şi 
susţinerea trainingului, reciclarea 

cadrelor în domeniul dat

Guvernul,
Departamentul

Mediului
1996-1998

4. Revizuirea metodelor de cercetare 
şi a necesităţilor informaţionale

Departamentul
Mediului 1996-1998
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