Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “Management comun România- Republica Moldova pentru
protecþia calitãþii aerului”- Starea de calitate a aerului în zona transfrontalierã România- Republica
Moldova

1.Caracteristici generale ale zonei de interes pentru proiect
Zona de interes este situatã intre 46°10' ºi 43°37' latitudine nordicã º i 27°20' ºi 31°39'
longitudine esticã º i cuprinde judeþul Vaslui din partea de est a României ºi nouã raioane din
partea vesticã a Republicii Moldova: Fãleºti, Ungheni, Nisporeni, Hâncesti, Leova ºi Cantemir.
Geografic, zona þintã se învecineazã la Nord cu jude þul Iaºi pe partea vesticã a râului Prut
(partea româneascã) ºi raionul Glodeni pe partea esticã a râului Prut (partea moldoveneascã), la
vest cu judeþul Bacãu, la sud cu judeþul Galaþi pe partea vesticã a râului Prut (partea româneascã)
ºi raionul Cahul pe partea esticã a râului Prut (partea moldoveneascã) iar la Est cu raioanele
moldoveneºti Bãlþi, Sângereni, Telene ºti, Cãlãraºi, Strãºeni, Ialoveni, Cimiºlia ºi regiunea
autonomã Gãgãuzia.

Fig. 1. Aºezarea geograficã a zonei de interes
Zona þintã se situeazã la extrema esticã a Uniunii Europene, fiind consideratã una dintre
cele mai slab dezvoltate economic regiuni din Europa. Judeþul Vaslui este considerat unul din polii
de sãrãcie in Romania.
1.1.Organizare administrativ teritorialã a judeþului Vaslui.
Judeþul VASLUI este aºezat în partea de est a þãrii, acoperind 2,2% din suprafaþa României
ºi reprezentând 5318 km2. Se învecineazã: la est cu Republica Moldova- graniþa constituind-o râul
Prut (171 km), la vest cu judeþele Neamþ, Bacãu ºi Vrancea, la sud cu judeþul Galaþi ºi la nord cu
judeþul Iaºi. Din punct de vedere al organizãrii administrativ-teritoriale, judeþul Vaslui cuprinde o
reþea de localitãþi distribuite numeric dupã cum urmeazã:
Judeþ
Vaslui

Suprafaþa
totalã(km2)
5.318

Nr.oraºe
5

Nr.municipii
3

Nr.comune
81

Nr. sate
449
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1.2.Organizare administrativ teritorialã a zonei de interes din Republica Moldova
Republica Moldova a revenit în anul 2003 la sistemul sovietic de împãrþire administrativã
în raioane. Astãzi, statul este împãrþit în 32 de raioane, 3 municipalitãþi (Chiºinãu, Bãlþi ºi Tighina),
o regiune autonomã recunoscutã de jure (de drept :Gãgãuzia) ºi o regiune instituitã de facto (de
fapt, dar cu statut disputat : Transnistria care, de jure, ar cuprinde 5 raioane ºi o municipalitate
autonomã dacã ar intra sub suveranitatea statului

Denumire
Raion

Municipii

Comune
subordonate
municipiilor

Oraºe

Sate
subordonate Comune
oraºelor

Sate
subordonate
comunelor

Total

Cantemir

-

-

1

-

26

24

51

Fãleºti

-

-

1

-

32

43

76

Hânceºti

-

-

1

-

38

24

63

Leova

-

-

2

1

23

13

39

Nisporeni

-

-

1

-

22

16

39

Ungheni

-

-

2

1

31

40

74

Tabel 1.2: Structura administrativ –teritoriala a raioanelor din zona proiectului
1.3.Caracteristici uman geografice de ansamblu la nivel regional

Unitatea
administrativ
teritoriala
Raionul Fãleºti
Raionul Ungheni
Raionul
Nisporeni
Raionul Hînceºti
Raionul Leova
Raionul Cantemir
Judetul Vaslui

Suprafata
Teritoriului
Km2
1072.6
1082.62
629.02
1471.95
764.73
867.86
5318

Unitatea
teritoriala

Populatia
mii locuitori

Localitati
total

Asezari
urbane

Comune

89.5
110.6
64.8

Densitatea
populatiei
Km2
88
108.3
107.8

75
74
39

1
2
1

32
31
22

Ponderea
populatiei
urbane %
18.8
34.6
21.8

119.4
51.8
61.3
455

84.4
71.3
72.3
86

63
39
51
465

1
2
1
5

38
23
26
81

13.6
29.1
9.5
39.3

administrativ

Total populatie (mii
persoane)

Regiunea Nord a Republicii Moldova
Raionul Fãleºti
89.5
Orasul Falesti
15.1
Sate (Comune)
74.4
Regiunea Centru a Republicii Moldova
Raionul Hînceºti
119.4
Orasul Hancesti
15.2
Sate (Comune)
104.2
Raionul Nisporeni
64.8
Orasul Nisporeni
12
Sate (Comune)
52.8
Raionul Ungheni
110.6
Orasul Ungheni
32.7
Orasul Cornesti
3
Sate (Comune)
74.9
Regiunea Sud a Republicii Moldova
Raionul Leova
51.8
Orasul Leova
10

Inclusiv:
Urbana
persoane)

(mii

Rurala (mii persoane)

15.1
15.1
-

74.4
74.4

15.2
15.2
12
12
35.2
32.7
2.5
-

104.2
104.2
52.8
52.8
75.4
0.5
74.9

14.4
10

37.4
-
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Orasul Iargara
Sate (Comune)
Raionul Cantemir
Orasul Cantemir
Sate (Comune)
Judetul Vaslui Romania
Judetul Vaslui
Orasul Vaslui
Orasul Husi
Orasul Barlad
Orasul Negresti
Orasul Murgeni
Sate (Comune)

4.5
37.3
61.3
5.1
56.2

4.4
5.1
5.1
-

0.1
37.3
56.2
56.2

455
70.5
29.5
68.1
9.85
7.67
276

179
70.5
29.5
68.1
9.85
7.67
-

276
276

1.4.Caracteristici geografice ale regiunii, tipuri de relief, reþea hidrograficã, flora ºi fauna,
solul, caracteristici climatice
1.4.1.Judeþul Vaslui România
Existenþa judeþului Vaslui este demonstratã de descoperirile arheologice din perioada
neoliticã dar este menþionat documentar în 1375 ºi în actele oficiale în 1423. În perioada 14351442, Vaslui a fost rezidenta Þãrii de Jos ºi era considerat a doua citadela a Moldovei. Eroismul ºi
patriotismul locuitorilor acestor meleaguri a fost dovedit în marea bãtãlie de la Crasna cunoscutã
ca ºi cea mai stralucitã victorie europeanã împotriva otomanilor câºtigatã de ªtefan cel Mare în
1475.
Din punct de vedere geografic, judeþul se caracterizeazã prin zone de dealuri joase în partea
centralã ºi de vest ºi de câmpii deluroase în partea de est.
Teritoriul jude þului Vaslui este drenat, în proporþie de circa 70%, de râul Bîrlad ºi afluenþii
acestuia, excepþie fãcând zona de est ºi sud-est, care este tributarã Prutului.
Principalele lacuri de pe teritoriul judeþului Vaslui sunt cele de naturã antropicã, construite în scopul
satisfacerii diverselor folosinþe ºi combaterii inundaþiilor.
Lacurile naturale sunt mai puþine la numãr, mai importante fiind cele din lunca Prutului.
Judetul Vaslui dispune de resurse naturale extrem de limitate, acestea rezumandu-se la:
Solul - favorabil agriculturii ºi creºterii animalelor. Din suprafaþa totalã a judeþului de 533.127 ha,
72,2 % reprezinta zona agricolã, 16,4 % pãduri ºi alte terenuri cu vegetaþie forestierã ºi 11,4 % alte
suprafeþe (ape, suprafeþe construite, drumuri, cãi ferate, etc.).
Resursele subsolului - puþin variate fiind reprezentate aproape în totalitate de material de
construcþie. Se exploateazã mai mult pe plan local, gresii, calcare oalitice, nisip, argila ºi loess. În
unele sate sunt folosite local ape minerale sulfuroase, bicarbonatate iodobromuratã ºi
magneziano-sodice (Dranceni, Murgeni, Pungeºti, Dãneºti). Lipsa altor materii prime ºi a
resurselor de apã, constituie motivaþii importante ale dezvoltãrii lente ºi târzii a aºezãrilor urbane
din judeþ.
Din punct de vedere climatic, judeþul Vaslui se caracterizeazã printr-o climã uscatã, cu frecvente
perioade de secetã. Valoarea medie anualã a precipitaþiilor este de aproape 500 mm/mp – una
dintre cele mai reduse valori medii din þarã. Pe de altã parte, clima uscatã poate crea mari
probleme în zonele de luncã º i câmpie din estul judeþului, unde producþii întregi mai ales de
cereale, pot fi afectate de lipsa apei. Procesul de despãdurire din aceste zone a înrãutãþit ºi mai
mult condiþiile naturale, iar slaba utilizare din ultimii ani a sistemelor de irigaþii existente nu a
contracarat aceastã situaþie.
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1.4.2. Raionul Fãleºti
Clima: Din punct de vedere a relaþiilor natural-climaterice – raionul se încadreazã în palierul
central agroclimateric a þãrii cu o iarnã cu puþine precipitaþii, cu o varã cãlduroasã, respectiv cu o
cantitate nu prea mare de precipitaþii care cad în deosebi în timpul cald al anului în formã de ploi
de scurtã duratã.
Solurile: Suprafaþa terenurilor este complexã ºi se deosebeºte prin diferite tipuri de sol. Cele mai
rãspândite sînt ciornoziomuri tipice ºi obiºnuite, care ocupã 63 % din toate terenurile arabile.
Relief: Teritoriul raionului este situat la intersec þia a 2 raioane geomorfologice: stepa de Bãlþi ºi
zona de codru. Relieful este complex– mai bine de 30 % de terenuri cu destina þie agricolã sînt
situate pe pante de 5° grade ºi mai mult. Dupã tipul reliefului, teritoriul raionului se poate clasifica
în 3 zone: I - zona de Codru, II – Stepa de Bãlþi, III – zona de Prut.
Zona de codru - partea de sud – est a raionului, care se mãrgineºte de codrii de nord, unde
înãlþimea reliefului ajunge de 388 m. (Movila Mãgura). În aceastã zonã, relieful este carcaterizat de
mari alunecãri de pãmânt. Nord-vestul raionului - zona stepa de Bãlþi cu un relief mai liniºtit
Reþeaua hidrograficã a raionului este prezentatã de râuleþele: ªovãþul Mic, ªovãþul , Gârla Mare,
ªoltoi, Camenca, Lucacenscaia, Obreja, Gãrliºor, Calmaþui, Ciulucul Mic, Ciulucul Mare, Ciulucul
Mijlociu, Rãuþel.
Vegetaþia forestierã a raionului o constituie: Salcîmul , Stejarul, Salcia , Plopul, etc. Referitor la
plantaþiile de tufari ºi arbuºti, întâlnim : porumbele, mãcieº, specii de plante ierboase, inclusiv ºi
speciile de plante medicinale: romaniþa , brusture, pãtlagina, etc.
Fauna raionului este destul de diferitã: în pãduri întâlnim cãprioare, bursuci, porci sãlbatici, arici,
ºobolani, veveriþe, vulpi, iepuri etc. P ãsãrile: ulii, pup ãze, cocostârci, privighetori, ciocãnitoare,
etc.
1.4.3.Raionul Ungheni
Suprafaþa totalã a raionului este de 108,3 mii ha din care 49,9 mii ha constitue suprafaþa agricolã,
28,8 mii ha pãduri ºi alte terenuri cu vegetaþie forestierã, iar 4,7 mii ha ocupã resursele acvatice.
Relieful raionului Ungheni se caracterizeazã prin zone de dealuri joase, vãi largi,lunca cursului
mijlociu a rîului Prut, ce fac parte din podiºul Moldovei Centrale.
Clima este temperatã - continentalã ca ºi în întreaga republicã. Iarna este blîndã º i scurtã, vara
este cãlduroasã ºi lungã. Temperatura medie anual ã a aerului este pozitivã ºi oscileazã între + 8ºC
- 9ºC. Cantitatea medie anualã de precipitaþii oscileazã între 380-350 mm.
1.4.4.Raionul Nisporeni
Raionul este traversat de traseul de transport - auto internaþional: Ì 1 - Chiºinãu-Leuºeni.
Suprafaþa totalã a raionului constituie 62,9 mii ha, din care: terenuri arabile - 21,6 mii ha, plantaþii
multianuale - 8,6 mii ha, terenurile fondului silvic de stat - 15,4 mii ha; terenurile fondului apelor de
stat - 1,6 mii ha.
Relieful raionului este preponderent deluros. În localitatea Bãlãneºti se aflã cel mai înalt punct
geografic din Moldova, cu înãlþimea de 429,5 m de la nivelul mãrii.
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Clima este continental-moderatã, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a
aerului este egalã cu +9 ºC . Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie (-30 - 32 ºC ) ºi
maxim lunii iulie (+39, + 40 ºC).
1.4.5.Raionul Hânceºti
Relieful este predominant colinar cu înãlþimi cuprinse între 100 ºi 350 m. Teritoriul raionului îi
corespunde o suprafaþã neomogenã de cernoziomuri parþial degradatã. Dintre resursele naturale
sunt prezente argilele ºi nisipuri, utilizate pe larg în construcþia localã. În raion sunt surse de apã
mineralã (s. Nemþeni ºi mãnãstirea Hâncu), ultima fiind captatã, îmbuteliatã ºi comercializatã.
Reþeaua hidrograficã este reprezentatã de râul Prut ºi afluenþii (Lãpuºniþa º.a.), precum ºi râul
Cogâlnic. În raion este dezvoltatã o reþea de iazuri ºi lacuri artificiale în care practicatã creºterea
peºtelui-marfã, majoritatea fiind arendate de la autoritãþile publice locale.
Clima este continental-moderatã, deosebindu-se printr-un caracter instabil. Temperatura medie a
aerului este egalã cu +9 0C. Minimul absolut al temperaturii revine lunilor ianuarie (-30 – 32 0C) ºi
maxim lunii iulie (+39, + 40 0C).
Vegetaþia:Carpenul, fagul, frasinul, ulmul ºi în special stejarul sunt principalii formatori ai pãdurilor
din Hânceºti, iar în fâºiile forestiere sunt prezente: cornul, acaþie, pãducelul, mãcieºul, liliacul º.a.
arbuºti.
Fauna este sãrãcitã numeric deºi este diversã: vulpea, pisica sãlbaticã, jderul de pãdure, iepurele,
veveriþa, mierla, porumbelul de pãdure, gaiþa, cinteza, vulturul.
1.4.6.Raionul Leova
Resurse naturale
Pãduri cu o suprafaþã de 100 ha; rîuri, cum ar fi Prut, Sãrata, Lãpuºna, Tigheci, izvoarele care
reprezintã bogãþia raionului. Sub ocrotirea Statului este rezervaþia naturalã „Lebãda Albã ”, ce
cuprinde suprafeþe tereste ºi acvatice, cu aria totalã de 30 km.
1.4.7.Raionul Cantemir
Resurse naturale
Rezervatii peisagistice Cantemir, Lunca inundabilã de lângã Antoneºti - 93,6 ha
Raionul Cantemir, la vest de satul Antoneºti
Sector de luncã inundabilã a Prutului, parþial acoperitã cu apã º i mlaºtini. Se întîlnesc specii de
animale rare: lebãda, lopãtarul, vîdra. La baza malului autohton izvoare cu apã potabilã
Chioselia - 307 ha, la nord-vest de satul Chioselia, ocolul silvic Baimaclia, Chioselia, parcelele 3538. Pãdure bine pãstratã de stejar pedunculat cu amestec de stejar pufos. Prin poiene multe plante
rare tipice zonei balcano-mediteranene: ruºcuþa, brãnduºa, albãstriþa
Codrii Tigheci - 2519 ha, între satele Lãrguþa ºi Capaclia, ocolul silvic Cantemir, Tigheci, parcelele
1-40. Pãdure naturalã de stejar de tipul codrilor pe cumpãna apelor ºi versanþi abrupþi. În
componenþa pãdurii: stejar pedunculat, gorun, carpen, frasin, tei, cireº. Se întîlneºte sorbul ºi
scoruºul. Printre plantele ierboase multe specii balcano-mediteraniene: celnuºa, dediþelul
negriscent ºi a.
Rezervatiile naturale mixte
Cantemir - Anul fondarii - 1982. Braniºtea biologicã a fost fondatã în scopul de a menþine
complexul natural a pãrþii de nord a Prutului de Jos. Braniºtea include un lac de 50 ha. Aici
vegeteazã 109 de specii de plante vasculare, dintre care 8 specii sunt rare.

Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “Management comun România- Republica Moldova pentru
protecþia calitãþii aerului”- Starea de calitate a aerului în zona transfrontalierã România- Republica
Moldova
2. Date demografice privind zona de interes
Populaþia stabilã a regiunilor incluse în proiect numãra, la 1 ianuarie 2008, 950.408 persoane,
valoare în creºtere pe parcursul perioadei 2004-2008. Creºterea demograficã generalã înregistratã
în aceastã perioadã este de 51,54 mii persoane, reprezentând un spor de 1,2%. Cea mai micã
valoare este cea aferentã anului 2005 (2.621,31 mii persoane), când s-a înregistrat o scãdere a
efectivului populaþiei faþã de anul anterior cu 7,81 mii persoane.
Evoluþia populaþiei a fost, în perioada 2004-2008 (1 ianuarie), în general pozitivã pentru
majoritatea unitãþilor administrative incluse în proiect. Excepþie au fãcut judeþul Vaslui care prezintã
involuþii demografice în aceastã perioadã ºi care, datoritã ponderii mari pe care o deþine din totalul
populaþiei regiunii din proiect, a diminuat semnificativ procentul total de creºtere ce revine acesteia.
Cea mai mare modificare procentualã a efectivului populaþiei, observatã în perioada 2004-2008, la
nivelul celor 7 unitãþi administrative incluse în proiect este cea aferentã raionului Ungheni care, în
acest cincinal, a înregistrat o creºtere demograficã de 6,04%, (6,57 mii persoane). Creºteri
procentuale notabile a raportat ºi raionul Leova (5,56%)
Tendinþa generalã de modificare a efectivului demografic observatã în perioada 2004-2008 este
una pozitivã, cu toate cã în anul 2008 s-a înregistrat o uºoarã scãdere faþã de cel precedent. În
anul la care facem referire, majoritatea unitãþilor teritoriale administrative au raportat involuþii,
contribuind la un indice demografic negativ al întregii zone. Totu ºi, descreºterea analizatã (-0,19%)
este puþin semnificativã în comparaþie cu evoluþia anilor anteriori, în special cu sporul înregistrat în
2007 (1,2%).
Densitatea medie a populaþiei în regiunea proiectului este de 88.2 locuitori la 1 km2, având valori
maxime în raioanele Ungheni (108.3 locuitori pe km2) ºi Nisporeni (107.8 locuitori pe km2). Cele
mai scãzute valori ale densitãþii demografice se înregistreazã în raioanele Leova (70,45
locuitori/km 2) ºi Cantemir (72.3 locuitori/km 2).
Totalul populaþiei la nivel de regiune din proiect
Unitatea
administrativ
teritoriala
Raionul Fãleºti
Raionul Ungheni
Raionul Nisporeni
Raionul Hînceºti
Raionul Leova
Raionul Cantemir
Judetul Vaslui

Populatia
mii
locuitori
89.5
110.6
64.8
119.4
51.8
61.3
455

Suprafata
Teritoriului
2
Km
1072.6
1082.62
629.02
1471.95
764.73
867.86
5318

Mãrimea populaþiei pe raion / judeþ

Fãleºti

Densitatea
populatiei
Km2
88
108.3
107.8
84.4
70.45
72.3
86

Localitati
total

Asezari
urbane

Comune

75
74
39
63
39
51
465

1
2
1
1
2
1
5

32
31
22
38
23
26
81

Densitatea populaþiei
în aria de desfãºurare a proiectului
Fãleºti

Ungheni

Ungheni

Nisporeni

Nisporeni

Hînceºti

Vaslui

Leova

Cantemir

Hînceºti

Vaslui

Leova

Cantemir

Regiuni cu densitatea de la 60-70 loc/km2
Raion/judeþ cu peste 250 mii loc.

Regiuni cu densitatea de la 70-80 loc/km2

Raion/judeþ cu 100 - 250 mii loc.

Regiuni cu densitatea de la 80-90 loc/km2

Raion/judeþ cu 50 - 100 mii loc.

Regiuni cu densitatea de la 90-100 loc/km2

Ponderea
populatiei
urbane %
18.8
34.6
21.8
13.6
29.1
9.5
39.3
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2.1. Structura populaþiei
Populaþia urbanã a regiunii proiectului numãra, la începutul anului 2008, 276 mii persoane,
reprezentând 29 % din populaþia totalã a regiunii. Gradul de urbanizare determinat de aceastã
pondere a fost, în perioada 2004-2008, în scãdere uºoarã, înregistrându-se o modificare negativã
a acestuia de 0,3 puncte procentuale.
Centrul urban cu cel mai numeros efectiv demografic din regiunea proiectului este municipiul
Vaslui, a cãrui populaþie totaliza, la 1 iulie 2007, 70571 persoane, adicã aproximativ 25.54 % din
populaþia oraºelor din regiune ºi 7.36 % din populaþia totalã a acesteia. Urmãtoarele localitãþi
urbane, dupã numãrul de locuitori, sunt municipiul Bârlad (70,1 mii locuitori) ºi oraºele Ungheni
(37,9 mii locuitori), si Huºi (29, 5 mii locuitori).
Structura pe sexe a populaþiei. Ponderea populaþiei masculine a regiunii este de 49,4%, ºi
50,6% pentru feminin. Distribuþia este chiar mai echilibratã pentru populaþia ruralã unde diferenþa
dintre cele douã genuri este de doar 0,4 puncte procentuale.
Structura pe vârste a populaþiei
Din analiza ponderilor deþinute de grupele de vârstã în totalul populaþiei (piramida vârstelor),
rezultã clar faptul cã intreaga zonã este afectatã de un fenomen accentuat de îmbãtrânire
demograficã. Tendin þele actuale aratã o scãdere continuã a primelor grupe de vârstã, determinatã
de natalitatea redusã, ceea ce înseamnã cã procesul de îmbãtrânire este încã în curs de derulare,
iar efectele acestuia se vor accentua în urmãtorii ani.
Luând în calcul grupele mari de vârstã, populaþia tânãrã reprezintã 26%, 59% din total este
constituit din adulþi, iar vârstnicii deþin 15%.
Ponderea mare a populaþiei vârstnice demonstreazã încã o datã gradul accentuat de îmbãtrânire a
populaþiei caracterizat de un indice asociat de 789,7‰. Valoarea acestuia înseamnã cã la 1000 de
persoane cu vârste cuprinse între 0 ºi 14 ani revin, în medie, 789,7 persoane vârstnice.

3. Clima ºi resursele agroclimatice în regiunea proiectului
Clima în întreaga regiune este temperatã-continentalã. Iarna este blîndã ºi scurtã, vara este
cãlduroasã ºi lungã. În medie pe un an au fost înregistrate 2195 ore cu soare, în partea centralã a
Republicii Moldova ºi judeþul Vaslui. Durata strãlucririi solare variazã de la 43-65 ore în decembrie,
pânã la 300-340 ore în iulie. Temperatura medie anual ã a aerului pe întreg teritoriul este pozitivã în
partea centralã a republicii constituie +90C, +9,50C. Temperaturi medii lunare pozitive se
înregistreazã din martie pînã în noiembrie, temperaturi negative din decembrie pînã în februarie.
Amplitudinea anualã a temperaturilor medie lunarã a aerului este de circa 25 0C , a temperaturilor
absolute de 67-72 0C .
Cantitatea medie anualã de precipitaþii oscileazã între 380-550mm. Cãderea precipitaþiilor se
caracterizeazã printr-o mare instabilitate în timp.
Pe teritoriul celor ºase raioane ºi în judeþul Vaslui radiaþia anualã totalã atinge 113kkal/cm 2. În
perioada caldã (aprilie-octombrie) aceasta constituie 93 kkal/cm2, ceea ce reprezintã 82% din
radiaþia anualã totalã. Suma lunarã maximã a radiaþiei care este de 27,5 kkal/cm2 se constatã în
iulie. Perioadei reci noiembrie-martie, îi revin circa 18% din cantitatea de radiaþie solarã anualã.
Suma lunarã minimã de radiaþie este de 2 kkal/cm2 º i se inregistreazã în decembrie. În martie se
mãreºte ziua creºte înãlþimea soarelui faþã de orizont, se reduce înnourarea ºi ca urmare creºte
valoarea radiaþiei totale pînã la 8kkal/cm2.
Albedoul raportul dintre radiaþia reflectatã º i cea totalã constituie în perioada de iarnã 32-39% în
perioada de primãvara –16, -22% ºi în cea de varã –18, -19%. Valoarea cea mai micã (16%) a
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acestuia se constatã în aprilie cînd nu mai este zãpadã, solurile sunt dezgolite ºi adesea foarte
umede. Radiaþia maximã efectivã se remarcã în iulie-august. Un rol hotãrîtor în formarea regimului
termic al teritoriului îl joacã bilanþul de radiaþie în care cantitatea de radiaþie primtã o constituie
radiaþia directã º i cea difuzã, iar cea emisã – radiaþia efectivã. Valoarea anualã a bilanþului de
radiaþie este egalã aproximativ cu 50kkal/cm2, valoarea maximã lunarã a bilanþului de radiaþie care
este de 9kkal/cm2 a fost înregistratã în iulie iar cea minimã de la 0-4kkal/cm2 a fost inregistratã în
decembrie-ianuarie.
Temperatura medie anual ã a aerului pe teritoriul raionelor analizate ºi Vaslui este pozitivã ºi
oscileazã între +8 0C ºi +9 0C, iar la suprafaþa solului între +10 +11 0C. Temperatura medie al lunii
ianuarie în regiune este de –4 0C. Minimul absolut al temperatrilor constituie –30 0C în partea
centralã a þãrii. Perioadele reci ale anului sînt scurte. Foarte frecvent aerul arctic rece se substituie
cu cel cald mediteranean, fapt ce condiþioneazã apariþia dezgheþurilor de iarnã.
Primãvara acþiunea aerului arctic Siberian trepat scade ºi se activeazã p ãtrunderea aerului cald
mediteranean. Pentru primãvara este caracteristicã creºterea rapidã a temperaturilor medii diurne
ale aerului, ajungînd uneori pînã la +20 0C ºi mai sus. În aceastã perioadã înfloresc primele plante
de primãvarã: ghioceii, viorelele, brînduºele, zambilile ect.
În aprilie temperatura aerului ºi a solului continuã sã creascã. Înfloresc unele specii de plante de
pãdure ºi de stepã. Sînt cazuri de schimbãri bruºte ale temperaturii – geruri, îngheþuri. În luna mai
temperatura medie a aerului atinge +15 0C. La sfîrºitul lunii mai se stabileºte o vreme de tipul celei
de varã. Temperatura medie în luna iunie constituie +17 +20 0C. Cea mai caldã lunã a anului este
iulie cînd temperatura medie a aerului constituie 21 grade C în centrul þãrii. În iulie ºi august zilele
cu o temperaturã mai mare de +25 0C variazã între 16-27. La sfîrºitul lunii august temperatura
aerului treptat scade, indeosebi noaptea. În octombrie mai persistã zile calde cu toate cã în timpul
nopþii pot fi uneori îngheþuri. La sfîrºitul lunii noiembrie temperatura scade simþitor, în unele zile
constatîndu-se o temperaturã medie negativã diurnã. Durata perioadei fãrã ger constituie în medie
180 zile.
Cea mai mare cantitate de precipitaþii (55-85%) cade în perioada de vegetaþie (aprilie, noiembrie).
Au fost înregistrate ºi valorile lunare a precipitaþiilor ºi anume cele maxime (60-70mm) revin pentru
iunie, iar cele minime pentru august – septembrie. Vara în decursul unei zile poate cãdea norma
lunarã de precipitaþii. Astfel la 8 iulie 1948 au cãzut 218mm precipitaþii pe cînd în alþi ani în aceeaºi
lunã au constituit 2-7mm (în anii secetoºi).
În perioada rece (decembrie-martie) cad doar 20-25% din cantitatea anualã de precipitaþii solide,
lichide ºi mixte. Precipitaþiile solide sunt caracteristice în special, pentru lunile ianuarie – februarie.
Cantitatea lor este redusã ºi constituie 5-10% din cea anualã. Precipitaþiile în perioada de toamnãiarnã sunt de lungã duratã. Ele contribuie la imbibarea solului cu apã. Se acumuleazã principalele
rezerve de umiditate care depind mult creºterea ºi dezvoltarea plantelor în anul urmãtor.
Regimul vînturilor. Iarna predominã vînturile sud-estice ºi cele sudice, uneori se înregistreazã
vînturi nordice ºi nord-vestice. În luna mai frecvenþa vînturilor sudice si sud –estice scade. În urma
intensificãrii influenþei exercitate de o ramificaþie a anticiclonului Azorelor creºte frecvenþa vînturilor
de rumburi Nordice ºi nord-vestice, care în iunie devin dominante. Cu toate acestea, în perioada
caldã a anului, vînturile sud-estice ºi cele sudice sunt destul de frecvent pe acest teritoriu. Aceste
vînturi sunt caracterstice perioadei cum temperatura aerului de +23 0C +30 0C (iulie, august). În
octombrie concomitent cu vînturile nord-vestice frecvente în partea de nord ºi cele nordice în
partea de sud.
Predominã vînturile slabe (în medie 2,5-4,5m/s) uneori bat ºi vînturile moderate (6-10 m/s).
Vînturile puternice (15m/s) sunt proprii sezonului de primãvarã (martie-aprilie) media anualã a
zilelor cu vînturi puternice varizã între 6 ºi 50. În timpul anului se intesificã pe întreg teritoriul în
lunile octombrie- aprilie. Viteza medie a vîntului în perioada caldã a anului este de 2-4m/s. Vitezele
maxime (20-30 m/s ) se observã rar. Miºcarea vîntului într-un interval de 24 ore este mai
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pronunþatã în lunile calde. Viteza maximã (în iulie circa 5m/s) se înregistreazã în orele de amiazã,
cea minimã (circa 2m/s) în orele de searã ºi de noapte.

4. Caracteristici economice generale ale regiunii
În România ºi Republica Moldova, Produsul Intern Brut a cunoscut o evoluþie pozitivã în perioada
2000 – 2006, însã diferenþa dintre PIB-ul celor douã þãri este considerabilã: 97.754,4 mil euro în
România ºi 2.713,7 mil euro în Republica Moldova. Astfel, produsul intern brut pe cap de locuitor
este de 4.528,9 euro/loc în România ºi 757 euro/loc în Republica Moldova, în anul 2006. În
România, principalele resurse ale produsului intern brut sunt reprezentate de industrie ce
contribuie cu 27,5% la formarea acestuia ºi comerþul care deþine un procent de 12% în formarea
PIB. Agricultura contribuie la formarea PIB-ului din România în proporþie de 8,8%, construcþiile cu
8,4% ºi transportul cu 11%.
În Republica Moldova primele douã componente ale PIB sunt reprezentate de industrie ºi
agriculturã, în procente de 17,6%, respectiv 17,4%. Al treilea sector, dup ã gradul de participare la
formarea PIB în Republica Moldova, este reprezentat de transporturi, în proporþie de 14,2%. Dupã
acesta, comerþul contribuie cu 13,8% ºi construcþiile cu 4,8%.
Agenþi economici. În anul 2006 numãrul întreprinderilor active a crescut cu 8,6%, ajungând la un
numãr de 10234 întreprinderi, în regiunea proiectului. Un procent de 99,26% din unitãþile active
sunt încadrate în categoria IMM-urilor. Din 2003 pânã în 2007, numãrul întreprinderilor a înregistrat
o creºtere de 30%
Forþa de muncã
În anul 2006, în regiunea proiectului numãrul mediu de salariaþi era de 143050 persoane, din
Comparativ cu anul precedent numãrul mediu al salariaþilor a scãzut cu 2,5%.
În anul 2007, în regiunea proiectului erau 26.960 ºomeri, din care 10250 femei, ceea ce semnificã
un procent de aproximativ 40% din totalitatea ºomerilor. Numãrul acestora este în scãdere faþã de
anul precedent cu 2,8%. Cea mai mare parte a ºomerilor din zona proiectului se aflã în judeþul
Vaslui, în proporþii de 48,9% din total.
Rata ºomajului a crescut în anul 2008, ajungând la 5,1%, dupã ce în anul 2006 aceasta a
cunoscut o scãdere de la 5,3% la 4,6%. În rândul populaþiei feminine rata ºomajului a înregistrat
scãderi pânã în 2005, dar a cunoscut creºteri de pânã la 3,7% în 2007. În anul 2008 rata ºomajului
în rândul femeilor a ajuns la 3,4%.

4.1.Industria reprezintã sectorul economic cu cel mai mare impact asupra mediului. Impactul
industriei asupra mediului se traduce în efecte negative asupra factorilor de mediu influenþând
calitatea aerului, apei, solului, generând deºeuri de diverse tipuri ºi ocupând suprafeþe de teren
pentru depozitarea deºeurilor, consumând resurse naturale ºi energie, ceea ce face necesarã
reglementarea ºi controlul acestora de aºa manierã încât sã se asigure respectarea legislaþiei în
domeniul protecþiei mediului ºi a principiilor dezvoltãrii durabile.
La nivelul judeþului Vaslui, reprezentative sunt: industria uleiurilor vegetale, industria preparatelor
din carne, creºterea pãsãrilor pentru carne ºi ouã, industria produselor lactate ºi a laptelui de
consum, industria constructoare de echipamente maºini, industria textilã, industria de morãrit ºi
panificaþie.
Dintre cele ºase raioane ale cãror arie este acoperitã în proiect, doar raionul Ungheni deþine un
centru de mãrime mijlocie din punct de vedere al activitãºii industriale, Fãleºti, Nisporeni ºi
Hânceºti fiind centre relativ mai mici, în care predominã industria alimentarã, iar Leova ºi Cantemir
având acelaºi profil economic, însã dimensiuni reduse ale populaþiei.
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4.2.Efectele agriculturii din regiunea proiectului asupra mediului
Agricultura este activitatea economicã dominantã, ce cuprinde 20% din totalul forþei de muncã º i
contribuie cu 19,2 % la PIB la nivel de þarã (în Republica Moldova), dar, totodatã, nu este o
activitate foarte profitabilã. Pe de o parte, agricultura aduce daune serioase mediului: creºte
eroziunea solului, descreºte fertilitatea lui, fâºiile forestiere de protecþie s-au redus urmare a
privatizãrii ºi consolidãrii pãmântului, pãºunile sunt supraexploatate, iar gradul de împãdurire a
rãmas la fel de limitat. Pe de altã parte, criza economicã a avut un efect colateral pozitiv, prin
reducerea drasticã a folosirii îngrãºãmintelor, pesticidelor ºi apei pentru irigare.
In ciuda resurselor financiare reduse, se întreprind eforturi pentru a minimaliza impactul negativ
asupra mediului: au fost organizate servicii agricole de consultanþã pentru a-i ajuta pe fermierii
neexperimentaþi, se încearcã combaterea poluãrii difuze ºi sunt promovate agricultura ecologicã ºi
bunele practici agricole. Creºterea economicã ºi faptul cã agricultura rãmâne un sector central al
economiei, fiind fundamentul unei industrii prelucrãtoare profitabile, vor stimula revenirea la
practicile agricole intensive. În condiþiile unei profitabilitãþi marginale a agriculturii, nu va fi deloc
uºor sã se introducã scheme complexe de protecþie a mediului în acest sector.
4.3.Transporturile
Reþeaua de cãi rutiere a regiunii proiectului cuprinde 9.247,3 km de drumuri publice, din care
2.373,9 km sunt reprezentaþi de drumuri naþionale. Densitatea medie a reþelei rutiere la nivel
regional este de aproximativ 36 km la 100 km2, cea mai ridicatã densitate a drumurilor fiind în
judeþul Vaslui (38 km drumuri publice la 100 km 2 teritoriu), iar cea mai scãzutã fiind în raionul
Hânceºti (24 km drumuri publice la 100 km2 teritoriu). Ponderea drumurilor naþionale
modernizate/cu îmbrãcãminte rigidã este de 96,6%, în timp ce ponderea drumurilor judeþene ºi
comunale/ locale modernizate este de doar 46%.
Conectarea la infrastructura rutierã pan-europeanã a reþelei de transport din regiune este asiguratã
de Coridorul IX pan-european, ce porneºte din Lituania în direcþia Moscova (RU) – Kiev (UA) –
Chiºinãu - Leuºeni - Bucureºti - Ruse (BG) - Stara Zagora (BG) - Alexandropol (GR).
Reþeaua de cãi ferate din regiune cuprinde parþial sau complet trasele de cale feratã ale României
ºi Republicii Moldova având ca limite: Paºcani - Târgu Neamþ, Fãurei –Tecuci – Bârlad – Vaslui –
Buhãieºti – Iaºi – Ungheni, Bârlad – Fãlciu – Fãlciu Nord, Crasna – Huºi, Buhãieºti – Roman, Iaºi
- Târgu Frumos – Paºcani, Iaºi – Hârlãu, Iaºi – Dângeni – Dorohoi, Bârlad – Galaþi, Bender Chiºinãu – Ungheni, Revaca – Cãinari, Ungheni – Bãlþi, Slobodca – Bãlþi;
Componenta feroviarã a Coridorului IX, pe teritoriul regiunii urmãreºte traseul Chiºinãu - Ungheni Iaºi - Paºcani - Bacãu - Bucureºti.
Reþeaua de cãi aeriene. Pe teritoriul regiunii proiectului nu funcþioneazã aeroporturi. Cele mai
apropiate douã Aeroporturi Internaþionale, sunt unul în municipiul Iaºi ºi unul în oraºul Mãrculeºti
din raionul Floreºti, însã doar pe aeroportul din Iaºi sunt operate curse regulate de transport
aerian. Fosta bazã aerianã militarã de la Mãrculeºti a obþinut recent (iulie 2008) statutul de
Aeroport Internaþional Liber, cu regim fiscal asemãnãtor Zonelor Economice Libere.
Transportul combinat. România ºi Republica Moldova sunt pãrþi semnatare ale Acordului
European privind marile linii de transport combinat ºi instalaþii conexe (AGTC). Acesta prevede, pe
teritoriul regiunii un terminal de transport combinat la Iaºi (judetul vecin judetului Vaslui), o rut ã
feroviarã importantã pentru transportul combinat internaþional (Paºcani-Iaºi-Ungheni-ChiºinãuBender) ºi un punct de trecere al frontierei important pentru transportul combinat internaþional.
Punctele de control ºi trecere a frontierei între România ºi Republica Moldova, aflate pe
teritoriul geografic al regiunii, sunt Albiþa (RO) – Leuºeni (MD) (rutier), Sculeni (RO) – Sculeni (MD)
(rutier) ºi Iaºi (RO) – Ungheni (MD) (feroviar).

Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “Management comun România- Republica Moldova pentru
protecþia calitãþii aerului”- Starea de calitate a aerului în zona transfrontalierã România- Republica
Moldova
5.Calitatea aerului în zona transfrontalierã România – Republica Moldova
Între dezvoltarea durabilã ºi calitatea aerului existã o dependenþã ºi corelaþie directã.
Utilizarea durabilã constã în folosirea resurselor naturale într-un mod ºi o ratã care sã nu conducã
la declinul pe termen lung al acestora, menþinând potenþialul lor în acord cu necesitãþile ºi
aspiraþiile generaþiilor prezente ºi viitoare.
Obiectivul activitãþilor de management al poluanþilor este de a preveni, a elimina, a limita
deteriorarea, precum ºi de a îmbunãtãþi calitatea aerului în vederea evitãrii efectelor negative
asupra sãnãtãþii omului ºi mediului în general, asigurând astfel alinierea la normele ºi
reglementãrile Uniunii Europene.
Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt determinaþi pe baza datelor din sistemul de
monitorizare a calitãþii aerului ºi din inventarele de emisii ºi au ca scop evaluarea situaþiilor
concrete, comparativ cu þintele de calitate stabilite de reglementãrile în vigoare.
5.1.Calitatea aerului în judeþul Vaslui
Calitatea aerului se caracterizeazã prin urmãrirea poluãrii de fond ºi a poluãrii de impact
realizatã la nivelul agenþiilor teritoriale de mediu.
La A.P.M. Vaslui re þeaua de control al poluãrii de impact constã în monitorizarea
permanentã a urmãtoarelor categorii de poluanþi:
a) poluanþi gazosi: NO2, SO2, NH3;
b) metale: Pb;
c) TSP si PM10;
d) pulberi sedimentabile;
e) precipitaþii atmosferice.
Punctele de prelevare sunt amplasate în municipiile Vaslui, Bârlad, Husi ºi în oraºul
Negreºti (în municipiul Huºi ºi orasul Negreºti sunt prelevate numai pulberi sedimentabile).
Concentraþii ale dioxidului de sulf SO2
La indicatorul SO2 nu s-au înregistrat depãºiri fata de valoarea limitã admisã, 125 µg/mc
conform ORD. nr. 592/2005.
Tabel 5.1. Evolu þia dioxidului de sulf - (ìg/mc)
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Figura 5.1. Evoluþia concentraþiilor SO2- valori medii anuale
Concentraþii ale dioxidului de azot NO2
Oxizii de azot provin, cu precãdere, din arderea combustibililor ºi din traficul auto. Sunt
toxici, în special dioxidul de azot - care provoacã asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare,
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reducerea vizibilitãþii pe ºosele ca urmare a formarii smogului, cãderea frunzelor la copaci,
formarea ploilor acide.
Tabel 5.2. Evolu þia NO2 - (µg/mc)
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Figura 5.2. Evoluþia concentraþiei NO2, concentraþii medii anuale
Concentraþii ale amoniacului NH3
Aportul surselor naturale în poluarea cu amoniac este relativ mic, de aproximativ 15-20%.
Dintre sursele artificiale, cea mai importanta este agricultura, aportul creºterii pãsãrilor ºi
animalelor fiind substanþial.
Amoniacul este un gaz incolor, cu miros caracteristic, înþepãtor, care se percepe de la o
concentraþie de 20 ppm, fiind mai uºor decât aerul ºi foarte solubil în apa. Are efect paralizant
asupra receptorilor olfactivi, motiv pentru care depistarea organoleptica este valabila numai pentru
o perioada scurta de la intrarea în contact cu el.
Tabel 5.3. Evolu þia NH3 - (µg/mc)
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Figura 5.3. Evoluþia concentraþiei NH3, concentraþii medii anuale
Producerea ozonului troposferic (poluarea fotochimicã)
Spre deosebire de ozonul stratosferic care protejeazã viaþa pe pãmânt, ozonul troposferic
este deosebit de toxic ºi constituie poluantul principal al atmosferei þãrilor ºi oraºelor
industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activitãþi industriale ºi trafic rutier. Este
generat prin descãrcãri electrice, reacþii fotochimice sau cu radicali liberi. Are densitatea de 1,66
ori mai mare decât aerul ºi se menþine aproape de sol. Se descompune uºor, generând radicali
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liberi cu putere oxidantã. Principalii poluanþi primari care determinã formarea prin procese
fotochimice a ozonului ºi altor oxidanþi în atmosfer ã joasã sunt: oxizii de azot (NOx), compuºii
organici volatili (COV) ºi metanul.
Ca surse generatoare de precursori ai ozonului se evidenþiazã urmãtoarele:
Ø
arderea combustibililor fosili: cãrbune, produse petroliere, în surse fixe ºi mobile (trafic);
Ø
depozitarea ºi distribuþia benzinei;
Ø
utilizarea solvenþilor organici;
Ø
procesele de compostare a gunoaielor menajere ºi industriale.
Cantitatea de ozon troposferic este foarte variabila în timp ºi spaþiu, ºtiut fiind faptul ca
precursorii sunt transportaþi la distanþe mari de sursa. Din aceste considerente, ozonul este foarte
greu de urmãrit, fiind necesara în mod deosebit ºi monitorizarea precursorilor sãi: oxizi de azot,
metan, compuºi organici volatili.
Nocivitatea compuºilor organici volatili este pusã în evidenþã prin concentraþia mai mare
sau mai micã de ozon troposferic. Mãsurãtorile de ozon se efectueazã cu aparaturã specialã
conform standardelor internaþionale. Statia automata de monitorizare a calitatii aerului, pentru
judeþul Vaslui, a fost pusa in funcþiune în ultima parte a anului 2007, pânã la acest moment
neavând date validate pentru acest an. În anul 2008 existã date validate.
Pulberi in suspensie (PM 10 si PM 2.5)
Monitorizarea indicatorului PM10 se realizeazã din anul 2004 numai la sediul APM.
Tabel 5.4. Evolu þia PM10 - (µg/mc)
Judet
Vaslui

2004

2005

2006

54.0

58.0

48.1

2007
35.8

2008
49,0

Calitatea aerului ambiental – metale grele
S-au efectuat determinãri la indicatorul Pb în ºapte puncte în municipiul Vaslui ºi douã în
municipiul Bârlad, având staþii de trafic, industriale ºi urbane. Nu s-au înregistrat depãºiri la nici
una din aceste staþii.
Tabel 5.5. Evolu þia Pb - (µg/mc)
Judet
Pb
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0.41
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Figura 5.5. Evoluþia concentraþiei Pb- valori medii anuale
Incepând din anul 2008 monitorizarea continuã a aerului în judeþul Vaslui s-a realizat
aceasta se face prin Staþia Vaslui 1 – Directia Finanþelor Publice Vaslui – staþie de fond
urban, a fost amplasatã în zonã rezidenþialã, la distanþã de surse de emisii locale, pentru a
evidenþia gradul de expunere a populaþiei la nivelul de poluare urbanã.
Acest tip de staþie:
- evalueazã influenþa aºezãrilor umane asupra calitãþii aerului;
- raza ariei de rãspândire este de 1-5 km;
- poluanþii monitorizaþi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid
de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în
suspensie (PM10) ºi parametrii meteo (direcþia ºi viteza vântului, presiune, temperaturã,
radiaþia solarã, umiditate relativã, precipitaþii).

Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “Management comun România- Republica Moldova pentru
protecþia calitãþii aerului”- Starea de calitate a aerului în zona transfrontalierã România- Republica
Moldova
La nivelul judeþului Vaslui nu putem vorbi despre zone critice din punct de vedere al poluãrii
atmosferei.
5.2. Calitatea aerului în Republica Moldova
Monitorizarea calitãþii aerului atmosferic este efectuatã in Republica Moldova de cãtre
Serviciul Hidrometeorologic de Stat in baza a 17 posturi staþionare, amplasate in 5 centre
industriale: Chiºinãu, Bãlþi, Tiraspol, Ribniþa, Bender. In afarã de aceasta, staþiile Leova (SHS) ºi
Hinceºti (IEG) monitorizeazã calitatea aerului atmosferic in context transfrontier. Conform
programului de activitate, in anul 2006 au fost prelevate ºi analizate 65371 probe de aer, pentru
poluanþii de bazã (suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot) ºi cei
specifici (fenol, formaldehidã).
Se considera ca nici în Moldova reteaua de monitorizare automatã a calitãþii factorilor de
mediu nu este suficient de extinsã. Se impune ca cel puþin în zona de graniþã cu Romania sã se
amplaseze o noua staþie.
Au fost înregistrate depãºiri ale concentraþiilor medii anuale pentru formaldehidã (Bãlþi,
Chiºinãu ºi Bender), suspensii solide (Bãlþi) ºi dioxid de azot (Chiºinãu). Pe parcursul anului 2006
sau inregistrat patru cazuri de poluare a aerului ce a depãºit nivelul 5 CMA – pentru (suspensii
solide de douã ori), dioxid de azot ºi formaldehidã, comparativ cu patru cazuri in anul precedent ºi
un singur caz in 2004. Concluzia generalã este cã nivelul de poluare a aerului atmosferic in 2006
s-a majorat uºor in mun. Chiºinãu; nu s-a modificat in mun. Bender ºi or. Ribniþa; ºi s-a redus
intrucatva in mun. Tiraspol ºi Bãlþi.
Nivelul inalt de poluare cu suspensii solide, dioxid de azot ºi formaldehidã ce se menþine
pe parcursul mai multor ani, poate fi explicat prin influenþa unui ºir de factori: salubrizarea
insuficientã a zonelor urbane, intensificarea traficului rutier, spaþiile mari de sol afanat ºi gazoanele
deteriorate, activitatea intreprinderilor industriale neutilate adecvat cu sisteme de captare ºi
neutralizare a noxelor emise. Contribuie la sporirea nivelului poluãrii ºi situaþiile de stagnare a
aerului, condiþionate de stratificarea stabilã, vintul slab ºi lipsa precipitaþiilor. Un rol important il are
ºi relieful local, intrucit in depresiuni are loc stocarea maselor de aer poluat.
Nivelul de poluare a aerului se apreciazã dupã valoarea concentraþiilor medii, iar calitatea
aerului se caracterizeazã prin indicele complex al poluãrii atmosferei (IPA), integrat dupã
parametrii suspensii solide, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot, fenol ºi
formaldehidã. Indicele anual complex al poluãrii atinge valori maxime in centrele urbane cele mai
importante (Chiºinãu, Bãlþi ºi Tiraspol).
Gradul de poluare a aerului in localitãþile urbane pe parcursul ultimilor 5 ani manifestã o
tendinþã descrescãtoare in municipiul Tiraspol, ºi are o tendinþã spre majorare la Bãlþi, Bender ºi
Ribniþa.
Calitatea aerului atmosferic in zonele de protecþie sanitarã a intreprinderilor cu surse de
poluare este monitorizatã de Centrele de Medicinã Preventivã (CMP). Pe parcursul anului 2006,
CMP au colectat ºi analizat 8171 probe de aer, din care 931 probe (11,3%) au indicat o dep ãºire a
concentraþiei admisibile. O poluare mai pronunþatã a aerului atmosferic s-a inregistrat in localitãþile
Comrat (depãºirea normelor in 39% din probe), Bãlþi (20%) ºi Chiºinãu (15%).
In afarã de calitatea aerului atmosferic, Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizeazã
componenþa chimicã a depunerilor atmosferice. Reþeaua naþionalã de observaþii asupra
precipitaþiilor atmosferice a fost creatã in baza a 8 staþii meteorologice amplasate in urmãtoarele
localitãþi: Chiºinãu, Tiraspol, Cahul, Ribniþa, Leova, Dubãsari, Camenca ºi Corneºti.
Pe parcursul anului au fost recoltate 1258 probe de precipitaþii, fiind analizaþi 6 ioni
principali: SO42-, Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, NH4+, precum ºi pH. Concentraþiile maxime de
hidrocarbonaþi se inregistreazã preponderent in zonele industrializate (Ribniþa, Camenca, Cahul ).
Concentraþiile inalte de calciu ºi magneziu din zona or. Ribniþa se explicã prin impactul a douã
intreprinderi mari amplasate in apropiere – S.A.”Ciment” din Rezina ºi fabrica de ciment ºi ardezie
din Ribniþa, care emit in aer cantitãþi apreciabile de pulberi de calcar ce conþin carbonaþi de calciu
ºi magneziu. Concentraþia clorurilor ºi sulfaþilor nu prezintã vre-o corelaþie clarã cu anumite surse
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specifice de poluare cunoscute in zonele monitorizate. Majoritatea parametrilor ating valori maxime
primãvara sau/ºi toamna, ceea ce poate fi legat de circulaþia/variaþiile sezoniere a maselor de aer.
Valorile medii lunare ale pH in probele colectate au variat intre 4,50 (Leova) ºi 7,25
(Chiºinãu). Au fost inregistrate zece cazuri de precipitaþii acide ( pH<5.0), cel mai frecvent la
staþiile Leova ºi Dubãsari, ambele situate in zone supuse influenþei fluxurilor transfrontaliere de
poluanþi.
Sub aspect sezonier, luna in care s-au inregistrat cele mai mici valori ale reacþiei acide a
precipitaþiilor este februarie.
Datele prezentate demonstreazã elocvent faptul cã in regiunile industrializate ale
Republicii Moldova au loc procese accentuate de poluare a aerului, fapt care impune
implementarea unor mãsuri de diminuare a emisiilor de noxe in atmosferã º i o monitorizare mai
amplã a calitãþii aerului.
Calitatea aerului atmosferic in Republica Moldova este influenþatã de emisiile provenite
din trei tipuri de surse poluante: sursele fixe care includ CET-urile, cazangeriile ºi intreprinderile
industriale in stare de funcþionare; sursele mobile care includ transportul ºi tehnica agricolã; ºi
transferul transfrontalier de noxe.
In oraºele mari, calitatea aerului este influenþatã preponderent de emisiile de la transportul
auto, cazangerii ºi intreprinderile mari ale industriei de construcþii, iar in centrele raionale ºi
localitãþile rurale, de emisiile de la intreprinderile mici: mori, fabrici de vin, brutãrii, cariere precum
ºi cele din sursele casnice.
Sursele fixe de poluare. La momentul actual in Republica Moldova sunt inregistrate 1764
intreprinderi industriale, 3 centrale termoelectrice, 56 cazangerii raionale, 2344 cazangerii mici ºi
medii, 565 staþii de alimentare cu produse petroliere ºi gaze, 24 baze pentru depozitarea ºi
pãstrarea produselor petroliere, 105 intreprinderi de transport auto. Dintre acestea, o singurã
intreprindere se incadreazã in categoria surse majore de poluare (emisii anuale depãºind 5000
tone), 9 unitãþi industriale au avut emisii anuale intre 100 – 5000 tone iar celelalte intreprinderi au
avut emisii panã la 100 tone pe an fiecare. Intreprinderile cu cele mai mari emisii in aerul
atmosferic in anul 2006 au fost SA Ciment, Rezina (5670 tone) ºi CET-2 din Chiºinãu (circa 1140
tone).
Conform rapoartelor statistice, cantitatea totalã a poluanþilor emiºi de la sursele fixe pe
parcursul anului 2006 a constituit 21,9 mii tone, inclusiv: particule solide – 5,2 mii tone; dioxid de
sulf - 2,3 mii tone; oxizi de azot – 3,2 mii tone; oxid de carbon – 7,3 mii tone; hidrocarburi – 1,5 mii
tone; altele – 2,4 mii tone. Datele prezentate nu sunt complete intrucat nu includ intreprinderile din
Transnistria care nu raporteazã cãtre autoritãþile centrale. Sectorul termoenergetic consumã circa
43% din resursele energetice ale þãrii ºi contribuie cu circa 47% la emisiile sumare de la sursele
fixe de poluare (circa 10,3 mii tone anual). Scãderea cererii de energie in ultimii ani a condus la
diminuarea emisiilor poluante din aceastã sursã º i, implicit, la micºorarea impactului asupra
mediului. Un alt factor care a acþionat in aceeaºi direcþie, schimbând atât cantitatea cat ºi structura
emisiilor poluante, a fost înlocuirea combustibililor lichid ºi solid cu gaz natural, in special in
unitãþile de ardere mari. In acelaºi timp, o parte din unitãþile mai mici (de exemplu, cazangeriile
locale) lucreazã in continuare pe cãrbune ºi intr-o mãsurã mai micã – pe pãcurã. Per total, circa
douã treimi din unitãþile termoenergetice funcþioneazã pe bazã de gaz, aproape o treime – pe
cãrbune, iar 4-5% utilizeazã pãcura.
Cei mai mari consumatori de resurse energetice din þarã sunt intreprinderile CET–1, CET–
2 ºi Termocom (Chi ºinãu) ºi CET–Nord (Bãlþi). In anul 2006 intreprinderile menþionate au
consumat 588612 tone convenþionale gaze naturale faþã de 599917 tone in 2005, ºi 287 tone
convenþionale de cãrbune (faþã de 305 tone in 2005). Intreprinderile nu au consumat deloc pãcurã
in acest an.
Emisiile sumare de substanþe poluante in atmosferã de la aceste intreprinderi in 2006 au
constituit 1551 tone, micºorandu-se cu 21 % faþã de anul 2005. In total in þarã sunt inregistrate
circa 2400 intreprinderi termoelectrice ºi termice, din care funcþioneazã circa 2000. Pe parcursul a.
2006 numãrul cazangeriilor in funcþiune a crescut cu 618. Numãrul unitãþilor care funcþioneazã pe
gaze naturale a sporit cu 280 unitãþi, faþã de 999 unitãþi in anul 2005. Controalele activitãþii
intreprinderilor termoenergetice au depistat diverse incãlcãri ale cerinþelor ºi normelor tehnologice
cum ar fi: nerespectarea regimului procesului de ardere, nerespectarea instrucþiunilor ºi STAS-

Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “Management comun România- Republica Moldova pentru
protecþia calitãþii aerului”- Starea de calitate a aerului în zona transfrontalierã România- Republica
Moldova
urilor privind exploatarea aparatelor de mãsurat ºi control, exploatarea instalaþiilor cu arzãtoarele ºi
canalele de gaze deermetizate, etc.
Sursele mobile de poluare. Pe parcursul ultimilor ani transportul auto a rãmas sursa
principalã de poluare a aerului atmosferic. In anul 2006 emisiile din aceastã sursã au fost de circa
182 mii tone ceea ce reprezintã 90% din emisiile sumare in bazinul aerian (fãrã Transnistria). In
perioada raportatã unele intreprinderi au efectuat schimbãri in procesul tehnologic, respectiv
montarea unor instalaþii noi pentru captarea ºi purificarea aerului, mai performante, ºi schimbarea
cazanelor care utilizau combustibil solid sau lichid cu cazane pe gaz natural. De regulã, asemenea
schimbãri contribuie la diminuarea emisiilor in atmosferã (in primul rand, a particulelor solide ºi
dioxidului de sulf).

Concluzii:
Realizarea proiectului presupune în primul rând identificarea ºi cuantificarea factorilor de
stres asupra mediului în zona analizatã. Aceºtia sunt reprezentaþi activitãþile antropice desfãºurate
în zona de interes (Romania-Republica Moldova).
Trecutul comun, si colaborãrile multiple între cele douã þãri, materializate prin numeroase
parteneriate ºi activitãþi economico-socio-culturale care se întind pe o lungã perioadã de timp,
permit asocierea în acest moment pentru realizarea unui obiectiv comun ºi anume protecþia calitãþii
aerului în cadrul managementului comun România –Republica Moldova.
În ultimii douãzeci de ani activitaþile antropice din zona de interes au crescut considerabil
ajungându-se în prezent sã se confrunte cu probleme noi de mediu caracteristice epocii actuale,
cum ar fi: încãlzirea globalã, efectul de serã, poluarea datoratã aglomerãrilor urbane, problema
depozitãrii deºeurilor etc. Activitãþile antropice din zona de interes România - Republica Moldova
fiind reprezentate de: agricultura, transporturi, producerea energiei, creºterea animalelor etc.
În momentul de faþã activitatea economicã a scãzut mult datoritã crizei mondiale din ultimii
ani atragând dupa sine ºi regresul în ce priveste activitatea de natura antropicã. Aceste aspecte
economice fac ca situaþia pe plan regional din punct de vedere socio - economic sã se confrunte
cu o serie de greutãþi cum ar fi: lipsa locurilor de munca bine plãtite, migrarea personalului calificat,
plecarea tinerilor spre regiuni mai dezvoltate sau spre þãri cu o oferta economicã mai bunã, ºi un
standard de viaþã mai ridicat.
La estimarea impactului industrial asupra aerului în regiune studiatã au fost luaþi în
considerare urmãtorii indicatori:
Ø
Sox - oxizi de sulf
Ø
NOx – oxizi de azot
Ø
CO – monoxid de carbon
Ø
Pb - plumb
Ø
PM10 – pulberi in suspensie
In urma estimãrii impactului antropic asupra atmosferei în regiunea de graniþã România –
Republica Moldova s-au constat urmatoarele:
Ø
din calcularea impactului prin Metoda Indicelui de Poluare Globalã rezulta un IPG cuprins
intre 1 ºi 2, (IPG= 1,1) ceea ce corespunde unui Mediu supus efectului activitãþii umane
în limitele admisibile.
Ø
calitatea aerului în zona de interes studiatã se încadreazã în normele stabilite la nivel
naþional ºi European.
România în prezent se numãrã printre þãrile cu o cantitate de emisii sub cel permis,
vînzând, certificate verzi þãrilor cu o industrie mai bine reprezentatã din Comunitatea Europeanã.
Acþiunile de voluntariat ºi conºtientizare alãturi de alte pârghii politice naþionale ºi europene
(finantarile europene) contribuie direct sau indirect la prevenirea, protejarea ºi ameliorarea
factorilor de mediu.

