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CUVÂNT ÎNAINTE

Ion BODRUG
Director ADR Nord
Parteneriatul cu Institutul de Ecologie ºi Geografie ne
va ajuta sã implementãm politicile publice la nivel regional în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Regionalã
Nord. Mediul academic ºi ºtiinþific este vital pentru domeniul dezvoltãrii regionale, pentru cã proiectele pe care le realizãm sunt complexe.
Un element-cheie al dezvoltãrii regionale îl reprezintã concordanþa dintre
procesul de dezvoltare ºi calitatea mediului. Pe domenii de mediu, cel mai
mult avem de investit în managementul deºeurilor solide ºi protecþia apei.
Anume în aceste domenii este ºi cel mai dificil de realizat proiecte de dezvoltare regionalã de succes.
Activitatea oamenilor de ºtiinþã conduce la înþelegerea din ce în ce mai
aprofundatã a unor fenomene cum sunt schimbãrile climatice, accelerarea
ritmului de consumare a resurselor, degradarea mediului ambiant etc. În elaborarea strategiilor de dezvoltare de lungã duratã este absolut necesar sã luãm
în considerare fenomenele de tipul celor enumerate.
ªtiinþa trebuie sã aibã un rol din ce în ce mai important în procesul de
asigurare a dezvoltãrii durabile prin creºterea eficienþei utilizãrii resurselor,
prin dezvoltarea unor noi tehnologii, ecologice, de productivitate ridicatã ºi
eficiente din punct de vedere energetic.
ªtiinþa este o componentã esenþialã în procesul de restructurare a societãþii ºi economiei pentru asigurarea dezvoltãrii. Evaluarea ºtiinþificã a condiþiilor actuale ºi a perspectivelor potenþiale, bazatã pe inovaþiile ºtiinþifice existente ºi în curs de dezvoltare, trebuie sã stea la baza procesului de elaborare a
politicilor de dezvoltare.
În faþa ameninþãrilor degradãrii ireversibile a mediului ambiant, avem nevoie de o înþelegere ºtiinþificã completã a fenomenelor care au loc. Apariþia
publicaþiei de faþã a fost necesarã tocmai din acest considerent.
Investind în mediul ambiant, investim în viitorul nostru!
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Dr. hab. Petru CUZA
Conf. univ., director al Institutului
de Ecologie ºi Geografie al A.ª.M
Odatã cu obþinerea independenþei ºi trecerea la relaþiile economiei de piaþã, Republica Moldova s-a vãzut motivatã, în funcþie de stare deplorabilã, sub
influenþa presingului factorului uman, bazinul aerian, cel acvatic precum ºi
întregul spectru al resurselor naturale de care dispunem, de a atrage o atenþie
deosebitã ºi a monitoriza aplicarea tehnologiilor moderne sub aspect managerial.
Gradul înalt de îngrijorare a societãþii pe aceste dimensiuni a servit ca
punct de plecare pentru factorii de rãspundere ce chiar din start în sferele
specifice de activitate sã contribuie la optimizarea subiectelor deteriorate.
O informaþie amplã privind calitatea mediului ambiant, a elementelor de
structurã pe dimensiunile complexului factorilor de mediu, a subiectelor ce
þin de economia resurselor naturale în contextul strategiei dezvoltãrii durabile, cei cointeresaþi în problemele visate, în cãile orientate spre soluþionarea
acestora se pot familiariza din prezenþa culegere, elaboratã de Institutul de
Ecologie ºi Geografie în colaborare cu colaboratorii Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Nord.
Pornind de la faptul cã culegerea însumeazã în fond problemele ce þin de
starea în care a fost adus complexul factorilor de mediu, a subiectelor ce þin
de economia resurselor naturale din limitele spaþiului naþional, vom insista
odatã în plus asupra faptului cã lucrarea în cauzã oferã cititorului atât informaþie referitor la starea subiectelor de referinþã, cât ºi recomandãri orientate
spre soluþionarea problemelor abordate. Într-o formã succintã sunt însumate
în agendã atât complexul factorilor de mediu, Resursele funciare, Fondul forestier, Arii protejate etc. Au fost menþionate ºi problemele stringente ce þin
de managementul deºeurilor solide. În definitiv sunt evidenþiate într-o rubricã aparte vastele resurse turistice de care dispune Republica Moldova ºi care
nu-s încã pe deplin valorificate.
Vaste informaþii din prezenþa culegere, referitor la starea subiectelor patrimoniului naþional precum ºi propunerile formulate în speranþa soluþionãrii
cu succes a problemelor abordate, cu siguranþã cã reprezintã un fundament
solid pentru factorii de decizie în vederea asigurãrii dezvoltãrii durabile a
potenþialului resurselor naturale naþionale, asigurãrii ameliorãri calitãþii mediului ambiant din Republica Moldova.
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I. CARACTERIZAREA GENERALÃ
A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD
1.1. Regiunea de Dezvoltare Nord  aspecte geografice
dr. Nicolae Boboc, prof. univ.
Valentina Muntean, cerc. ºt. stagiar
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) ocupã o suprafaþã de 10050,9 km2
(22,72% din suprafaþa totalã a Republicii Moldova) ºi include 11 raioane
administrative ºi municipiul Bãl?i. În spaþiul RDN în a. 2004 populaþia numãra 1038,3 mii locuitori, în 2013 numãrul locuitorilor înregistreazã o scãdere apreciabilã de 33.1 mii locuitori (3,77%) ºi alcãtuieºte 999,2 mii locuitori. Cea mai mare diminuare a numãrului populaþiei în perioada de referinþã,
de 7,7 mii se înregistreazã în raionul Floreºti ºi de 5,6 mii în raionul Drochia
(tab. 1).
Tabelul 1
Dinamica spaþio-temporalã al numãrului populaþiei a RDN în anii
2004 ºi 2013 (Sursa:Anuarele statistice ale Republicii Moldova)
2004
Raioane/
municipiu

2013

Populaþia, mii persoane
din care

%
din care
total urban rural urban rural total urban rural urban rural
2

3

4

Briceni

77.9

15.6

62.3

20

Edineþ

86.1

26

60.1

Ocniþa

55.6

18.2

Donduºeni

47.4

Drochia
Soroca

1

Populaþia, mii persoane

%

5

7

8

10

11

80

74.4

15.4

59

20.7

79.3

30.2

69.8

82.1

26

56.1

31.7

68.3

37.4

32.7

67.3

55.5

19.5

36

35.1

64.9

10.3

37.1

21.7

78.3

44.3

10.6

33.7

23.9

76.1

94.5

21.5

73

22.8

77.2

88.9

20.3

68.6

22.8

77.2

102.3

38.7

63.6

37.8

62.2

100.1

37.7

62.4

37.7

62.3
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Râºcani

72.4

16.1

56.3

22.2

77.8

69.1

15.8

53.3

22.9

77.1

Glodeni

64.2

12.2

52

19

81

60.9

11.6

49.3

19

81

Fãleºti

96.1

18.2

77.9

18.9

81.1

92.1

16.9

75.2

18.4

81.6

mun. Bãlþi

149 144.3

4.7

96.8

3.2

149.7 144.8

4.9

96.7

3.3

Sângerei

93.2

19.3

76.9

20.1

79.9

93.2

18.8

74.4

20.2

79.8

Floreºti

96.6

19.3

74.3

20.6

79.4

88.9

19.3

69.6

21.7

78.3

1035.3 359.7 675.6

34.7

65.3

999.2 356.7 642.5

35.7

64.3

Total

Din punct de vedere peisagistic RDN face parte din Zona de Silvostepã,
în cadrul cãreia se deosebesc trei regiuni fizico-geografice: A. Regiunea Podiºurilor ºi Câmpiilor de Silvostepã a Moldovei de Nord, B. Regiunea Câmpiilor ºi Dealurilor de Stepã a Moldovei de Nord ?i D. Regiunea Podi?ului
Codrilor (fig.1)
A. Regiunea Podiºurilor ºi Câmpiilor de silvostepãa Moldovei de Nord
ocupã 16,9% din teritoriul republicii. Relieful reprezintã un sistem de podiºuri ºi câmpii moderat ºi respectiv slab fragmentate. Altitudinile maxime ating
300-350 m. Fâºia de toltri din nord-vestul regiunii creeazã un peisaj erozivocarstic pitoresc. Dintre procesele exogene, pe lângã cele carstice, se evidenþiazã eroziunea, procesele de surpare ºi rostogolire, alunecãrile de teren.
Temperatura medie în ianuarie este de -4, -4,5°C, în iulie 19,5-21°C. Precipitaþiile medii anuale ating valori de 550-620 mm. Reþeaua hidrograficã
este bine dezvoltatã, fiind reprezentatã prin râuri mici cu debit relativ redus,
dar cu scurgerea de obicei permanentã. Terenurile agricole ocupã circa 80%
din teritoriu fiind ocupate de cereale (grâu, orz, secarã, porumb), culturi tehnice (sfeclã de zahãr, floarea soarelui) ºi pomicole (mere, prune, cireºe). Regiunea cuprinde trei subregiuni fizico-geografice.
A.1. Podiºul de silvostepã a Moldovei de Nord este situat în nordul interfluviului Prut-Nistru ºi ocupã 9,80% din teritoriul republicii. Se evidenþiazã
printr-un relief slab fragmentat cu altitudini pânã la 300 m. Aceasta determinã ponderea apreciabilã (59,0%) a reliefului cu altitudinea ce depãºeºte 200
m ºi valoarea micã (5,7%) a versanþilor cu panta mai mare de 6°. Densitatea
fragmentãrii de obicei nu depãºeºte 1 km/km2 ºi numai în valea fluviului
Nistru ºi a râului Prut aceasta poate întrece de 1,5 km/km2. Precipitaþiile
medii anuale ating valori de 580-620 mm. Temperaturile medii ale lunii ianuarie alcãtuiesc -4,5°C, ale lunii iulie, 19,5°C. Suma temperaturilor active
din perioada de vegetaþie este de 2800-2900°. Pe soluri cenuºii molice, cenu8
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ºii tipice, rendzine tipice ºi levigate ºi cernoziomuri levigate se dezvoltã pãduri de stejar cu cireº. Ponderea peisajelor forestiere ºi agricole alcãtuieºte
9,2% ºi respectiv 76,7% din suprafaþa totalã a regiunii.
A.2. Podiºul de silvostepã al Nistrului ocupã interfluviul Rãut-Nistru (altitudinea maximã 350 m în Dealul Vãdeni) ºi deþine 10,49% din suprafaþa
Republicii Moldova. Are un relief moderat fragmentat de un sistem de vãi ºi
ravene înguste, uneori în formã de chei (densitatea fragmentãrii 1,9-2,1 km/
km2). În acest podiº, în raport cu Podiºul Moldovei de Nord, se înregistreazã
o pondere majoratã a versanþilor cu panta mai mare de 60 (11,8% din suprafaþa totalã).
Se dezvoltã pe larg procesele erozionale, alunecãrile de teren ºi cele carstice. Precipitaþiile medii anuale depãºesc 600 mm. Suma temperaturilor active din perioada de vegetaþie alcãtuieºte 2900 0 în nord ºi 31500 în sud. Temperatura medie a lunii ianuarie variazã de la -4,50C în nord ºi pânã la -3,50C în
sud, a lunii iulie, 19,50C în nord ºi 200C în sud. Pe soluri cenuºii molice,
cenuºii ºi cernoziomuri levigate se întâlnesc dumbrãvile de gorun ºi carpen în
sud ºi gorun ºi cireº în nord. Suprafaþa pãdurilor alcãtuieºte 11,0%, a terenurilor agricole 79,8% din suprafaþa totalã a subregiunii.
A.3.Câmpia de silvostepã a Prutului de Mijloc ocupã segmentul de est al
bazinului Prutului, de la râul Camenca în nord ºi pânã la râul Delia în sud.
Câmpia ocupã 6,59% din suprafaþa republicii. Predominã altitudinile sub 250
m. Densitatea mare a fragmentãrii reliefului, valoarea apreciabilã a energiei
reliefului ºi rãspândirea largã a rocilor argilo-nisipoase determinã dezvoltarea intensã a alunecãrilor de teren ºi a eroziunii torenþiale. Cantitatea anualã
de precipitaþii alcãtuieºte 500-550 mm din care majoritatea (cca. 400 mm)
cad în perioada de vegetaþie. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -40C,
a lunii iulie, 200C. Pe soluri cenuºii molice ºi cernoziomuri levigate, în lunca
largã a Prutului ºi pe soluri aluviale molice ºi stratificate, s-au pãstrat comunitãþi de stejar, salcie, plop. Terenurile agricole constituie 76,3% din suprafaþa subregiunii. Câmpia Prutului de Mijloc, în raport cu alte subregiuni fizicogeografice, se evidenþiazã prin cea mai mare pondere a pajiºtilor (21,5% din
suprafaþa totalã a acesteia).
B. Regiunea câmpiilor ºi dealurilor de stepã a Moldovei de Nordocupã
circa 11% din teritoriul republicii. Relieful este reprezentat de câmpii slab
fragmentate cu altitudini în jur de 200-220 m ºi dealuri cu altitudini pânã la
350 m. Dintre procesele exogene se evidenþiazã eroziunea în suprafaþã în
regiunile de câmpie ºi eroziunea torenþialã ºi alunecãrile de teren în cele deluroase. Temperatura medie a lunii ianuarie variazã de la -4,50C în nord pânã
la -4,00C în sud, a lunii iulie 200C. Precipitaþiile medii anuale alcãtuiesc 500650 mm. Suma temperaturilor active din perioada de vegetaþie este de 30009
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3100°. În câmpie predominã râuri consecvente, iar în regiunea de deal este
prezent un sistem de râuri subsecvente. Pe cernoziomuri tipice moderat ºi
slab humifere, îndeosebi pe versanþii afectaþi mai intens de eroziune ºi alunecãri de teren, este prezentã vegetaþia de stepã. Pe unele dealuri, pe soluri
cenuºii molice ºi cernoziomuri levigate, se întâlnesc peisaje forestiere. Terenurile agricole deþin 84% din suprafaþa regiunii, fiind ocupate de cereale,
culturi tehnice ºi pomicole. Regiunea include douã subregiuni fizico-geografice.
B.1.Câmpia de stepã a CubolteiInferioare ocupã partea superioarã a bazinului Rãutului, câmpie cunoscutã ºi sub numele de Câmpia Bãlþilor. Suprafaþa acesteia deþine 5,94% din suprafaþa republicii. Relieful reprezintã o câmpie slab fragmentatã, cu altitudinea medie 160 m. Versanþii cu panta ce depãºeºte 6° alcãtuiesc numai 4% din suprafaþa totalã a subregiunii. Dintre procese de modelare se evidenþiazã eroziunea în suprafaþã, mai rar cea torenþialã ºi
alunecãrile de teren. Anual cad circa 500 mm de precipitaþii din care circa
400 mm cad în perioada de vegetaþie. Predominã cernoziomurile tipice moderat humifere cu asociaþii de stepã (pãiuº ºi negarã cu diferite ierburi). Terenurile agricole alcãtuiesc circa 84,8% din suprafaþa subregiunii din care circa
68% revin terenurilor arabile.
B.2. Dealurile de stepã ale Ciulucurilor ocupã 5,0% din suprafaþa republicii. Relieful este reprezentat de un sistem de dealuri cu altitudini pânã la 330350 m intens fragmentate de vãi ºi ravene ºi de multiple alunecãri de teren.
Cantitatea anualã a precipitaþiilor depãºeºte 620 mm din care 400-420 mm
cad în perioada caldã.
Dominarea în substrat a argilelor sarmaþiene, cu un conþinut apreciabil de
sãruri solubile a favorizat dezvoltarea vegetaþiei de stepã sub care s-au format cernoziomuri tipice, soloneþuri, cernoziomuri soloneþizate ºi cernoziomuri salinizate. În condiþiile când solurile se formeazã pe roci permeabile
(nisipuri, calcare, gresii), surplusul de sãruri din scoarþa de alterare este spãlat ºi, astfel, apar condiþii optime pentru dezvoltarea peisajelor forestiere,
cum este cazul Dealului Rãdoaia, Dealului Rediului ºi culmilor altor dealuri
din bazinul Soloneþului. Ponderea terenurilor agricole este de circa 75%.
D. Regiunea Podi?ului silvic al Bâcului este reprezentata printr-un sector
mic din subregiunea
D.2. Podiºul Bâcului de Nord, care face parte din raionul administrativ
Sângerei.
Subregiunea se caracterizeazã cu un relief de cueste ºi o largã rãspândire
a hârtoapelor (altitudinea maximã 405 m). Media temperaturii lunii ianuarie
este în jur de -4°0C, a lunii iulie, 20°C. Cantitatea anualã de precipitaþii depãºeºte 600 mm. Predominã solurile cenuºii tipice, molice, fiind prezente ºi
solurile brune luvice, tipice ºi cernoziomurile levigate pe care se dezvoltã
10
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vegetaþia forestierã, reprezentatã prin asociaþii de gorun ºi carpen, mai rar de
fag. Ponderea terenurilor agricole alcãtuieºte circa 60%.
Astfel, RDN se caracterizeazã în ansamblu cu o diversitate apreciabilã a
condi?iilor peisagistice favorabile pentru diverse activitã?i economice, care
au determinat un grad înalt de exploatare a resurselor naturale cu implica?ii
asupra stãrii ecologice a mediului.

Figura 1. Unitãþile peisagistice ºi administrative
ale Regiunii de Dezvoltare Nord
11
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1.2. Condiþiile geologo-geomorfologice
dr. Ghennadi Sîrodoev, conf. univ.,
dr. Efrem Miþul, conf. univ.,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Teritoriul este interpretat, pe de o parte, ca teren pentru amplasarea ºi
desfãºurarea activitãþilor umane ºi calificat ca un tip aparte de resurse elementare  resurse teritoriale, iar pe de altã parte, ca un centru de resurse
specific complex  purtãtor (magazie) a mai multor resurse ºi condiþii naturale. Existenþa ºi calitatea resurselor sînt determinate în mare parte de forma de
relief, care la rîndul sãu este condiþionatã de istoria evoluþiei ºi structura geologicã a teritoriului, de activitatea proceselor exogene de modelare a reliefului.
Regiunea luatã în studiu are un relief de cîmpie dezvoltat pe straturi de
roci sedimentare care sînt aºezate pe marginea sud-vesticã a Platformei EstEuropene (Placa Moldoveneascã) ºi care au o uºoarã înclinare spre sud-vest
(Ãåîëîãèÿ ÑÑÑÐ, 1969). Unele din trãsãturile de bazã ale reliefului contemporan au început sã se formeze de la mijlocul sarmaþianului mediu, cînd
de pe teritoriul jumãtãþii de nord a Moldovei s-a retras bazinul marin ºi aici sa stabilit un regim continental.
În a doua jumãtate a sarmaþianului mediu acest teritoriu reprezenta o cîmpie de acumulare, slab accidentat, cu rîuri line ºi vãi slab exprimate în relie,
cu lacuri, mlaºtini ºi braþe pãrãsite (Ëóíãó, 1968), caracteristice pentru cîmpiile joase (Áèëèíêèñ è äð., 1978). Datoritã migraþie permanente a rîurilor
cîmpia a fost acoperitã de o cuverturã groasã de depozite fluvio-deltaice
(Ïàëåîãåîãðàôèÿ Ìîëäàâèè, 1965). Numai partea ei de nord în pliocenul
timpuriu reprezenta o cîmpie ridicatã (de denudaþie), de unde se îndepãrtau
depozitele argilo-nisipoase ale miocenului superior. În pliocenul mediu are
loc o restructurare profundã a reliefului  în partea mijlocie a teritoriului
interfluviului Nistru  Prut apare o fîºie de relief mai ridicat care a divizat
bazinul unicului rîu în douã pãrþi, formînd astfel douã cursuri de apã noi  rîul
Nistru Vechi ºi rîul Prutul Vechi. Ridicãrile în salturi a teritoriului din pliocenul tîrziu ºi eopleistocen au dus la adîncirea vãilor acestor rîuri, fragmentarea
suprafeþei cîmpiei ºi la crearea noilor forme de relief  teraselor fluviale vechi.
În pleistocen teritoriul a intrat într-o fazã calitativ nouã de evoluþie în decursul cãrei au fost puse bazele reliefului contemporan. În acest rãstimp morfogeneza a cãpãtat un ritm accelerat datoritã sporirii intensitãþii miºcãrilor verticale provocate atît de orogeneza Carpaþilor, cît ºi de fenomenele glaciare
din regiunile centrale ale Cîmpiei Est-Europene. Adîncirea periodicã a rîurilor Nistru ºi Prut cu 20-30 m (Áèëèíêèñ, 2009) au contribuit la activizarea
12
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proceselor de denudaþie ºi la formarea teraselor de versant. Actualmente partea de nord ºi cea centralã a republicii sînt supuse miºcãrilor tectonice de
înãlþare cu o intensitate de la mai puþin de 2 pînã la 8 mm/an (Ãåîëîãèÿ
ÑÑÑÐ, 1969; Áèëèíêèñ è äð., 1978).
În formarea reliefului regiunii un rol important, pe lîngã condiþiile geodinamice, joacã alcãtuirea geologicã a scoarþei terestre pînã la adîncimea secþionãrii acesteia de cãtre eroziunea liniarã; litologia ºi, implicit, tãria rocilor
care formeazã versanþii vãilor ºi vîlcelelor ºi care sînt afectate de procesele
actuale de modelare a reliefului. În valea fluviului Nistru cuvertura sedimentarã a platformei este secþionatã pe întreaga ei grosime  pînã la fundamentul
cristalin. Rocile fundamentului, vîrsta cãrora este identificatã ca arhaic-proterozoicã inferioarã (AR-PR1), apar lîngã s. Cosãuþi într-un sector de albie a
fluviului (fig. 1) în formã de praguri ºi dezgolite în cariera de granit. Rocile
cristaline sînt prezentate prin gnaisuri, granito-gnaisuri, gabbro-norite, granituri etc. De asemenea în valea Nistrului afloreazã depozitele proterozoice
superioare (vendiene) (PR3) care alcãtuiesc partea inferioarã, iar în nordul
regiunii ºi cea mijlocie a versantului vãi. Vendianul este constituit din alternanþa de straturi de gresii, aleurolite, argilite (uneori fin stratificate, pe alocuri cu concreþiuni de fosforite), cu intercalaþii de tufuri ºi tufite. Deasupra
depunerilor vendiene se aflã formaþiunile cretacice superioare (K2) prezentate prin calcare, marne (pe alocuri asemãnãtoare cu creta, uneori cu concreþiuni de silex), prin nisipuri cu glauconit. Aceste roci afloreazã în valea Nistrului de la s. Naslavcea pînã la or. Camenca ºi în valea Prutului  de la or.
Lipcani pînã aproape de gura r. Racovãþ. Cretacicul este acoperit de sedimente badeniene (N1b) partea inferioarã a acestei formaþiuni (N1b1), care apare la
zi în valea Nistrului este nisipuri argiloase, cleioase, nestratificate, cu intercalaþii lenticulare de pietriº (s. Naslavcea) sau din argile foarte nisipoase ºi
carbonatice (s. Cot) (Ãåîëîãèÿ ÑÑÑÐ, 1969).

Fig. 1.
Alcãtuirea geologicã a regiunii
de Dezvoltare Nord (fragmentul
al hãrþii (Áóêàò÷óê è äð.,
1988), micºorat)*.
* Explicaþia semnelor
convenþionale este
datã în text.
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Depozite analoage sînt dezgolite de asemenea în valea r. Rãut între localitãþile Mãrculeºti ºi Þîra (Áóêàò÷óê è äð., 1988). În nord-vestul regiunii (la
vest de or. Lipcani) în baza versantului vãi Prutului se aflã un pachet de gipsuri dupã care mai sus urmeazã un strat de calcar de precipitaþie chimicã
(N1b2). Aceste depozite sînt acoperite de argile care spre sud ºi est de or.
Lipcani sînt înlocuite de calcare cu straturi subordonate de gresii care, la
rîndul sãu, sînt înlocuite în partea nord-esticã ºi esticã a ariei de extindere de
o fîºie relativ îngustã de nisipuri (N1b3). În valea Nistrului nisipurile ies la zi
numai în douã locuri  lîngã satele Naslavcea ºi Bursuc. În versantul vãii
Prutului calcarele afloreazã pînã la Balatina. De menþionat cã în zona pruteanã sînt rãspîndite de asemenea calcare nestratificate recifale. Ele formeazã
ºiruri ºi coline izolate care se înalþã deasupra localitãþii din jur cu pînã la 70
m. Aceºti recifi reprezintã continuarea spre sud a toltrelor din Podolia ºi pot
fi urmãriþi în aflorimente pînã la gura r. Cãldãruºa.
Complexul de depozite sarmaþiene (N1s) se caracterizeazã prin diversitatea largã litologicã ºi de facies, grosimea mare ºi rolul deosebit de important
în alcãtuirea versanþilor ºi spaþiilor interfluviale. Partea inferioarã a complexului (N1s1) este constituitã din diverse calcare, inclusiv recifale, care conþin
straturi rar întîlnite de marne, argile, gresii ºi nisipuri. Calcarele recifale se
alãturã pãrþii inferioare a recifilor badenieni sau formeazã de sine stãtãtor
ºiruri de pînã la 30-40 m înãlþime. Depozitele acestei pãrþi a complexului sînt
dezgolite nu numai de Nistru ºi Prut, ci ºi de Rãut pînã la s. Sãrãtenii Vechi,
precum ºi de afluenþii lui mari de stînga. Partea mijlocie a complexului sarmaþian (N1s2) la vest de zona recifalã Camenca-Ialoveni este reprezentatã în
partea inferioarã (N1s21) prin argile fin stratificate, cu lamine de aleurite; mai
sus în secþiune predominã aleuritele ºi nisipurile, iar argilele joacã un rol
secundar. Aceste depozite alcãtuiesc versanþii ºi spaþiile interfluviale mai ales
spre vest de cursul mijlociu al Rãutului ºi afluentul Camenca al acestuia. La
est de zona de recifi partea mijlocie a complexului este constituitã din calcare
care mai sus alterneazã cu straturi subordonate de marne, argile ºi diatomite.
Partea superioarã a complexului sarmaþian (N1s22) este compusã din nisipuri,
aleurite ºi argile, cu straturi de calcare de micã grosime. Aceste depozite sînt
rãspîndite la sud aproximativ de linia s. Zguriþa  or. Fãleºti ºi la est de Rãut
cu afluentul sãu Camenca precum ºi în zona de recifi. Se întîlnesc ele sub
formã de pete separate în jumãtatea esticã a curburii Rãutului. La est de zona
recifalã aceastã parte a complexului este reprezentatã preponderent prin calcare care alterneazã cu straturi de nisip ºi argilã.
Complexul de depozite aluviale nedivizate herson-meoþiene (N1h-m) (Formaþiunea de Balta) are o alcãtuire ritmicã (pînã la 8 ritmuri). Fiecare ritm
reprezintã un ciclu aluvial finalizat care începe cu sedimente de albie ºi se
încheie cu cele de luncã. Aceste depozite sînt rãspîndite la sud de linia care
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uneºte satele Japca ºl Vãscãuþi ºi ocupã spaþiile cumpenelor de apã, fiind
dispuse peste depozitele pãrþii superioare a formaþiunii sarmaþiene.
Pliocenul (N2) este reprezentat prin aluviunile teraselor rîurilor Nistru
Vechi ºi Prutul Vechi. Ele au o rãspîndire mai largã în zona nistreanã ºi la est
de cursul mijlociu al Rãutului, fiind dispuse peste depozitele Formaþiunii de
Balta sau ale pãrþii superioare a complexului sarmaþian. Aluviunile vechi sînt
extinse de asemenea în zona pruteanã cu precãdere la vest de r. Ciuhur, acoperind aici depozitele pãrþii inferioare a aceluiaºi complex.
Cuaternarului sînt atribuite aluviunile teraselor eopleistocene ºi pleistocene ale rîurilor Nistru ºi Prut ºi ale afluenþilor principali ai acestora, depozitele subaeriene loessoide sincronice lor care acoperã cu o cuverturã terasele
ºi interfluviile. De asemenea cuaternarului aparþin aluviunile din luncile actuale ale rîurilor, formaþiunile eluviale, deluviale, eluvio-deluviale, coluviodeluviale, proluviale, de alunecare de teren, tehnogene ºi solurile contemporane (Ñûðîäîåâ è äð. 2008).
Este necesar de menþionat cã pe versanþii vãilor, vîlcelelor ºi ravenelor se
descarcã pînã la douã straturi acvifere sub formã de izvoare, zone supraumede.
Componenþa litologicã, proprietãþile fizico-mecanice ale rocilor, aria de
rãspîndire ºi adîncimea de secþionare ale acestora, precum ºi miºcãrile tectonice diferenþiate noi au predeterminat diversitatea reliefului pãrþii de nord a
republicii, tipul ºi intensitatea dezvoltãrii proceselor geomorfologice actuale
de modelare a acestuia. Regiunea de Dezvoltare Nord înglobeazã integral sau
parþial 6 unitãþi geomorfologice reprezentate prin podiºuri (cîmpii ridicate ?i
cîmpii coborîte) (Tabelul, Figura 2, 3) care se disting mai întîi de toate prin
poziþia altitudinalã a suprafeþei lor.
Tabelul
Cota unitãþilor geomorfologice în cadrul
Regiunii de Dezvoltare Nord
Unitatea
geomorfologicã
Podiºul Moldovei
de Nord-Est

Supra- Cota din
faþa, km2 unitate,
%
3245,8

100,0

Cîmpia Prutului de Mijloc 1627,9

80,5

Cîmpia Cuboltei

2103,4

100,0

Podiºul Nistrului

1521,1

38,4

Dealurile Ciulucurilor

1390,1

82,2

65,9

1,3

Podiºul Codrilor Bîcului

Podiºul Moldovei de
Nord-Est reprezintã o cîmpie
de denudaþie plat-ondulatã. Altitudinile suprafeþei variazã de
la 26 pînã la 311 m, constituind
în medie 220 m. Adîncimea
fragmentãrii (energia) reliefului
se încadreazã în intervalul 50100 m ºi numai spre vãile Prutului ºu Nistrului atinge 150, pe
alocuri chiar 200 m. Fragmentarea orizontalã oscileazã între
1,5 ºi 2,0 km/km2 ºi doar întrun sector din apropierea Prutu15
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lui valorile ei sînt ceva mai mici. În general, gradul de afectare a podiºului de
cãtre eroziunea liniarã este evaluat ca mic (fig. 2). În modelarea reliefului
este vãdit de asemenea rolul alunecãrilor de teren. Acþiunii acestor procese
distructive sînt supuºi versanþii de dreapta ai vãilor rîurilor Racovãþ, Ciuhur,
ai vãilor cursului superior al Rãutului, Cuboltei ºi Cãinarului. Gradul de afectare a podiºului de cãtre alunecãri în ansamblu este mediu (fig. 3). Pe versanþii vãilor ºi vîlcelelor în alcãtuirea cãrora participã roci tari, precum ºi pe
versanþii colinelor ºi ºirurilor de recifi se manifestã procesele de rostogolire
ºi mai rar de surpare (Sîrodoev ºi alt., 2006). Marginea nord-vesticã a podiºului este unicul teritoriu în Moldova, unde are loc dezvoltarea carstului în
gipsuri însoþit de procesele de prãbuºire. Aici în 1969 a fost descoperitã peºtera Zoluºca (din 1991 poartã denumirea Emil Racoviþã)  una din cele
mai mari peºteri din Europa formate în gipsuri (Âåðèíà è äð., 1986; Moraru ºi
alt., 2008). Procesul carstic se desfãºoarã de asemenea în roci carbonatice,
îndeosebi în cele recifale, însã formele de relief create sînt de dimensiuni
relativ mici (Ìèöóë è äð., 2002).
Cîmpia Prutului de Mijloc se caracterizeazã printr-o suprafaþã ondulatã, valorile altitudinilor cãreia oscileazã de la 42 pînã la 273 m, media fiind
de 130-150 m. Adîncimea fragmentãrii variazã cu precãdere în limitele 100
ºi 150 m, iar amplitudinea minimã este egalã cu 50 m, cea maximã  cu 200
m. Indicii fragmentãrii orizontale se schimbã mai des de la 0,75 pînã la 2,5
km/km2 ºi numai în unele sectoare ating valoarea de 3,0 km/km2. În general
gradul de afectare a cîmpiei de eroziunea liniarã este mediu (fig. 2). Vãditã
este de asemenea participarea la modelarea reliefului a alunecãrilor de teren.
Formele de manifestare ale acestui proces sînt mai frecvent întîlnite în partea
esticã ºi sudicã a cîmpiei. În întregime, gradul de afectare a cîmpiei de acest
proces este mediu (fig. 3). În fîºia de recifi, care se întinde la sud pînã la gura
rîului Cãldãruºa, se manifestã procesele de rostogolire, surpare ºi carstice. În
componenþa Regiunii de Dezvoltare Nord intrã partea nordicã  cea mai mare
parte a cîmpiei.
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Figura 2.
Afectarea teritoriilor unitãþilor
geomorfologice de eroziunea liniarã.
À  ravene, gradul de afectare:
1  mare, 2  mediu, 3  mic;
B  centre administrative

Figura 3.
Afectarea teritoriilor unitãþilor
geomorfologice de alunecãrile
de teren.
À  alunecãri de teren, gradul
de afectare: 1  mare, 2  mediu,
3  mic;
B  centre administrative

Cîmpia Cuboltei are o suprafaþã colinarã, cotele altitudinale ale cãreia
fluctueazã în mediu între 50 ºi 282 m. Adîncimea fragmentãrii variazã de la
50 pînã la 150 m, iar valorile fragmentãrii orizontale oscileazã între 1,5-2,0
km/km2. În general, pentru cîmpie este caracteristic gradul mic de afectare a
reliefului de cãtre procesele de eroziune liniarã (fig. 2). Îºi aduc contribuþia la
modelarea reliefului de asemenea alunecãrile de teren. Printr-o frecvenþã mai
mare a formelor de manifestare a acestor procese se evidenþiazã partea vesticã a cîmpiei ºi prin cea mai micã  partea ei centralã. In ansamblu, cîmpiei
este specific gradul mediu de afectare de cãtre procesele de alunecare (fig. 3).
Podiºul Nistrului se distinge printr-o suprafaþã ondulatã, altitudinile cãreia ating în medie valorile de 190-210 m, atunci cînd extremele altitudinilor
sînt egale cu 17 ºi 350 m. Adîncimea fragmentãrii reliefului oscileazã în fond
între 100 ºi 200 m ºi numai în unele sectoare creºte pînã la 250 m. Fragmentarea orizontalã se schimbã de la 0,8 pînã la 2,35 km/km2. Versanþii vãilor ºi
vîlcelelor ocupã 72 % din suprafaþa podiºului. În partea de est a podiºului,
unde vãile sînt formate în roci dure, ele au forma de chei sau canion. Mai
frecvent formele de manifestare a eroziunii liniare sînt înregistrate în zona
mijlocie a podiºului. În întregime, pentru podiº este caracteristic gradul mare
de afectare de cãtre eroziunea liniarã (fig. 2). De asemenea, o largã rãspîndire
au alunecãrile de teren, mai ales în partea vesticã ºi centralã a podiºului. Gradul afectãrii globale de acest proces este apreciat ca mic (fig. 3). Pe versanþii
în alcãtuirea cãrora participã roci dure îºi manifestã activitatea procesele de
17
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rostogolire ºi surpare. În cadrul regiunii se aflã ceva mai mult de o treime din
suprafaþa podiºului (tab.)
Dealurile Ciulucurilor reprezintã un podiº cu o suprafaþã deluroasã, valorile altitudinale ale cãreia în medie constituie 160-190 m, iar ale celor extreme  23,7 ºi 350 m. Adîncimea fragmentãrii verticale variazã între 100 ºi
200 m, mãrindu-se pe alocuri pînã la 250 m. Valorile fragmentãrii orizontale
oscileazã de la 1,5 pînã la 2,0 km/km2. Suprafeþele de versant ocupã 84 % din
teritoriul podiºului (Miþelea ºi alt., 2013). Ravenele mai des se întîlnesc în
partea lui de sud. Gradul afectãrii globale a podiºului de eroziunea liniarã
este mediu (fig. 2). De asemenea largã rãspîndire au alunecãrile de teren care
ocupã 18 % din suprafaþa podiºului. Ele sînt concentrate preponderent pe
versanþii de dreapta ai rîurilor Ciuluc, mai ales în partea vesticã a podiºului.
În întregime, gradul de afectare a lui de procesele de alunecare de teren este
mare (fig. 3). In valea Rãutului din cursul mijlociu ºi vãile afluenþilor lui de
aici, unde sînt dezgolite calcare ºi gresii dure se întîlnesc forme de manifestare a proceselor de rostogolire, pe alocuri ºi de surpare.
Podiºul Codrilor este reprezentat în regiune printr-o fîºie îngustã ºi micã
a parþii lui nord-vestice (fig.2, tab.). Altitudinile suprafeþei oscileazã în intervalul 136-373 m, iar cea medie este egalã cu 210 m. Podiºului este specificã
fragmentarea cea mai mare a reliefului ºi intensitatea maximã a proceselor
contemporane de eroziune ºi de alunecare de teren. Adîncimea fragmentãrii
mai des are valori de 200 m, iar densitatea fragmentãrii orizontale variazã
între 2,2 ºi 2,5 km/km2. Suprafeþele cumpenelor de ape sînt deluroase, alungite ºi înguste  pe alocuri lãþimea lor este mai micã de 100 m. Gradul de afectare a teritoriului acestei pãrþi de podiº de cãtre eroziune liniarã ºi de alunecãrile de teren este mare (fig. 2, 3).
Recomandãri
l Este necesar de luat din timp mãsuri de protejare a resurselor teritoriale împotriva proceselor de modelare actualã a reliefului, mai cu seamã
contra celor mai distructive  eroziunii liniare ºi alunecãrilor de teren.
l Decizia de a valorifica noi terenuri sau de a schimba categoria lor de
folosinþã trebuie sã reiasã, în primul rînd, din stabilitatea acestor terenuri.
l De studiat ºi evaluat potenþialul turistic al urmãtoarelor obiecte
geomorfologice:
l în zona pruteanã: peºtera Emil Racoviþã împreunã cu alte forme carstice din localitate; fenomenul unic Suta de Movile; albiile ºi braþurile pãrãsite din lunca Prutului din rezervaþia Pãdurea Domneascã;
fîºia de recifi (colinele ºi ºirurile recifale, formele carstice, inclusiv
grotele de la Buteºti ºi Duruitoarea; vãile pitoreºti cu cheiuri.
l în zona nistreanã: particularitãþile morfologice ale versantului vãii
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Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltãrii durabile a regiunii de dezvoltare Nord

Nistrului ºi fluviul însuºi; pragurile din albia Nistrului de lîngã s. Cosãuþi; vãile de rarã frumuseþe ale afluenþilor fluviului de lîngã s. Naslavcea (cu monumentul paleontologic Carpov Iar, din preajma s.
Cosãuþi (cu mãnãstirea ºi monumentul arheologic), Bechirov Iar (în
aval de or. Soroca) cu alunecarea de teren de pe versantul drept (mai
sus de drumul auto) cu construcþii de stabilizare a acesteia  cu zid de
sprijin ºi, dacã s-au mai pãstrat, cu fîntîni de observaþie ale drenajului
de intercepþie construit de un inginer italian încã în anii 30 ai secolului
trecut.
1.3. Particularitãþile pedogeografice ale zonei silvostepei deluroase a
câmpiei de nord
acad. Andrei Ursu, prof. univ.,
dr. Aureliu Overcenco, conf. cercetãtor,
dr. Ion Marcov, conf. cercetãtor,
Stela Curcubãt, cercetãtor ºtiinþific,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Partea de nord a Republicii Moldova în întregime aparþine Zonei de
Silvostepã Est-Europene. Zona include Podiºul de Nord, Dealurile Prutului
Mijlociu ºi Prenistrene. Aceste regiuni deluroase înconjoarã Câmpia Bãlþilor, care, în genere, coincide cu bazinul hidrografic al Rãutului de Sus. Regiunile deluroase reprezintã silvostepa propriu-zisã, pe când Câmpia Bãlþilor
constituie o insulã cu condiþii preponderent de stepã (pratostepã). În cadrul
câmpiei vãluroase se evidenþiazã câteva dealuri înalte (Rãdoaia cu altitudinea 340 m, Ciutuleºti  347 m, Baxani  349 m, Vãdeni  350 m), pe culmele
cãrora s-au mai pãstrat fragmente de pãduri  în majoritate stejãriºuri pe soluri cenuºii [Ursu A., 1977, 2006].
În general, zona silvostepei prezintã o îmbinare a condiþiilor pedogenetice determinate de relief (Tab. 1), roci parentale (Tab. 2), climã, vegetaþie,
vârstã. Culmile dealurilor, dominante în relief, unde suma precipitaþiilor depãºeºte 600 mm anual, au fost ocupate de pãduri (gorunete, stejãriºuri, cãrpineturi), sub coronamentul cãrora pe rocile sarmaþiene argiloase, lutoase ºi
luto-nisipoase s-au format solurile cenuºii tipice ºi molice, sub vegetaþia pajiºtilor  cernoziomurile argiloiluviale [Ursu A., 2011].
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20
Raion,
subraion

Denumirea

Suprafaþa terenurilor
Lungi(%) cu înclinaþia
mea medie
a versanþi0-2°
min. predominant medie
2-6° 6-10° 10°
lor, m
Altitudine, m

max.

1

Raionul solurilor cenuºii, cernoziomurilor argiloiluviale ºi levigate ale Silvostepei Podiºului de Nord

311

54

200-240

213

600

55

30

10

5

2

Raionul cernoziomurilor tipice ºi
levigate ale Silvostepei deluroase a
Prutului Mijlociu

270

40

140-200

162

800

45

38

12

5

3

Raionul cernoziomurilor tipice ale
Stepei Câmpiei Bãlþilor

291

80

160-200

168

700

50

40

7

3

3a

Subraionul cernoziomurilor tipice ºi
solurilor soloneþizate ale Stepei Dealurilor
Ciulucului

350

40

120-160

138

700

30

45

15

10

3b

Subraionul cernoziomurilor tipice ºi
levigate ale Silvostepei Dealurilor
Soloneþului

340

40

150-200

157

1000

40

35

15

10

3c

Subraionul cernoziomurilor tipice slab
humifere ºi carbonatice ale Stepei
teraselor Prutului Mijlociu

240

33

80-150

109

800

55

30

10

5

4

Raionul cernoziomurilor levigate, tipice
ºi solurilor cenuºii ale Silvostepei
Dealurilor Sorocii

347

30

160-240

181

750

40

37

15

8

5

Raionul cernoziomurilor levigate,
argiloiluviale ºi solurilor cenuºii ale
Silvostepei Dealurilor Rezinei

338

12

160-240

198

1000

30

45

15

10

6

Raionul cernoziomurilor tipice ºi
carbonatice ale Stepei Câmpiei Nistrului
Mijlociu

274

30

120-220

142

300

50

30

10

10
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Tabelul 1
Parametrii reliefului raioanelor ºi subraioanelor pedogeografice ale zonei Silvostepei
deluroase a Cîmpiei de Nord
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De pe culmele dealurilor, în anumite condiþii, pãdurile au coborât pe versanþi, ocupând poziþiile mai umbrite, mai umede, ºi, parþial  în luncile râurilor. În asemenea cazuri sub stejãriºuri se formeazã cernoziomuri argiloiluviale sau levigate, pe depozite calcaroase  rendzinele, în lunci  solurile aluviale molice (sub plopiºuri ºi sãlciºuri  aluviale hidrice).
Sub vegetaþia ierboasã a pajiºtilor ºi pratostepelor pe rocile argiloase ºi
argilo-lutoase s-au format cernoziomurile levigate ºi tipice moderat humifere. Pe terasele inferioare ale râurilor ºi terenurile cu altitudini respective, pe
depozitele loessoidale, sub influenþa vegetaþiei stepelor propriu-zise de pãiuº-negarã s-au constituit cernoziomurile tipice slab humifere ºi carbonatice.
Prezenþa acestor soluri în anturajul silvostepei este condiþionatã de fenomenul invaziei. În unele cazuri cernoziomurile carbonatice se întâlnesc pe versanþi la altitudini care depãºesc nivelurile teraselor inferioare.
Rocile parentale ale raioanelor ºi subraioanelor
Zonei Silvostepei deluroase a Cîmpiei de Nord (%)
Raion,
subraion

Argile
grele

Argile
lutoase

Luturi loessoide
argiloase nisipoase

Nisipuri
lutoase

Calcare

Tabelul 2

Depunerile
deluviale si
aluviale

1

3,5

82,4

5,0

1,9

0,9

1,3

5,0

2

7,2

42,3

29,9

4,5

0,8

1,1

14,2

3

7,0

75,1

8,1

1,1

1,3

0,9

6,5

3a

19,6

68,0

2,5

0,9

1,3

0,5

9,2

3b

6,8

75,5

2,3

3,5

1,0

0,2

10,7

3c

16,4

11,4

48,1

12,9

-

-

11,2

4

4,7

56,1

19,3

11,8

1,4

3,0

3,7

5

2,6

37,8

93,8

18,0

6,1

2,5

9,2

6

4,4

37,8

28,7

18,8

8,9

6,1

5,6

Spectrul zonal al înveliºului de sol include solurile: cenuºii albice, tipice,
molice  cernoziomuri argiloiluviale, levigate, tipice moderat humifere (Tab.
3, Fig. 1). În aceastã ordine sunt rãspândite solurile în direcþia nord-sud (zonalitatea orizontalã) ºi de sus în jos (legitatea etajãrii sau diferenþierii altitudionale).
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Fig. 1.
Înveliºul de sol al Regiunii de Dezvoltare Nord
(fragmentul Hãrþii [2]).
În cadrul solurilor zonale, pe teritoriile raioanelor pedogeografice sunt
rãspândite fragmentar rendzine, mocirle, soloneþuri, solonceacuri, soluri
cernoziomoide, deluviale ºi aluviale. În arealele de interferenþã cu solurile
intrazonale cernoziomurile pot fi soloneþizate, salinizate, vertice, scheletice
(Ursu, 1999, Àòëàñ ïî÷â Ìîëäàâèè, 1988, Ïî÷âû Ìîëäàâèè, 1984,
1985).
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Suprafaþa
totalã, mii
ha/% din
suprafaþa
þãrii

290,1/8,6

151,5/4,5

307,3/9,1

67,2/2,0

84,9/2,5

55,7/1,6

91,6/2,7

261,0/7,7

137,0/4,1

Raion,
subraion

1

2

3

3a

3b

3c

4

5

6

158,0

236,8

79,0

51,6

76,5

58,0

269,7

131,0

248,6

%

ha

%

ha

%
ha

%

molice argiloi- levigate
luviale

ha

14

5,1

0,6

2,5

1,2

4,4

0,2

1,3

0,6

2,3

1,5

5,9 30,1 12,7 20,2 8,5
1,0

22,2 16,9 6,1

4,7

2,9
1,9

0,8

ha
1,4

0,3

%

carbonatice

0,2

3,6

0,4

0,3

4,7

0,7

1,7

12,5 7,9

4,7

8,8

5,1

6,6

2,9
2,8

3,7

3,4

3,8

5,1

6,6

11,9 5,0

3,0

13,4 26,0 2,6

8,1

12,2 2,0

1,2

0,2

1,1

1,7

6,3

4,8

1,3

1,1

ha

2,9

1,6

3,7

0,7

0,5

0,3

2,1

2,2

ha

18,3

2,7 81,1

0,3 21,9

-

0,3 27,6

0,6 17,5

1,1 55,4

1,2 36,4

1,5 45,5

10,5 6,7 34,2

6,4

0,2

-

0,2

10,9 0,3

1,8

1,0

0,4

%
ha

6,4

2,3

%

21 0,3

34 4

28 3,8

36 7,8

36 3,3

30 5,5

0,2

1,7

4,8

15

4,3

9,4

21 12,3 4,6

28 8,4

18 5,8

%

Rendzi- Soluri Soluri
ne ºi moderat afectate
cerno- ºi puter- de raveziomuri nic ero- ne ºi
alunescheleti- date
cãri
ce

% ha

Vertisoluri,
cernoziomuri
vertice
ºi soloneþizate

19,1 12,0 24,0 15,2 42,0 26,6 1,1

25,2 10,7 7,0

3,3

16,2 21,2 6,2

11,4 19,6 7,1

37,0 13,7 76,6 28,4 41,5 15,4 14,8 5,5

11,0 8,4

11,4 11,9 15,0 1,7

0,3

1,7

10,2 7,8

6,5 10,3 13,0 9,0

0,8 0,9

1,9 5,7

6,1

%

tipice
slab
humifere

% ha

tipice
moderat
humifere

Cernoziomuri

23,3 9,4 37,4 15,0 41,2 16,6 48,3 19,4 16,6 6,7

ha

Suprafaþa fãrã albice
locali- ºi tipice
tãþi, mii
ha

Soluri cenuºii

Suprafeþele solurilor raioanelor ºi subraioanelor Zonei silvostepei de Nord

5,9

12

2,7

1,3

6,4

4,3

13

5,7

8,6

ha

3,7

4,9

3,4

2,5

8,4

7,5

4,8

4,4

3,5

%

1,3
5,7
3,2

1

5,1

9,7

5

13

5,6
4,4

3,2
3,4

14
4,2

11

3,7

9,2
18

%
ha

Soluri
cerno- Soluri
zioalumoide, viale
mocirle
ºi deluviale

Tabelul 3
Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltãrii durabile a regiunii de dezvoltare Nord

***

În baza datelor Cadastrului funciar al Republicii Moldova pentru diferiþi ani au fost
apreciate componenþa,
starea ºi gradul de modificare a înveliºului de
sol al teritoriului unitãþilor administrativ-teritoriale (UAT) din nordul þãrii, care a cuprins
11 raioane ºi 1 municipiu, inclusiv 315 de
oraºe ºi comune (Fig.
2).
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Regiunea de nord
UTA: 12

Localitati: 315

Bãlþi (mun.)

3

Briceni
Donduºeni
Drochia

28
22
28

Edineþ

33

Fãleºti

33

Floreºti

39

Glodeni

19

Ocniþa

21

Rîºcani

28

Sîngerei

26

Soroca

35

Fig. 2.
Regiunea de cercetare
În baza rezultatelor cercetãrii putem constata cã:
l

l
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Suprafaþa
regiunii
cercetate constituie
957922,4 ha, sau 28,3
la sutã din teritoriul
þãrii.
Din punct de vedere
pedogeografic, regiu-

Fondul funciar ºi starea înveliºului de sol al regiunii de nord la 01.01.2014

Tabelul 4

Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltãrii durabile a regiunii de dezvoltare Nord
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l

l

l

nea aparþine Zonei silvostepei deluroase de nord cu soluri cenuºii ºi
cernoziomuri argiloiluviale, levigate ºi tipice moderat humifere.
Resursele funciare sunt intens valorificate. Cota terenurilor agricole
în anul 2013 constituia 750471,7 ha sau 78,3% din suprafaþa regiunii,
total pe þarã fiind de 73,9 la sutã.
Suprafaþa solurilor erodate în anul 2013 a atins cota de 34,1 la sutã din
suprafaþa totalã a terenurilor agricole cercetate sau 28,5% din totalul
pe þarã, media pe þarã fiind de 33,7%.
În perioada vizatã s-a majorat suprafaþa terenurilor împãdurite pânã la
95354,2 ha sau 10,0% din teritoriul regiunii cercetate (Tab. 4, Fig. 34).

Terenurile agricole
pe unitãþi
administrativteritoriale,
% din suprafaþa
raionului

Solurile erodate
Terenurile forestiere
pe unitãþi
pe unitãþi
administrativadministrativteritoriale,
teritoriale,
% din terenuri agricole
% din suprafaþa
supuse cercetãrilor
raionului
pedologice

Fig 3.
Fondul funciar ºi starea înveliºului de sol al regiunii de nord la 01.01.2014
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Suprafaþa regiunii

957922,4 ha

UAT în componenþa
regiunii

12

28,3% din suprafaþa Republicii Moldova
suprafaþã max. 110819,1 ha (Floreºti), min. 
7800,6 (Bãlþi, mun.) ºi 59747,0 ha (Ocniþa)

Terenuri agricole

750471,7 ha

30,0% din terenurile
agricole din þarã

78,3% din suprafaþa regiunii (74,7% total pe þarã)

Soluri erodate (toate
gradele)

255941,0 ha

28,5% din total
pe republicã

34,1% din terenuri agricole cercetate (33,7% media
pe regiuni)

Soluri transformate
(desfundate)

57906,1 ha

14,1% din total pe þarã

7,7% din terenuri agricole
(11,7% media pe regiuni)

Terenuri afectate
de rîpi

1677,1 ha

14,1% din suprafaþã
afectatã de rîpi din þarã

0,2% din suprafaþa zonei
(0,4% media pe regiuni)

Alunecãri de teren

6307,0 ha

25,7% din suprafaþã
afectatã de alunecãri
din þarã

0,7% din suprafaþa regiunii
(0,6% media pe regiuni)

95354,2 ha

20,5% din terenurile
forestiere ale þãrii

10,0% din suprafaþa regiunii (12,8% media pe regiuni)

Terenuri forestiere

Fig. 4.
Caracteristica fondul funciar ºi starea înveliºului
de sol al regiunii de nord la 01.01.2014

1.4. Resursele climatice ºi hazardurile asociate
dr. hab. Maria Nedealcov
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Ritmul rapid a încãlzirii globale a climei pe parcursul secolului XX ºi
îndeosebi la începutul secolului XXI, determinã în mare mãsurã formularea
ºi realizarea prioritãþilor naþionale legate de evidenþierea impactului schimbãrilor climatice asupra economiei naþionale. Cercetãrile ce þin de acest domeniu la nivel regional, demonstreazã, cã Regiunea de Nord se aflã sub
influenþa maximã a încãlzirii climatice. Cele menþionate pot fi confirmate cu
analiza datelor obþinute în tabelul 1, care remarcã cã în aceastã regiune în trei
ani (+400C în anul 2000; +40,40C în anul 2007 ºi +42,40C în anul 2012) au
fost înregistrate cele mai semnificative maxime absolute de pe teritoriul republicii.
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Tabelul 1
Aranjarea consecutivã a celor mai semnificative
maxime absolute (1950-2013) pe teritoriul Republicii Moldova

În acelaºi timp, pentru întreaga regiune în ansamblu, intensitatea regimului termic rãmâne a fi mai scãzutã decât în restul teritoriului. Astfel, potrivit datelor prezentate în tabelul 2 temperatura medie lunarã constituie doar
8,20C. În cea mai rece lunã a anului (ianuarie) temperatura medie este cea mai
scãzutã decât în ansamblu pe þarã ºi constituie -4,30C, în cea mai caldã  iulie,
valorile termice lunare ating valoarea doar de 19,60C. Extremele termice în
expresie absolutã, la fel, variazã esenþial. În timpul valurilor de cãldurã, media din maximele absolute constituie 33,60C ca ºi în partea centralã a þãrii, iar
în perioada rece a anului  media din minimul absolut este cel mai scãzut,
atingând valori de  21,20C.
Temperatura medie lunarã, anualã ºi extremele
termice din regiunea de Nord (1950-2013, st. Briceni)
Temperatura (0C)

I

II

III

Temperatura medie

-4,3 -3,0 1,5

Media temperaturii
maxime absolute

6,5

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

8,9 14,8 18,0 19,6 18,9 14,2 8,6

XI

XII

Tabelul 2

Anual

2,8 -2,0

8,2

7,4 15,0 23,8 28,3 30,6 32,5 32,2 28,3 23,0 14,3 9,3

33,6
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Media temperaturii
minime absolute
-18,1 -16,8 -10,9 -2,4

2,5 7,0

9,4

7,8

2,6 -3,4 -8,0 -15,3

-21,2

Tabelul 3
Cantitatea (mm) precipitaþiilor lunare ºi anuale (1950-2013)
Staþiunea meteo

XII

Anual

Briceni

33,5 35,7 30,5 48,3 66,5 83,8 89,2 62,8 51,3 32,8 41,4 38,1

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

614,2

Bãlþi

27,5 26,8 25,4 39,1 52,4 74,8 69,5 51,6 45,9 27,7 34,8 29,3

504,9

Cantitatea de precipitaþii atmosferice diferã de la lunã la lunã pe parcursul
anului, dar ºi în dependenþã de condiþiile geomorfologice ale teritoriului.
Astfel, în regiunile de podiº, cele mai mari cantitãþi se înregistreazã în luna
iulie, valoarea constituind 89,2 mm (Briceni). În condiþiile de câmpie maximul pluviometric se înregistreazã în luna iunie cu valori de 74,8 mm (Bãlþi).
Cele mai mici cantitãþi se observã în luna octombrie ºi anume: 32,8mm ºi
27,7 mm corespunzãtor. În cea mai rece lunã a anului (ianuarie), acestea înregistreazã valori la fel scãzute (de 33,5 mm ºi 27,5 mm), datoritã faptului cã
precipitaþiile cad mai mult sub formã de zãpadã. Suma anualã a precipitaþiilor
atmosferice, la fel, variazã esenþial în dependenþã de relief, înregistrându-se
614,2 mm la Briceni ºi 504,9 mm la staþiunea meteorologicã din Bãlþi (tab.3).
Analiza tendinþelor regionale de modificare a regimului termic indicã, cã
pentru Regiunea de Nord are loc o încãlzire mai rapidã (cu 0.0284ºC/an) a
temperaturii medii anuale, ceea ce condiþioneazã luarea unor mãsuri diferenþiate la nivel local îndreptate spre adaptarea regiunii cãtre aceste modificãri
climatice. Cele relatate mai sus, se confirmã ºi cu analiza devierilor termice
anuale (comparate cu perioada de referinþã 1961-1990) care relevã, cã mai
mult de douã decenii în nordul republicii predominã doar anomaliile termice
pozitive (fig. 1).

Fig.1.
Evoluþia anomaliilor termice anuale raportate cãtre perioada
de referinþã 1961-1990 în regiunea de Nord, st. Briceni
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Anul 2007, ca ºi pe întreg teritoriul republicii, a fost cel mai cald an din
seria observaþiilor instrumentale, temperatura medie anualã depãºind norma
climaticã cu 1,9ºC. Anii 2008, 2000, 2009, 2002, 1994, 1990, 2013, 1989,
2012 au fost anii cei mai calzi ani din ultima perioadã de timp (1950-2013),
când temperatura medie anualã a depãºit valoarea de 9,3ºC ºi mai mult (norma climaticã fiind egalã cu 8,2ºC ).
Aºadar, în ultimele douã decenii, manifestarea anilor extrem de calzi a
avut practic o repetabilitate constantã, cu excepþia anului 1996 (fig.1, tab.4).
În acelaºi timp, menþionãm, cã cele mai scãzute valori termice ale anului au
fost înregistrate în anul 1980, când temperatura medie anualã a constituit
6,3ºC, adicã fiind mai scãzutã cu1,9ºC, decât media multianualã. Valori la
fel scãzute ºi anume în limitele 6,5  7,1ºC au caracterizat urmãtorii ani reci:
1956, 1985, 1987, 1976, 1969, 1954,1965, 1978, 1996.
Tabelul 4
Topul celor mai reci ºi a celor mai calzi ani
înregistraþi în perioada 1950-2013
Ani reci
(Tmed.an., 00C)
1980
1956
1985
1987
1976
1969
1954
1965
1978
1996

6,3
6,5
6,5
6,5
6,6
6,6
6,8
6,9
7,0
7,1

Ani calzi
(Tmed.an., 00C)
2007
2008
2000
2009
2002
1994
1990
2013
1989
2012

10,1
9,7
9,7
9,6
9,5
9,5
9,5
9,4
9,3
9,3

Cantitatea de precipitaþii în aspect anual (fig.2) în Regiunea de Nord
înregistreazã o creºtere cu 0,7685 mm/an pe parcursul anilor 1950-2013.
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Fig. 2.
Evoluþia anomaliilor pluviometrice anualeraportate cãtre perioada de referinþã 1961 -1990 în regiunea de Nord, st. Briceni
În ultimele decenii, se observã o alternare frecventã a anomaliilor pozitive cu cele negative, ceea ce demonstreazã caracterul extrem de variabil a
cantitãþii anuale a precipitaþiilor atmosferice (fig.2, tab.5). Cele mai esenþiale
excese pluviometrice au fost înregistrate în anul 2010, când valorile au constituit circa 952,1 mm, iar cele mai scãzute valori, ºi deci, ºi un deficit esenþial pluviometric s-au înregistrat în anii 1982, 1983, când suma anualã a precipitaþiilor atmosferice a constituit 424 mm. Acest deficit pluviometric a constituit cu 190 mm mai puþin decât media multianualã calculatã pentru întreaga
perioadã supusã studiului (614,2 mm).
Tabelul 5
Topul anilor cu exces ºi deficit pluviometric înregistraþi
în perioada 1950 - 2013
Ani secetoºi
(mm)
1982
1983
2011
2009
2000
1994
1961
1986
1990
1977
30

424
424
435,1
441
451
456
463
463
472
474

Ani ploioºi
(mm)
2010
1998
1996
1969
2005
1981
2008
1978
1955
1970

952,1
892
834
802
800
796
773
765
759
747
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Aºadar, resursele climatice ale Regiunii de Nord sunt în strânsã dependenþã de schimbãrile climatice ºi se caracterizeazã prin anumite particularitãþi specifice menþionate mai sus. De aceea, la pãrerea noastrã, în asigurarea
unei dezvoltãri durabile, este necesar sã se þinã cont de variabilitatea spaþiotemporalã a principalilor parametri climatici ce caracterizeazã clima actualã
în teritoriu.
2. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU DIN REGIUNEA DE
DEZVOLTARE NORD
2.1. Elaborarea studiului privind starea mediului ambiant
Vladimir Iacovlev, cercetãtor ºtiinþific
dr. Valentin Crîºmaru, conf. cercetãtor,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Axiome ºi principii pentru rezolvarea problemelor dezvoltãrii regionale
viabile:
1. Fiinþele umane sunt în centrul atenþiei preocupãrilor pentru dezvoltarea viabilã. Ele au dreptul la viaþa sãnãtoasã ºi productivã în armonie
cu natura.
2. Pentru a realiza o dezvoltare viabilã, protecþia mediului trebuie sã
constituie o parte componentã a procesului de dezvoltare ºi nu poate fi
consideratã aparte de el (ONU, 1992 Rio de Janeiro).
3. Statele trebuie sa coopereze pentru o edificare eficienta a capacitãþilor
de dezvoltare prin îmbunãtãþirea înþelegerii ºtiinþifice prin schimbãri
de cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnologice, inclusiv tehnologii noi inovative.
4. Dezvoltarea este un proces legic de transformare continuã, irevocabilã
ºi direcþionatã în timp. Orice altã transformare, care nu se înscrie în
aceºti termeni, devine fenomen stohastic ºi nu prezintã o dezvoltare
din interior, ci doar o dinamicã aleatorie, ciclica, în creºtere, sau descreºte, ºi care la un moment dat, poate deveni un cerc vicios.
5. Natura este o construcþie perfectã de sistem cu procesele sale de dezvoltare evolutiva care se supune legilor universale. Fapt care stabileºte principiul supremaþiei acestora faþa de cele sociale, economice.
Prin evidenþa sistemul natural cu structurile ºi dimensiunile, diversitatea spaþiului geografic, capacitãþile de producþie a resurselor naturale
ºi indispensabil a calitãþii factorilor de mediu creeazã temelia realã a
dezvoltãrii social-economice viabile.
6. Administrarea ºi managementul proceselor de dezvoltare sunt inte31
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grative la relaþiile de interacþiune sistemicã în construcþie verticalã:
patrimoniul natural, regimurile de funcþionare ca temelie, suprapuse
integrativ de sistemele sociale, economice ºi administrativ-manageriale.
7. Astfel, cunoscutã triada a factorilor dezvoltãrii economice: pãmântul munca ºi capitalul se modifica în structura:patrimoniul natural în regimuri
funcþionale de producþie ºi calitate a mediului, indispensabil, în proces unitar
- cunoaºterea ºtiinþifica adecvata a particularitãþilor transformãrilor în naturã
la indicii valorilor reale  conºtientizarea acestor cunoºtinþe la nivel social 
angajarea cunoaºterii în dezvoltarea tehnologicã ºi optimizarea activitãþilor
economice - asigurarea procesului decizional efectiv prin utilizarea capitalului investiþional ºi circulant în ordinea expusã ºi obþinerea regimului de dezvoltare viabilã la parametrii sinergetici ºi eficienþã emergentã.
Acest concept de sistem este în lucru ce se bazeazã pe principiile Agendei XXI, ONU, etapa argumentãrii mecanismelor, tehnicelor inginereºti, elaborãrii ºi verificãrii experimentale a mai multor tehnologii inovative de sistem în procesul dezvoltãrii viabile a spaþiului de viaþã la toate nivele ierarhice
de organizare.
Principiile abordãrii sistemice stabilesc anumite angajamente faþa de cunoaºterea interacþiunilor dintre componente, ceea ce asigurã veridicitatea rezultatelor ºi permite sinteza acestora. La interacþiuni se verificã corectitudinea informaþiei obþinute pe domenii, compatibilitatea ºi complecticitatea la
valenþele valorice. Sinteza informaþiei se realizeazã în structura sistemului
natural pe principiul succesiunii legice de coeziune, interacþiune ºi funcþionare a factorilor naturali, suprapuºi de cei antropici.
Regiunea de Dezvoltare Nord, spaþiu real de dezvoltare, include
structura administrativ-teritorialã a 11 raioane, 22 oraºe ºi oraºele, 295 comune ºi 244 sate în componenþa comunilor ºi 9 sate în arealul oraºelor. Reprezintã un teritoriu care include ºi se încadreazã aproape în întregime în
regiunea fizico-geograficã cu acelaºi nume. Aceasta se constituie din raioanele fizico-geografice: Podiºul silvostepei Moldovei de Nord (314, 3 mii ha);
Înãlþimea Rãut-Nistreanã (213,8 mii ha); Cîmpia de pajiºti ºi stepã a Prutului
de Mijloc (201,2 mii ha); Înãlþimea de pajiºti ºi stepã a Ciulucurilor (181,4
mii ha); Înãlþimea Soroca de silvostepã (177,9 mii ha.) ºi parþial Cîmpia Camenca de silvostepã. Diversitatea condiþiilor naturale a Regiunii Moldovei
de Nord se confirmã de datele hidrometeorologice, dupã N. Rîmbu, (tab. 1).
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Diversitatea condiþiilor naturale în cadrul raioanelor
din regiunea Moldovei de Nord (dupã N. Rîmbu)
Nr.
d/o

Indicatorii

Unitate de
mãsurã

Raioanele
1

2

3

%

15

5

10

Altitudinea

m

300/
305

200/
272

3.

Adâncimea vãilor

m

4.

Fragmentarea
orizontalã

km/km2

1-1,5

5.

Înclinarea versanþilor

grad

<6

6.

Procese geodinamice

1.

Tipuri de pãmânt,
inclusiv cumpene

2.

7.

Temperatura:
 medie anualã
ianuarie
iulie

8.

Suma temperaturilor active

9.

Precipitaþii, suma:
Maxima înregistratã pe perioada
de vegetaþie

10.

Temperaturi agricole, inclusiv:
arabil cereale
tehnice
multianuale

%
din
suprafaþa
to C

0,2
8,0
-5,2/
-4,4/
19,4/
20,4

4

5

6

7

12

150/
250

347

200/
280

2-3

0,5-1,5

2-3

1,6-2,8

2-6

<6

5-6

1,1

7
-

-

300/ 220/
340 275

2-3 1,2-2,4

-

-

-

1,8

-

0,6

0,3

0,8

8,6
8,7
-4,4
-3,5
<21,0

8,0
-5,0

-

9,0
-4,0

8,6
-4,4

20,0

21,0

21,3

20,8

toC

2860

-

-

2980

-

mm

560
450

470
360

450
320

500
370

480
370

% din
suprafaþã

Tabelul 1

76,5 75,6
61,6 >51,0
>30,0 30,0
>20,0 21,0
7,1
9,1

85,0
67,0
35,0
22,0
7,0

76,0
52,0
32,0
20,0
-

83,0
55,0
30,0
15,0
10,0

3100 3000

500
71,0
51,0
29,0
15,0
9,6

475
73,0
57,0
35,0
17,0
10,2
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Sumar, Regiunea de Nord se caracterizeazã: cu altitudinea de 250-388 m;
temperatura aerului (min/max.) 7,7-9,0oC, media anualã, ianuarie -4,0 -5,2;
iulie 19,4-21,0; precipitaþii 450-560 mm; vegetaþie naturalã  18%, inclusiv
pãdure  7%, de stepa ºi pajiºti  11%, teren agricol  77%, arabil  56%,
plantaþii  8,7%, cereale  31%, culturii termice  17%.
Aceasta diversitate a spaþiului geografic este mult prea generalizatã ºi nu
reda forþa valoricã la nivelul construcþiilor, particularitãþilor, specificul proceselor ºi mecanismelor, regimurilor de transformare ºi funcþionare a naturii.
O analizã corelativã a planului neotectonic ºi a formelor de relief, efectuate de N. Boboc (1980) ne prezintã un mozaic semnificativ al morfostructurilor din nordul þãrii, la dimensiuni ºi valori demne de a fi luate în consideraþie pentru planificarea strategicã ºi managementul dezvoltãrii viabile a teritoriului. Este necesar sã înþelegem ºi sã primim ca temelie în dezvoltarea
social-economicã într-un spaþiu real, structura ºi dezvoltarea unui teritoriu
terestru, care se realizeazã prin mecanismele eroziunii liniare de adâncime ºi
formarea reþelei hidrografice în câmpul real de gravitaþie, format de altitudinile maxime ºi nivelul bazei erozionale. Formarea ºi evoluþia geodinamicã a
suprafeþelor în pantã este condiþionatã de reþeaua hidrograficã ºi se efectueazã în limitele de gravitaþie ale înãlþimilor relative in dependenþã de condiþiile
geotehnice ºi potenþialul eroziunii liniare de adâncime. Dezmembrarea hidrografica a suprafeþei regiunii este neomogenã ºi variazã între 1 km  2,5 km
lungime de talveg la 100 ha. Astfel spus fiecare 100 ha de suprafaþã este
întretãiatã de o vale cu lungimea intre l-2,5 km. Aceasta determinã o cotã
semnificativã a terenurilor în pantã, 52-55% ºi concomitent a proceselor de
eroziune ºi alunecãri alte forme de degradare. La categoria de terenuri cu
destinaþie nedeterminate din cauza calitãþilor joase se adunã 13 mii de ha. În
raionul Sângerei (bazinul Ciulucurilor) suprafaþa ajunge la 2864 ha (3%),
inclusiv 2414 ha de alunecãri active. Cel mai extins ºi mai pãgubos proces
este degradarea capacitãþii de producþie prin eroziune. Aceasta înregistreazã
sumar 23% din suprafaþa terenurilor agricole. În unele localitãþi ajunge la 3035%.
Eroziunea solurilor în Regiunea de Nord este comparativ mai slaba decât
în alte teritorii ale þãrii. Totuºi atinge în dimensiune de 35-40 tone/ha anual,
ceea ce depãºeºte de 3-4 ori capacitatea de regenerare naturala a solurilor din
regiune. Solurile erodate influenþeazã direct productivitatea terenului arabil
în dependenþa de gradul de erodare. Recoltele de cereale ºi culturile tehnice
scad cu 20% pe solurile slabe erodate, 40% moderat ºi 50% pe solurile puternic erodate. Eroziunea este procesul care intensificã scurgerile pluviometrice
pânã la 30%, deformând puternic regimul hidrotermic al spaþiului cu tendinþe
clare de amplificare ºi extindere a secetei. Fiind procese integrative de sistem, degradarea terenurilor se identificã în problema specialã pentru amelio34
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rarea condiþiilor de dezvoltare a regiunii. Se încadreazã organic în cercetarea
resurselor de sol la parametrii capacitãþii de producþie ºi eficienþei exploatãrii
acestora. Concomitent se studiazã degradarea regimurilor hidrotermice ºi
pericolul scurgerilor, extinderea focarelor de seceta arealelor de inundaþii locale.
De problemele dezvoltãrii regiunii tine ºi un alt proces, extins practic în
întreaga suprafaþã a teritoriului, cel de mineralizare, sau dehumificare a solurilor. Problemã de nivel naþional, care rezultã din bilanþul negativ de organicã
în proces de înstrãinare din câmpul agricol cãtre localitãþile umane, dar ºi
cãtre unitãþile industriale agroalimentare sau biochimice. Se creeazã un deficit de organicã, care provoacã degradare profundã fizicã ºi biochimicã a solurilor ca strat de interferenþã a biosferei.
Se presupune, ca problema încãlzirii climei în mare mãsurã de aici începe.
ªi deºeurile solide în oraºe ºi sate conþin pânã la 65-70% de organicã.
Acestea formeazã zãcãminte de materie primã, care ar putea deveni o sursa realã pentru producerea industrialã a humusului în fabrici speciale (prima
în mun. Bãlþi) sau în ateliere de producerea composturilor organice în localitãþile rurale ca îngrãºãmânt organo-mineral ecologic.
Resursele freatice de apa nu pot fi neglijate. În unele, localitãþi rurale consumul lor constituie pânã la 75-80% din volum. Starea compoziþia biochimicã a acestora se deterioreazã pânã la limitele inadmisibile ºi sunt pãrãsite.
Dupã datele laboratorului Ecosisteme naturale ºi antropizate al Institutului
de Ecologie ºi Geografie al AªM apele din izvoarele ºi ciºmelele freatice nu
se încadreazã în standardele apei potabile în 65% din cazuri în raionul Briceni din cauza poluãrii cu nitraþi. Tot în Regiunea de Dezvoltare Nord s-a
înregistrat ºi cel mai mic nivel de poluare de 4% din raionul Râºcani. Fântânile din spaþiul rural sunt poluate cu nitraþi ºi mai grav. Parametrii sanitarochimici depãºesc limitele admisibile ºi ajung la nivelul de 70% din probele
prelevate. Situaþie gravã se înregistreazã în raioanele Donduºeni, Drochia,
Sângerei. Se presupune cã una din cauze ar fi reducerea capacitãþilor de infiltrare a apelor pluviale concomitent cu amplificarea scurgerilor de suprafaþã ºi
a eroziunii solurilor. Pare a fi un cerc vicios închis în sistem.
Gospodãrirea apelor freatice se cere a fi reformatã radical. Pentru aceasta
se cere un studiu ºtiinþific profund ºi extins, însoþit de prospecþiunii hidrogeologice pe segmentul secþiunii dintre suprafaþa terestrã (condiþiile de recepþie
ºi acumulare a precipitaþiilor)  zona aeraþiei (condiþiile de infiltrare ºi tranzit
cu parametrii solubilitãþii sãrurilor) ºi stratul acvifer (condiþiile de acumulare
depozitare ºi definitivare a chimismului apelor).
Apele, solurile, vegetaþia ºi absolut toate resursele naturale regenerabile
trebuie sã treacã în componenþa autoritãþilor publice locale ºi asigurate informaþional pentru planificare, monitoring ºi gestionare. Instituþiile centrale pot
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doar controla conformitatea legalã, regimurile de exploatare ºi asigura cunoaºterea reala a stãrii. Pentru regenerarea acestor resurse ºi utilizarea lor
eficientã este nevoie de o metodologie specializatã pe categorii, care ar include procesele de formare, evidenþã ºi valoare a lor în dimensiuni numerice
unificate. Contabilizarea ºi punerea lor în circuit valoric impune cel puþin la
nivel local, o modificare a conturilor integrate în sistemul naþional. Dacã astãzi izvoarele de apã din Cãinari oferã apã potabilã cu platã la preþ de 0,17
cenþi, iar cea carbonizatã de 0,26-0,28 cenþi, atunci este nevoie de structurat
fluxul de repartizare a venitului, inclusiv ºi naturii pentru regenerarea continuã a apelor, sub formã de rentã naturalã.
Zãcãmintele subterane sunt un domeniu ºi mai slab corelat în relaþiile cu
natura. Piatra, gresia de Cosãuþi, marnele, calcarele, nisipurile ºi prundiºul,
toate resursele subterane clasate în categoria materialelor de construcþie sunt
epuizabile. Acestea existã în stocuri la dimensiuni determinate ºi localizate la
precizie instrumentalã. Exploatarea lor poate fi efectuatã fãrã a depãºi o limitã de rezervã stabilitã. Se practicã evaluarea stocurilor cunoscute ºi descoperite. Conceptual se apreciazã ca nici o resursã neregenerabilã nu poate fi
creatã decât înlocuitã de una nouã. Astfel extracþia unui stoc de resurse neregenerabile se reduce continuu ºi tinde cãtre zero. Esenþa economicã a cotei
zero înseamnã situaþia când costurile de extracþie ºi preparare depãºesc preþul
lor de piaþã, cu raportul preþuri  costuri subunitare.
Resursele biologice în Regiunea Nord sunt sub dimensiunile optime în
formula V. Dokuceaev: pãdure-arabil-fîneþe-ape. Extinderea fondului forestier de la suprafaþa actualã de 5,9% pânã la 10% se preconizeazã a fi realizatã
în spaþiul existent al terenurilor slabproductive, afectate de procesele geodinamice, inclusiv a celor erodate din fondul arabil. Optimizarea dezvoltãrii
gospodãriei silvice poate fi realizatã cu succes pe vectorul funcþiilor polivalente pe întreg spectru de dezvoltare, de la fundamentarea ºtiinþificã a terenului alocat în diversitatea spaþiului geografic, conturat în cadrul geosistemelor
naturale la determinarea componenþei specifice, aplicarea tehnologiilor de
sãdire, îngrijire ºi protecþie.
Extinderea gospodãriei silvice în spaþiu este precedatã de cercetãri prealabile în structura ariilor naturale protejate de stat. Acestea în primii cinci ani
ar trebui sã ajungã la 6-7% di spaþiul global. Rezultatele obþinute în Ariile
Naturale Protejate de Stat (ANPS) servesc pentru argumentarea terenurilor
noi alocate silviculturii ºi tipurilor optime de împãdurire. Informaþia ºtiinþificã ºi experienþa îngrijirii, observaþiile asupra regimurilor de dezvoltare ºi a
stãrii reale a sistemului natural implicã ANPS în evaluarea comparativã a
transformãrilor antropice în arealele-analog, ca etalon,bazã de evaluare. Cadrul legal ºi instituþional ar trebui sã asigure societãþilor locale o implicare
largã ºi o responsabilitate corespunzãtoare în gestionarea stabilitãþii spaþiului
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de viaþã prin optimizarea exploatãrii ºi calitãþii regenerabile la parametrii þãrilor europene.
Pentru început, asigurarea ºtiinþificã a dezvoltãrii reale a Regiunii
de Nord, operativ se poate realiza în relaþie de contract în baza sistematizãrii
cunoºtinþelor obþinute cu retrospectiva de 40-50 de ani, elaborarea patrimoniului cunoaºterii regiunii în structura cadastrelor la parametrii valorici, incluºi direct în procesele social-economice ºi protecþiei naturii, regenerarea,
combinarea resurselor naturale ºi substituirea celor epuizabile. Paralel se cere
iniþierea unui studiu de sistem pe toate componentele spaþiului geografic, structura ierarhicã a geosistemelor. În baza acestor structuri naþionale se va cerceta particularitãþile componentelor la parametrii de resursã, practicile ºi necesitãþile de transformare, regimurile funcþionale, prognozãrile modificãrii valorice în timp ºi corectarea exploataþiilor la indicii calitãþii mediului de viaþã.
2.2. Impactul surselor locale ºi transfrontaliere asupra componentelor de mediu, inclusiv a obiectelor de construcþie ºi monumentelor
dr. V. Brega, conf. cercetãtor.,
dr. V. Plângãu, conf. cercetãtor.,
Cristina Ciobanu, cercetãtor ºtiinþific,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Pentru a studia problema poluãrii mediului într-o regiune este necesar de
a studia activitãþile economice cu impact antropic din acest teritoriu. Regiunea de dezvoltare Nord a fost creatã conform Legii Nr. 438 din 28.12.2006
privind dezvoltarea regionalã în Republica Moldova ºi include urmãtoarele
unitãþi administrativ-teritoriale Municipiul Bãlþi, raioanele Briceni, Donduºeni, Drochia, Edineþ, Fãleºti, Floreºti, Glodeni, Ocniþa, Râºcani, Sângerei,
Soroca
Impactul antropic asupra componentelor de mediu a regiunii de dezvoltare Nord sunt surselor de poluare locale de la activitãþile de bazã ale economiei RM (energetica, industria, agricultura, transportul) cât ºi cele transfrontaliere.
Surse staþionare de poluare. Poluarea anualã a aerului atmosferic de la
sursele staþionare din Regiunea de Dezvoltare Nord e la nivel de circa 25% 
pentru NOx (1193 t) ºi circa 40%  pentru SO2 (480 t) din poluarea totalã pe
Republica Moldova (tab. 1).
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Tabelul 1
Sursele staþionare, mobile ºi transfrontaliere de poluare a aerului
atmosferic cu impact asupra ecosistemelor din partea de nord a RM
Sursele staþionare, t

Denumirea
raioanelor

1990
SO2

Sursele mobile, t

2010
NOx

SO2

Surse transfrontaliere, mg/m2

2010
NOx

SO2

2013
NOx

SO2

NOx

132,4

427

521

Ocniþa

2043

201

2,1

11,1

25,3

Briceni

1727

175

3,5

28,5

72,5 278.7

411

535

Edineþ

3215

132

24,5

72,6 288.4

395

561

Râºcani

951

567

3,1

23,9

57,4

269,3

385

561

Glodeni

2477

143

25,1

358,7

102,7

401,4

373

523

Fãleºti

3152

69

125,7

118,6

34,9

167,1

427

551

10406

722

21,9

248,6

373

528

Bãlþi

108

941

2140

În regiune, o poluare mai pronunþatã în ultimii ani (anul 2013) o exercitã
întreprinderile din raioanele: Briceni  Dreborau (12 t), carierele Beleavinþi (17 t) ºi Criva Knauf-Ghips (19, 5 t); Glodeni  SRL Gold Grownfabrica de zahãr (193,7 t), caierele Cobani (51, 5 t) ºi Balatino (17, 6 t);
Fãleºti  ÎM Zudzuker  Moldova  S.A. (135,3 t); Drochia  ÎM Zudzuker- Moldova S.A. (174 t), Moldavtotrans (140 t); Râºcani  S.A. Agroprofil (68,3 t), SRL Magistrala Nord (87 t), S. A. Lactis (5,9 t); Donduºeni
 Magt Vest SRL- Fabrica de zahãr (274, 9 t), S. A. Rompetrol (LPGdepozit) (37, 8 t); Ocniþa  SRL Ulei Nord 35 t), S. A. Cereale (46, 6 t),
Staþia Calea Feratã (34 t), baza petrolierã (55 t), baza petrolierã Otaci (19, 7
t); Bãlþi  CET-Nord (15 t), Floarea Soarelui S. A. (125 t), CMC-Knauf
(20, 6 t), Moldova Tehnicã (32, 5 t); Soroca  Cariera de Granit ºi Petriº (59
t), Cariera Cosãuþi (48, 2 t). Din sursele de poluare limitrofe regiunii avem
poluarea de la Râbniþa, Rezina ºi Chiºinãu.
Surse mobile de poluare. Sursele de poluare cu pondere mai mare o au
centrele raionale cu unitãþile de transport: r-nul Briceni - 21 471, r-nul Donduºeini-8117, r-nul Drochia 17213, r-nul Edineþ-18762, r-nul Fãleºti 14206,
r-nul Floreºti 15419, r-nul Glodeni 11502, r-nul Ocniþa-10765, r-nul Rîºcani11991, r-nul Soroca-19293 ºi mun. Bãlþi-42289 unitãþi. Tabelul nr. 1 demonstreazã diminuarea emisiilor poluanþilor principali ai aerului din raioanele
Regiunii de Nord. Principala sursã de poluare a aerului atmosferic este transportul auto, cota cãreia, pentru unele noxe, constituie cca 88% din emisiile
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totale ale bazinului aerian. Din aceste surse provin emisii în cantitãþi mari de
oxizi de azot ºi sulf, funingine ce conþine diferite noxe, inclusiv MG ºi care
sunt în funcþie de diferiþi factori: calitatea combustibilului, starea tehnicã a
vehiculelor, numãrul unitãþilor de transport exploatat etc.
Surse transfrontaliere de poluare. Conform datelor EMEP în bugetul
noxelor din precipitaþiile anuale, sursele transfrontaliere au o pondere mare
prin depuneri umede ºi uscate. Din 34,1 kt N (redus) în 1992, 80% revin
aportului transfrontalier din care cea mai mare parte provine din România
(28,1 %) ºi Ucraina (26,9%) ºi destul de puþin din Polonia (2%). Analog este
ºi situaþia pentru depunerile de sulf: România (32%); Ucraina (18%) (Transboundary acidifying air pollution in Europe, EMEP, co-operative programme
for monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants
in europe. MSC-W status report 1998, part 2 Review and Revision, Emission
data reported to CLRTAP, MSC-W Status Report 2003), iar pentru Pb, din
cele 195 t depuse în 1996, 112 t revin aportului transfrontalier, din care cea
mai mare parte, la fel, provine din România (17 t) ºi Ucraina (45 t). Pentru
perioada anilor 2000-2010 concentraþiile noxelor în precipitaþii au scãzut,
faþã de perioada anilor 1990, de circa 10 ori, ca exemplu, bugetul Pb în precipitaþiile anuale e de 11,54 t, dar cota de la sursele locale alcãtuia numai 820
kg (Heavy metal transboundary air pollution in Europe, EMEP report 3, MSCEast Moscow, 2000). Cota importului sub aspect transfrontalier a unor poluanþi cum sunt sulful ºi azotul este foarte mare pentru Republica Moldova,
constituind 84% pentru emisiile de sulf, 96%  pentru depunerile de azot
oxidant ºi 45%  pentru cele de azot redus.
Poluarea aerului atmosferic cu metale grele. Emisiile locale de la întreprinderile de producere a energiei electrice ºi termice, de la mijloacele de
transport, întreprinderile industriale, comunale, agriculturã, cât ºi impactul
transfrontalier, au condus la poluarea componentelor de mediul cu unele
metale grele (MG).
Comparând datele experimentale (Cex) pentru concentraþiile noxelor în precipitaþiile umede ºi uscate faþã de cele calculate de Centrul EMEP-WEST
Cemep  poligonul(i,j=66,82) 50x50km2,unde este amplasatã staþia Leova
primim: DC(NOx) = 22%., DC(SO2) =18%. Aceste devieri ce-s mai mici de
30% ne permite sã constatãm, cã pentru teritoriul RM valorile poluãrii acide
cu NOx, SO2 pot fi primate cele calculate de EMEP.În perioada anilor 1990 în
aceastã regiune poluarea transfrontalierã era la nivelul de circa 40kg/ha NOx,
actualmente poluarea s-a diminuat substanþial (vezi tabelul nr. 1).
Impactul asupra construcþiilor. Patrimoniul arhitectural al regiunii de
Nord cuprinde obiecte de construcþie, inclusiv clãdiri, cât ºi monumente de o
mare valoare istoricã ºi culturalã din perioada medievalã (ex. cetatea Sorocii)
ºi modernã (ex. conacul de la Târnova). Specific pentru aceste clãdiri este
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materialul de construcþie local: calcar, gresia, dolomitã, var ºi altele cu un
conþinut sensibil la acidifiere. Datele ºtiinþifice curente prezintã cã principalele componente ale cimentului, amestecurilor liante ºi altor materiale de construcþii au o capacitate mare de interacþiune cu ionii acizi SO42-, NO3- ºi cu alþi
ioni poluanþi din depunerile atmosferice umede ºi uscate. Ca rezultat al interacþiunii materialelor de construcþie cu precipitaþiile poluate, stresul climatic
cauzat de îngheþ-dezgheþ în perioada rece a anului, duc la corozia lor. Gradul
de corozie-distrucþie al materialelor carbonatice ce se utilizeazã în construcþii pe teritoriul republicii este de circa 180mg/g sau 0,12 mm/an din grosime
(R. Brega, Gh. Duca, Proceedings of the Training Workshop on Critical Loads
Calculation for Air Pollutants and Mapping in East and South-East, Europe,
2001). Acest impact al noxelor acide prezintã risc ºi pentru alte materiale
metalice, polimeri etc. Pentru regiunile de Centru ºi Sud ale Republicii Moldova aceste acþiuni sunt mai puþin pronunþate. Toate acestea indicã riscul mare
la care sunt supuse clãdirile vechi din cauza poluãrii aerului atmosferic, pe
lângã vârsta înaintatã poluarea sonorã sau vibraþii, seisme ºi altele.

Fig. 1
Acumularea excidentalã medie a nivelurilor critice pentru eutrofizare in 2000

Fig. 2
Variaþia spaþialã a percolãrii
a, azotul imobilizat

Din cele expuse mai sus ºi conform datelor Convenþiei LRTAP (Posch
M., Reinds G. J. Modelling and mapping of critical thresholds in Europe.
CCE Status Report 2001), cât ºi datele din tabelul 1, se poate menþiona cã
riscurile de mediu privind acidifierea, eutrofizarea componentelor de mediu
în regiunea nordicã a republicii rãmân sensibile ºi pentru urmãtorii 5-10 ani
(fig. 1 ºi 2).
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2.3. Starea resurselor de apã
dr. Anatol Tãrîþã, conf. univ.,
dr. Maria Sandu, conf. univ.,
dr. Raisa Lozan, conf. univ,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Rezervele de apã de suprafaþã în cele 12 unitãþi administrativ-teritoriale
componente ale ADR NORD sunt constituite din apele fl. Nistru ºi r. Prut,
râurilor mici din bazinul r. Prut (Larga, Vilia, Calanjir, Lopatnic, Racovãþ,
Draghiºte, Bogda, Ciuhur, Camenca, Cãldãruºa, Gârla Mare, Duruitoarea) ºi
celor din bazinul fl. Nistru (Rãut, Cubolta, Cãinari, Camenca, Ciulucul Mic).
Alte rezerve sunt acumulate în lacuri, cu suprafaþã totalã de cca. 88 km 2 ºi un
volum total de 737,59 mln m3 apã (cel util 487,01 mln m3) [Raport Cadastrul
Apelor, 2014].
Circa 50% din populaþia Republicii Moldova nu are acces la apã potabilã
de calitate, iar aproape 60% este aprovizionatã cu apã prin sistemul descentralizat (fântâni, izvoare) [Ostrofeþ Gh. ºi alt., 2011].
Captarea apei din obiectivele acvatice naturale în toate cele 12 unitãþi
componente ale Regiunii a scãzut de la 35 la 34 ºi apoi la 33,2 milioane m 3 pe
parcursul anilor 2010-2012 [http://library.usmf.md/downloads/anale/vol_2_xii/xii_2_p097-161_5_igiena.pdf.] (fig. 1).

Figura 1.
Captarea apei din obiectivele acvatice naturale în profil teritorial ADRNord
Calitatea apei râurilor mici se caracterizeazã printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriþi, compuºi ai cuprului, produse petroliere, fenol, substanþe tensioactive, substanþe ce degradeazã biochimic (CBO5), precum ºi prin nivelul redus al conþinutului de oxigen dizolvat în apã.
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Evaluarea stãrii ecologice a apei râurilor mici ce strãbat teritoriul ADR
Nord ºi se încadreazã în bazinul hidrografic al r. Prutdenotã, cã apa râului
Bogda, Calanjir (aria protejatã Parcul Pavlovca, r-nul Briceni), Cãldãruºa,
Ciuhur, Delia (or. Ungheni), Draghiºte, Duruitoarea (or. Costeºti), Lopatnic,
Racovãþ, r. Sarata (afluent al r. Ciuhur) ºi Vilia se încadreazã în clasa I-III de
calitate, iar clasa I-IV de calitate este specificã r. Gârla Mare, Gârla Micã ºi
Larga (Briceni) dupã conþinutul macrocomponentelor. Dupã concentraþia
NH4+ ºi Cutotal în majoritatea cazurilor apa râurilor este de clasa III-IV de
calitate, ajungând la foarte poluatã (clasa V).
Capacitatea de autoepurare a apei afluenþilor r. Prut variazã de la micã
0,07- 0,13 (Gârla Mare, Gârla Micã, Larga, Racovãþ, r. Cãldãruºa, Bogda) ºi
0,16-0,17 (r. Vilia, Calanjir, Draghiºte), la medie 0,26-0,33 (r. Cãldãruºa,
Vilia, Calanjir, Gârla Mare, Gârla Micã) ºi bunã între 0,4 (r. Vilia la revãrsarea în r. Prut) ºi 0,51 (r. Draghiºte s. Brânzeni).
Apa râului Bogda, r. Cãldãruºa (s. Viiºoara), Camenca, Ciuhur, Ciuhureþ
(s. ªaptebani), Draghiste, Duruitoarea, Lopatnic, Racovãþ ºi Viliadupã coeficientul SAR corespunde calificativului satisfãcãtoare pentru irigare, iar cea
din r. Delia ºi Gârla Mare nu corespunde cerinþelor pentru irigare.
În acest areal un interes deosebit prezintã izvorul r. Cãldãruºa (s. Malinovscoie), cu o apã moale (duritatea egalã cu 2,4 m.e/dm 3), conþinutul de
nitraþi mic (2,3 mg/dm3); clorurile ºi sulfaþii sunt în cantitãþi comparativ mici
(8,0 ºi respectiv 24,2 mg/dm3) ºi poate fi propus pentru a fi înregistrat ca
monument al naturii. Pentru lãrgirea suprafeþei ariilor hidrologice protejate
de stat se propune de asemenea porþiunea r. Draghiºte, s. Trebisãuþi, care este
o zonã cu multã vegetaþie acvaticã.
Cele mai poluate râuri mici din bazinul fl. Nistru sunt r. Rãut în aval de
mun. Bãlþi, or. Floreºti ºi afluenþii lui Cubolta, Cãinari ºi Camenca. Nivelul
de poluare a apei râului Rãut este înalt la elementele biogene ºi consumul
biochimic de oxigen, inclusiv cu insuficienþã de oxigen dizolvat, îndeosebi în
lunile de varã. Calitatea ape râului se încadreazã în clasele III (moderat poluatã) ºi VI (foarte poluate). Astfel, valorile concentraþiilor medii variazã de
la 0,18 mg/dm3 la 2,73 mg/dm3 pentru ioni de amoniu; de la 0,026 mg/dm3 la
0,224 mg/dm3 pentru nitriþi, etc.
Apele subterane
O altã sursã de apã sunt fântânile de minã ºi izvoarele. Fântâni de minã în
Republica Moldova în 2012 erau 180 136 (amenajate 147 600) ºi izvoare - 3
102 (amenajate 1 948). Pe teritoriul teritoriilor din componenþa ADR Nord
sunt 108 743 de fântâni (amenajate 93 350) ºi izvoare  1 540 (amenajate
907). Cele mai multe izvoare sunt în raionul Soroca  519 (amenajate 261) ºi
cele mai puþine - în raionul Sângerei (toate amenajate) [http://library.usmf.md/
downloads/anale/vol_2_xii/xii_2_p097-161_5_igiena.pdf.].
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Apele freatice sunt extrem de vulnerabile la impactul antropic. În anii
2001-2002 dintre toate prizele de apã, doar 20% erau în corespundere cu
normativele sanitare ºi igienice. Spectrul poluanþilor naturali ºi artificiali este
foarte larg: compuºi ai azotului, pesticide, seleniu, sulfaþi etc. Valorile mineralizãrii ºi duritãþii totale depãºesc de 2-5 ori normativele igienice. Conform
estimãrilor Concernului Republican pentru Gospodãrirea Apelor Apele
Moldovei 1,5 mln oameni (36% din populaþia þãrii) folosesc apã freaticã
poluatã cu nitraþi. În zonele rurale cca 70% dintre copii suferã din cauza lipsei
fluorului în apele subterane. Mai mult de 1 mln. de oameni consumã apã cu o
mineralizare sporitã [Ostrofeþ Gh. ºi alt., 2011].
Evaluarea calitativã ºi cantitativã a apei izvoarelor ºi ciºmelelor în raioanele administrative din bazinul r. Prut (teritoriile administrative Briceni, Edineþ, Râºcani, Glodeni, Fãleºti), componente ale ADR Nord, denotã cã în raionul Râºcani doar 4% din izvoare conþin apã poluatã cu nitraþi, în Edineþ ºi
Glodeni - respectiv 14 ºi 17%, Fãleºti  24%, iar în Briceni 65 la sutã cazuri
apa izvoarelor conþine nitraþi ce depãºesc valoarea concentraþiei maxim admisibile (CMA) (fig. 1, b ºi c). S-a constatat, cã doar 29 izvoare (32%) din
totalul de 86 de izvoare ºi ciºmele din localitãþile raioanelor Briceni, Edineþ,
Râºcani ºi Glodeni (bazinul r. Prut) dupã indicatorii fizico-chimici conþin apa
conformã standardului de apã potabilã. În raionul Fãleºti din totalul de 16
izvoare ºi ciºmele 25% sunt poluate cu compuºi ai azotului: 3 au apã poluatã
cu nitraþi ºi 1  cu compuºi ai amoniului. În raionul Glodeni 17% din izvoare
au apa poluatã cu nitraþi [Resursele naturale ºi mediul în RM. Biroul Naþional
de statisticã al Republicii Moldova, 2013; www.statistica.md/public/files/.../
Mediu/Resurse_naturale_2013.pdfý,accesat 28.09.2014].
Analizele de laborator a probelor prelevate de cãtre specialiºtii Centrului
de Sãnãtate Publicã pentru investigaþiile sanitaro-chimice din raioanele zonei
de Nord indicã, cã pH-ul apelor din fântânile de minã ºi cele arteziene nu
depãºeºte valorile normative (HG nr. 934 din 15.08.2007). Altã situaþie se
atestã pentru nivelul nitraþilor din apa, care în zona de Nord are valoarea
minimã de 60,4±20 mg/dm3, iar valoarea maximã de 286,67±16,17 mg/dm3.
Duritatea apei depãºeºte valoarea normatã ºi atinge valori pânã la 16,48±2,03
m.e/dm3, excepþie fãcând raionul Sîngerei cu valoarea medie de 7,25±0,25
m.e/dm3 [Ostrofeþ Gh. ºi alt., 2011].
S-a stabilit, cã 80 la sutã din sursele de aprovizionare cu apã potabilã
(fântâni de minã) din r-nul Drochia conþin apã contaminatã cu nitraþi [Sandu
M. ºi alt., 2009].
Studiile realizate denotã, cã simultan cu creºterea concentraþiei nitraþilor
în apele freatice creºte ºi duritatea apei (Ca2+ ºi Mg2+), iar numãrul de izvoare
poluate cu compuºi ai azotului coreleazã cu cel, apa cãrora are duritatea mai
mare de 10 m.e/dm3[Resursele naturale ºi mediul în RM. Biroul Naþional de
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statisticã al Republicii Moldova, 2013].
Una din sursele de poluare severã a apelor naturale sunt gunoiºtile, numãrul cãrora în a. 2011 pe întreg teritoriul republicii a atins 1867 (cca. 1346 ha),
precum ºi 843 depozite neautorizate. Pe teritoriul raioanelor componente ale
ADR Nord sunt 614 de depozite de deºeuri (cca. 550 ha) cu volumul 4476,47
mii m3, iar 220depozite de deºeuri menajere solide sunt neautorizate.
Semnificativã este corelarea dintre cota izvoarelor cu apã poluatã cu nitraþi (%) ºi numãrul gunoiºtilor spontane din raioane (y = 7,3667x + 11,056,
r2= 0,7218) (fig. 2) [Moºanu E. ºi alt., 2009].

Figura 2.
Corelarea dintre cota izvoarelor cu apã poluatã cu nitraþi (%)
ºi numãrul gunoiºtilor spontane din raioane (r2 = 0,7218).
Nitraþii rezultã din mineralizarea a 1-2% din azotul organic [8] prezent în
ape, reprezintã sãruri foarte solubile din soluþia solului, sub formã de ioni
difuzabili.
Astfel este necesarã salubrizarea teritoriilor, în vederea neutralizãrii focarelor de poluare, cum ar fi: stocarea gunoiului de grajd în apropierea izvoarelor ºi fântânilor, grupurile sanitare, latrinele, etc.
2.4. Agricultura ecologicã  contribuþie majorã în dezvoltarea durabilã
dr. Valentin Crîºmaru, conf. cercetãtor.,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Actualmente este practic unanim acceptat cã agricultura intensivã poate
conduce la poluarea solului ºi apei prin utilizarea excesivã a îngrãºãmintelor,
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a pesticidelor, a apei de irigaþie necorespunzãtoare calitativ ºi cantitativ, în
special pe terenurile arabile excesiv afânate prin diferite lucrãri. În condiþiile
intensificãrii agriculturii, a creºterii producþiei vegetale, dar ºi a dezvoltãrii
rurale, ca verigi forte ale progresului socio-economic, se pune legitima întrebare: poate fi realizatã ºi menþinutã creºterea producþiei vegetale fãrã a aduce
prejudicii majore mediului înconjurãtor ºi respectiv sãnãtãþii oamenilor ºi
celorlalte vieþuitoare ale lanþului trofic? Aceastã sarcinã prioritarã, dar ºi extrem de dificilã, este abordatã prin prisma conceptului dezvoltãrii durabile a
agriculturii, aºa cum a fost definit de cãtre Comisia Mondialã pentru Mediul
Înconjurãtor ºi Dezvoltare: «Dezvoltarea durabilã reprezintã capacitatea omenirii de a asigura continuu cerinþele generaþiei prezente, dar fãrã ale compromite pe cele ale generaþiilor viitoare». În agriculturã, ca ºi în oricare ramurã a
economiei, nici un sistem nu poate fi considerat durabil dacã pentru fermier
ºi societatea din care face parte nu este benefic, adicã nu este viabil din punct
de vedere economic. Aceasta, constituie de fapt singura alternativa pe termen
lung la criza mediului înconjurãtor generatã de societatea umanã.
Drept rezultat la cele menþionate a apãrut agricultura ecologicã, care deja
pe parcursul mai multor ani ºi-a demonstrat capacitãþile tehnologice, rolul
benefic ºi eficienþa economicã înaltã. Aceasta sporeºte valoarea nutritivã a
alimentelor. In acelaºi timp, s-a demonstrat ca valoarea produselor agricole
convenþionale a scãzut considerabil. Spre exemplu la principalele specii de
legume si fructe s-a înregistrat diminuarea cu circa 80% a vitaminei A, cu
57% a vitaminei C, cu 50% a riboflavinei, cu 28 % a calciului. Un alt studiu
a demonstrat cã fructele ºi legumele ecologice conþin cu pânã la 40% mai
mulþi antioxidanþi, despre care oamenii de ºtiinþã afirmã deja cu probe cã
ajutã la prevenirea cancerului ºi a bolilor de inimã. De asemenea, fructele ºi
legumele ecologice conþin un nivel mai ridicat de minerale esenþiale, precum
fierul sau zincul. Anumite studii au demonstrat cã agricultura ecologicã produce mai puþine emisii de bioxid de carbon ºi astfel poate avea un rol în
reducerea încãlzirii globale. Cercetãrile savanþilor de peste hotare aratã cã
emisiile de gaze cu efect de serã din sistemele agricole ecologice sunt mai
scãzute cu 32% la hectar faþã de sistemele de fertilizare mineralã ºi sunt cu
35-37% mai mici decât în cele convenþionale pe bazã de gunoi de grajd. Conform studiului citat, acest lucru se datoreazã faptului cã agricultura ecologicã
returneazã solului, în medie cu 12-15% mai mult bioxid de carbon decât sistemele de fertilizare mineralã, prin creºterea fertilitãþii solului ºi a conþinutului de humus. Agricultura ecologicã este puternic dependentã de factorii ecologici, iar pe lângã obiectivul de asigurare a securitãþii alimentare, vizeazã
protejarea mediului natural ºi siguranþa în alimentaþie, respectiv sãnãtatea
consumatorului ºi a mediului. De aceea ºi obiectivul principal al politicii
Republicii Moldova în agriculturã este ca, pe termen mediu, productivitatea
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în domeniu sã creascã radical, în condiþiile protejãrii mediului ºi asigurãrii
unei alimentaþii sãnãtoase.
Pentru Regiunea de Dezvoltare Nord agricultura este un segment important în dezvoltarea economicã, deoarece 70 la sutã din suprafaþa Regiunii
sunt terenuri agricole, iar regiunea contribuie cu circa 41 la sutã la producþia
agricolã pe þarã . În agriculturã este ocupatã 44,4% din populaþia economic
activã a regiunii.
Situaþia ecologicã creata, la fel deficitul de resurse energetice, care este în
agricultura Moldovei, calamitãþile naturale ºi îndeosebi seceta ,care în ultimii
ani devine tot mai frecventã, pune tot mai mult la ordinea de zi necesitatea
implementãrii în practicã a agriculturii ecologice. Solurile ºi condiþiile climaterice ale a regiunii de dezvoltare Nord sunt destul de favorabile pentru dezvoltarea agriculturii, inclusiv ºi pentru producerea ecologicã.
Actualmente în toate þãrile în particular ale UE se manifestã o realã voinþã de dezvoltare a agriculturii ecologice, deoarece producþia agroalimentarã
ecologicã constituie una din cãile principale pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile.
Agricultura ecologicã are o mare contribuþie la o dezvoltare economicã
de duratã ºi joacã un rol important în îmbunãtãþirea condiþiei mediului, prezervarea solului, îmbunãtãþirea calitãþii apelor, biodiversificare ºi protejarea
naturii. Din cauza condiþiilor climaterice cât ºi a altor condiþii , majoritatea
þãrilor dezvoltate nu pot asigura necesitãþile consumatorilor cu produse ecologice, totodatã ºi fãrã sã conþinã organisme modificate genetic. Din acestea
considerente Regiunea de Dezvoltare Nord poate deveni un potenþial producãtor-exportator de astfel de produse, inclusiv: fructe, legume, uleiuri vegetale, culturi cerealiere ºi alte produse agricole. ecologice.
Este necesar de menþionat cã Regiunea de Nord are o pondere însemnatã
cu plantaþii pomicole,care ulterior o parte din ele ar putea fi încadrate în agricultura ecologicã.
Odatã cu semnarea Acordului de Asociere cu UE pentru producãtorii
moldoveni s-a creat o oportunitate privind comercializarea produselor în UE.
E cunoscut faptul, cã pentru produsele ecologice în UE existã o niºã care nu
este ocupatã. Din aceste considerente producerea fructelor ecologice de cãtre fermierii din Regiunea de Nord poate conduce nu numai la diminuarea
poluãrii mediului ambiant, dar existã, totodatã ºi o ºansã de a comercializa ºi
a pãtrunde pe piaþa Uniunii Europene cu acestea produse ecologice.
Pentru Moldova agricultura ecologica este o necesitate vitalã nu numai de
aderare la UE, dar ºi o oportunitate pentru producãtorii agricoli, deoarece
majoritatea produselor obþinute prin metode ecologice pot fi exportate.
Un ºir de gospodãrii agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord cu mai
mult de cinci ani în urmã s-au încadrat în agricultura ecologicã. Astfel de
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întreprinderi agricole au fost: SRL Vatmol Agro, SRL Rimacar Agro,
raionul Donduºeni; SRL Logofãt-prim, raionul Fãleºti; SRL Palmoc
Agro, raionul Ocniþa ºi altele. Toate acestea unitãþi agricole a trecut perioada de conversiune ºi au ajuns sã producã ecologic Spectrul de culturi cultivate în regiune în cadrul practicilor agricole ecologice este diversificat. În regiunea de Nord a republicii structura culturilor include în primul rând culturile tradiþionale (grâu, porumb, orz, floarea soarelui, sfeclã pentru zahãr, soia,
mazãre etc.), cât se producerea furajelor (SRL Logofãt-prim), care practicã
asolamentele furajere. Totodatã menþionãm cã unele întreprinderi agricole,
spre exemplu: SRL Rimacar Agro din raionul Donduºeni are înfiinþate plantaþii pomicole ºi produce fructe ecologice.
Studiile estimeazã cã piaþa produselor ecologice în UE creºte anual cu cca
10-15%. Astfel fermierii din Regiunea de Dezvoltare Nord trebuie sã întreprindã acþiuni coordonate, care ar permite sã ocupe piaþa europeanã a produselor ecologice. Totodatã este necesar de menþionat, cã dezvoltarea agriculturii ecologice în regiunea datã nu poate fi motivatã prin necesitatea sporirii
exportului. Modelul agriculturii ecologice este necesar, în primul rând, pentru fortificarea comunitãþilor rurale, pentru ameliorarea calitãþii mediului ºi
ameliorarea sãnãtãþii populaþiei bãºtinaºe. Ar trebui ca mijloacele de la bugetele locale destinate alimentaþiei publice sã fie direcþionate spre stimularea
producãtorilor de produse agroalimentare ecologice din regiunea în cauzã.
Astfel alimentele pentru spitale, instituþiile de învãþãmânt ºi sociale trebuie sã
fie achiziþionate în primul rând de la agenþii economici care sunt încadraþi în
agricultura ecologicã. Totodatã menþionãm, cu cât consumatorii sunt mai informaþi despre producþia agroalimentarã ecologicã ºi beneficiile ei, cu atât ei
sunt mai pregãtiþi pentru a procura produse ecologice.
Experienþa activitãþilor efectuate pe parcursul ultimilor ani a demonstrat,
cã un rol important în dezvoltarea ruralã ºi în promovarea acestui sistem de
agriculturã îi revine administraþiei publice locale. Implementarea agriculturii
ecologice în Regiunea de Dezvoltare Nord ar putea contribui major la dezvoltarea durabilã a regiunii, totodatã ºi la creºterea veniturilor ºi, nu în ultimul rând, ameliorãrii mediului ambiant.
2.5. Starea fondului forestier
doctorandã Veronica Florenþã,
Nicolae Grigoraº, cerc. ºt. stagiar
Ion Agapi, cerc. ºt. stagiar
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Pãdurea reprezintã o componentã fundamentalã a biodiversitãþii naturii, o
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resursã ºi o condiþie esenþialã a existenþei ºi progresului umanitãþii. Încã din
antichitate a fost recunoscutã plurifuncþionalitatea pãdurii în cadrul mediului
natural ºi economico-social. Obiectivul fundamental al managementului în
silviculturã este sporirea producþiei de lemn concomitent cu amplificarea funcþiilor sociale ºi de protecþie ale pãdurii.
De cele mai multe ori, în practica socialã, se pune accentul pe latura economicã a pãdurii, luându-se în considerare capacitatea ei de a forma ºi asigura o resursã economicã principalã care constituie lemnul împreunã cu alte
resurse secundare. Felul în care pãdurea contribuie la sporirea economiei
naþionale este condiþionat de starea ºi procentul acestora în regiunea datã. Se
cunoaºte faptul cã procentul optim de împãdurire a þãrii noastre trebuie sã fie
de 20 %, de aceea extinderea suprafeþelor acoperite cu pãdure trebuie sã constituie un angajament primordial a silviculturii actuale.
Starea actualã a fondului forestier a Regiunii de Nord reflectã modul de
gospodãrire a pãdurilor dea lungul timpurilor. Actualmente, suprafaþa fondului forestier a regiunii constituie 88314,9 ha, date preluate din cadastru funciar (2013). La nivel de raioane, suprafaþa fondului forestier este prezentatã
în tabelul 1.
Tabelul 1
Suprafaþa terenurilor acoperite cu pãdure ºi vegetaþie forestierã
Nr.
crt.

Suprafaþa
Municipiu/
Raion

ha

%

Suprafaþa
terenurilor acoperite cu
pãdure ºi vegetaþie
forestierã, ha

% de împãdurire

1

Bãlþi

7800,6

0,8

466,7

6,0

2

Briceni

81444,2

8,1

9386,6

11,5

3

Donduºeni

64412,5

6,4

5061,4

7,9

4

Drochia

99991,5

10,0

3047,0

3,0

5

Fãleºti

107259,6

10,7

11812,4

11,0

6

Edineþ

93291,6

9,3

7954,8

8,5

7

Glodeni

75417,8

7,6

10504,3

13,9

8

Floreºti

110819,0

11,1

6853,8

6,2

9

Sîngerei

103370,5

10,3

11046,3

10,7

10

Rîºcani

93602,9

9,3

6063,3

6,5

11

Ocniþa

59747,0

6,0

7652,9

12,8

12

Soroca
Total
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104299,0

10,4

8465,4

8,1

1001456,2

100,0

88314,9

8,8
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În ceea ce priveºte procentul de împãdurire a Regiunii de Nord (8,8%),
constatãm cã este foarte mic în comparaþie cu procentul optim (20%). În vederea asigurãrii echilibrului ecologic, social ºi economic, este absolut necesar de a identifica noi suprafeþe pentru a fi împãdurite încã 111976,0 ha. Pentru o mai bunã înþelegere a acestui indicator, în figura 1 este prezentat procentul de împãdurire ºi la nivel de raion. Cel mai mic procent de împãdurire este
în raionul Drochia (3%), municipiul Bãlþi (6%), Floreºti (6,2%), Râºcani
(6,5%), iar cele mai împãdurite sunt raioanele Glodeni (13,9%), Ocniþa
(12,8%), Briceni (11,5%), Fãleºti (11,0 %) ºi Sîngerei (10,7%), dar care nu
ating procentul optim.
Majoritatea terenurilor fondului forestier din RDN sunt proprietate publicã a statului ºi constituie 78% (68897,3 ha) din suprafaþa totalã. Terenurile
gestionate de unitãþile administrativ-teritoriale însumeazã suprafaþa de
18962,7 ha (21,5%), iar 454,9 ha (0,5%) se aflã în proprietate privatã (Tabelul 2).
Comform Codului Silvic (Nr.887 din 21.06.96 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.4-5 din 16.01.1997), pãdurile din aceastã regiune sunt încadrate în
grupa pãdurilor cu funcþii speciale de protecþie.
Potrivit regionãrii geobotanice, pãdurile din Regiunea Nordul, fac parte
din districtul dumbrãvilor cu cireº, identificându-se douã tipuri de pãduri:
pãdurile de stejar cu cireº ºi pãdurile de stejar cu mesteacãn.
Pãdurile de stejar cu cireº se caracterizeazã prin arboreturi monodominante cu predominarea stejarului pedunculat (Quercus robur) în amestec cu
cireº (Cerasus avium).
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Tabelul 2
Repartizarea terenurilor fondului forestier a RDN pe deþinãtori
Suprafaþa, ha
Nr.

Municipiu/Raion

1

Municipiul Bãlþi

2

Terenurile
Terenurile
Terenuri proprietate aflate în
proprietate publicã a proprietate
unitãþilor
publicã a
privatã
statului administrativ-teritoriale

Total

%

444,0

22,7

466,7

0,5

Briceni

7371,5

2015,1

9386,6

10,6

3

Edineþ

6198,2

1756,6

7954,8

9,0

4

Donduºeni

3791,6

1269,8

5061,4

5,7

5

Drochia

1288,4

1758,6

3047,0

3,4

6

Fãleºti

9781,4

1866,5

164,5

11812,4

13,4

7

Floreºti

5704,9

1048,4

100,5

6853,8

7,8

8

Glodeni

7017,4

3429,4

57,5

10504,3

11,9

9

Ocniþa

6368,2

1204,9

79,8

7652,9

8,7

10

Rîºcani

4230,5

1785,3

47,5

6063,3

6,9

11

Sîngerei

9319,7

1726,6

11046,3

12,5

12

Soroca

7381,6

1078,7

5,1

8465,4

9,6

68897,3

18962,7

454,9

88314,9

100,0

78,0

21,5

0,5

100,0

Total
%

Principalele specii edificatoare ale pãdurilor de stejar cu mesteacãn sunt
stejar pedunculat (Quercus robur) cu un amestec neînsemnat de mesteacãn
(Betula pendula) ºi cireº (Cerasus avium).
Acest ecosistem de stejar cu mesteacãn este pe cale de dispariþie, întrucât,
procesul de regenerare naturalã nu poate avea loc din cauza factorului antropic. Uscãri au fost semnalate ºi la arboretele de stejar pedunculat provenite
din lãstari cu vîrsta de 70  80 ani.
Modul de gospodãrire de-a lungul timpului a pãdurilor din aceastã regiune reflectã starea actualã a acestora.
Principalele formaþiuni forestiere identificate sunt cvercineele care deþin
46 % din toatã suprafaþa (figura 2). Din cvercinee, stejarul pedunculat este
specia dominantã (85 %) în aceastã zonã, gorunul (13%) ºi stejarul roºu
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(2%) ocupã suprafeþe neînsemnate. Stejarul pufos se întâlneºte extrazonal ºi
totalizeazã o suprafaþã de aproximativ 80 ha.

Dupã provenienþã, cvercineele în cea mai mare parte sunt provenite din
lãstari, cu vârste în jur de 80 ani având productivitate mijlocie.
Salcâmetele deþin 30 %, ºi au fost introduse fiind instalate de regulã în
staþiuni proprii cvercineelor ºi în terenurile degradate. Extinderea salcâmului
în staþiunile proprii stejarului pedunculat se datoreazã uºurinþei regenerãrii
vegetative (lãstari ºi drajoni) ºi a uºurinþei efectuãrii lucrãrilor de îngrijire ºi
conducere precum ºi a lucrãrilor de exploatare.
În urma secetelor repetate din ultimele decenii salcâmetele au fost afectate de uscãri, chiar ºi cele tinere. Astfel, este absolut necesar ca aceste arborete
sã fie substituite cu specii corespunzãtoare condiþiilor staþionare.
Rãºinoasele sunt reprezentate de molid, pin silvestru ºi pin negru, care în
total constituie 3%. De regulã aceste specii au fost utilizate în culturã pentru
ameliorarea unor terenuri degradate. Au fost create culturi pure de rãºinoase
ºi în amestec cu alte specii de foiase. Sunt expuse frecvent uscãrilor în desebi
cele de molid. Se constatã cã cele mai afectate sunt cele de pe expoziþiile
însorite.
Celelalte formaþiuni (frãsinete, cãrpinete, acerinee, plopiºuri, sãlcete ºi
alte specii foioase) au un procent mic.
Vârsta medie a formaþiunilor forestiere este de 30 de ani, consistenþa medie  0,7. Analizând productivitatea formaþiunilor forestiere, în general se
constatã cã cele de productivitate superioarã sunt în proporþie de 6%, cele de
productivitate mijlocie 44%, iar cele de productivitate inferioarã  50 %.
Astfel, este absolut necesar de a interveni cu lucrãri silvotehnice în vederea creºterii productivitãþii pãdurilor existente ºi în acelaºi timp extinderea
suprafeþelor acoperite cu pãdure.
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2.6. Aspectul privind fondul ariilor naturale protejate de stat
dr. Nina Liogchii, conf. univ.
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Republica Moldova are un mediu natural bogat din punct de vedere al
diversitãþii peisajelor ºi al aspectului geomorfologic. Diversitatea peisajelor
include terenuri de pãdure, stepã, lunci ale râurilor, terenuri stâncoase, acvatice, agricole ºi de altã naturã. Toate acestea au început sã-ºi piardã aspectul
ºi structura lor naturalã în urma exploatãrii nechibzuite ºi a impactului antropic necontrolat. Din cauza degradãrii componentelor naturii a apãrut necesitatea de a întreprinde mãsuri de protecþie a mediului. Astfel, au apãrut teritorii cu statut special de protecþie, care poartã denumirea de arii naturale protejate de stat.
Arie naturalã protejatã - prezintã spaþiu natural, delimitat geografic, cu
elemente naturale reprezentative ºi rare, desemnat ºi reglementat în scopul
conservãrii ºi protecþiei tuturor factorilor de mediu din limitele lui (Legea
FANPS, 1998).
Protecþia ºi conservarea ecosistemelor naturale este o prioritate a multor
þãri, inclusiv ºi a Republicii Moldova. Mãsuri stricte în aceastã privinþã sunt
stabilite în tratatele internaþionale în domeniul diversitãþii biologice ale Convenþiilor de la Berna (1993), Ramsar (1999), Florenþa (2001).
În conformitate cu Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind
fondul ariilor naturale protejate de stat (FANPS), Republica Moldova dispune de 307 arii protejate de stat, care include urmãtoarele categorii de obiecte
ºi complexe naturale: Rezervaþii ºtiinþifice, Parcuri naþionale, Monumente
ale naturii, Rezervaþii naturale, Rezervaþii peisajere, Rezervaþii de resurse,
Arii cu management multifuncþional, Rezervaþii ale biosferei, Grãdini botanice, Grãdini dendrologice, Monumente de arhitecturã peisajerã, Grãdini zoologice, Zone umede de importanþã internaþionalã.
Actualmente, în Republica Moldova cota suprafeþelor protejate constituie
4,65% din teritoriul þãrii, ceea ce este insuficient pentru asigurarea unui echilibru stabil al funcþionãrii ecosistemelor naturale ºi conservarea diversitãþii
biologice în ele.
Pe lângã faptul cã în Republica Moldova cota ariilor naturale protejate de
stat este foarte micã, ele sunt repartizate neuniform pe teritoriul þãrii. Analiza
informaþiei referitoare la fondul ariilor naturale protejate de stat (Legea
FANPS, 1998), ne permite sã stabilim situaþia privind ariile naturale protejate
de stat din Regiunea de Dezvoltare Nord vis-a-vis de cea din þarã (Tabelul 1).
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Tabelul 1
Cota categoriilor ºi suprafeþelor ariilor naturale protejate de stat
Denumirea
categoriilor
ariilor naturale
protejate
de stat
Rezervaþii
ºtiinþifice

Suprafaþa ANPS
(ha)

Numãrul ANPS
Republica
Moldova

Regiunea de
Dezvoltare
Nord

Republica
Moldova

Regiunea de
Dezvoltare
Nord

5

1

19 378,0

6032,0

1 035

103

2 907,2

1560,0

a) geologice ºi
paleontologice

87

32

2 682,2

1428,6

b) hidrologice

31

10

99,8

69,6

446

61

125,2

61,8

13
433

4
57

Monumente
ale naturii:

c) botanice
 sectoare
reprezentative cu
vegetaþie silvicã
 arbori seculari
d) specii floristice ºi
faunistice rare

269/203

Rezervaþii naturale:

63

12

8 009,0

1363,6

a) silvice

51

9

5 001,0

585,6

b) de plante medicinale

9

3

2 796,0

778,0

c) mixte

3

0

212,0

Rezervaþii peisajere

41

12

34 200,0

6683,0

Rezervaþii de resurse

13

7

523,0

104,0

Arii cu management
multifuncþional

32

12

1 030,4

452,5

a) sectoare reprezentative cu vegetaþie
de stepã

5

1

148,0

8,0

b) sectoare reprezentative cu vegetaþie
de luncã

25

10

674,7

317,0

c) perdele forestiere
de protecþie

2

1

207,7

127,5

0
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Grãdini
dendrologice

2

0

104,0

0

21

10

304,96

145,5

Grãdini zoologice

1

0

20,0/0,01

Zone umede de
importanþã
internaþionalã

3

1

94 705

307

158

161 182

Monumente de
arhitecturã peisajerã

TOTAL

0

15553
31 893,6

În baza datelor prezentate constatãm cã în Regiunea de Dezvoltare Nord
suprafaþa ariilor naturale protejate de stat constituie circa 20 % din FANPS al
þãrii. Analiza cotei parte a suprafeþelor ºi tipurilor de categorii de arii naturale
protejate din Regiunea de Nord pune în evidenþã cã cea mai mare suprafaþã
de arii naturale protejate o are raionul Donduºeni (de pe contul zonei umede),
însã cele mai diverse categorii le întrunesc raioanele Briceni ºi Sîngerei, pe
teritoriul cãrora sunt amplasate respectiv 7 ºi 6 categorii de arii protejate. Cu
toate cã suprafaþa ocupatã de ariile protejate în raionul Glodeni este relativ
mare (circa 19% din suprafaþa ANPS din Regiune), aici constatãm doar 2
categorii de arii protejate: Rezervaþii ºtiinþifice (Pãdurea Domneascã, cu 6032
ha) ºi Monumente ale naturii geologice ºi paleontologice (Cheile Buteºti ºi
Stânca Mare ce ocupã 110 ºi 105 ha, respectiv). Însã raportul cantitativ nu
reflectã modul de repartizare a categoriilor de arii protejate în Regiune. O
prezentare a cotei categoriilor de arii protejate (fig. 1) pune în evidenþã cã
cea mai

Note: Rª  Rezervaþii ºtiinþifice; MN  Monumente ale naturii; RNS 
Rezervaþii naturale silvice, RNPM  Rezervaþii naturale de plante medicinale; RP  Rezervaþii peisajere; AMM  Arii cu management multifuncþional;
MAP  Monumente de arhitecturã peisajerã; ZU  Zone umede de importanþã internaþionalã.
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Figura 1.
Cota suprafeþelor ANPS din Regiunea de Nord a Republicii Moldova mare
parte din FANPS din Regiunea de Nord revine Zonei umede Unguri-Holoºniþa, amplasatã în raioanele Ocniþa, Donduºeni ºi Soroca. Aceasta ocupã circa
10% din suprafaþa totalã a ariilor naturale protejate din þarã ºi 50 % din suprafaþa celor din Regiunea de Dezvoltare Nord. Urmeazã, apoi, cele douãsprezece Rezervaþii peisajere, care constituie 21% ºi Rezervaþia ºtiinþificã Pãdurea
Domneascã din raioanele Glodeni ºi Fãleºti - cu circa 19% din suprafaþa ariilor naturale protejate din Regiune.
Celelalte categorii de arii protejate au o pondere nesemnificativã. Este de
menþionat cã Rezervaþiile naturale silvice ocupã o suprafaþã micã, comparativ
cu suprafaþa acestora pe þarã, aceasta constituind doar 1,9% din suprafaþa
ariilor naturale protejate din aceastã regiune. În acest context sunt binevenite
cercetãri în scopul evaluãrii ºi argumentãrii posibilitãþii de extindere a suprafeþelor Rezervaþiilor naturale silvice.
Analiza sistemului de arii naturale protejate prin prisma corespunderii criteriilor de integrare, extindere ºi distribuire spaþialã evidenþiazã faptul cã ariile protejate sunt spaþial izolate, ceia ce are impact negativ asupra conservãrii
diversitãþii biologice ºi menþinerii echilibrului ecologic.
Extinderea suprafeþelor ariilor naturale protejate de stat rãmâne în continuare o sarcinã prioritarã, deoarece starea ariilor naturale este supusã unui
risc sporit cauzat de un ºir de probleme printre care: divizarea neclarã a responsabilitãþilor între diferite autoritãþi ºi cooperarea slabã între acestea, lacune ale cadrului instituþional, finanþarea limitatã a activitãþilor legate de conservarea ariilor protejate etc. Toate aceste bariere limiteazã respectarea regimului de protecþie în ariile protejate ºi pot avea consecinþe nefaste asupra
stabilitãþii ecologice atât în regiune cât ºi pe întreg teritoriul þãrii. Perfectarea
sistemului de management al ariilor naturale protejate de stat este calea ce
asigurã realizarea obligaþiilor internaþionale ale Republicii Moldova în domeniul conservãrii diversitãþii biologice ºi a dezvoltãrii durabile.
În contextul asigurãrii funcþionãrii stabile este necesar ajustarea sistemului de arii naturale protejate la cerinþele reprezentativitãþii întregului spectru
de ecosisteme (forestiere, petrofite, palustre ºi acvatice, de stepã) ºi constituirea unei reþele ecologice de ecosisteme ce ar asigura funcþionalitatea unor
coridoare de conexiune cu ecosistemele limitrofe naþionale ºi internaþionale.
2.7. Parcurile vechi moþiereºti ºi grãdinile dendrologice
dr. Petru Cocîrþã, conf. cercetãtor,
Cristina Ciobanu, cercetãtor ºtiinþific,
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
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Parcurile vechi moºiereºti ºi grãdinile dendrologice sunt o parte valoroasã a patrimoniului naþional ºi local. O mare parte din parcurile vechi moºiereºti au la bazã introducþia ºi creºterea a diferitor specii de arbori, care reprezintã flora diferitor continente ºi contribuie la apartenenþa unor parcuri moºiereºti la categoria parcurilor dendrologice. Majoritatea parcurilor vechi sunt
concentrate în zonele de silvostepã din nordul ºi silvicã din centrul Republicii Moldova, zone cu soluri fertile ºi bogate în cernoziom. Prin urmare Regiunea de Dezvoltare Nord este caracteristicã prin amenajarea a 35 de parcuri ºi grãdini dendrologice (Tabelul), care reprezintã partea cea mai mare
parte din cele circa 60 din Republica Moldova. O caracterizare amplã a acestor spaþii verzi este descrisã în lucrãrile: Tarhon P. Parcurile vechi boiereºti
din Republica Moldova. Chiºinãu: Pontos, 2013; Äîðìèäîíòîâà B. B. Ãàðìîíèÿ èññêóñòâà è ïðèðîäà. Êèøèí¸â, Øòèèíöà, 1992.
Parcurile vechi moºiereºti ºi grãdinile dendrologice
din Regiunea de Dezvoltare Nord

Tabelul

Nr. Denumirea

Amplasarea

Aria
(ha)

Perioada
fondãrii/anii

Proprietar

1

Parcul din
satul Criva

s. Criva,
r-nul Briceni

nu sunt
date

a II-a jum.
sec. XIX

moºierul
Lisovski

b

2

Parcul din
satul Corjeuþi

s. Corjeuþi,
r-nul Briceni

nu sunt
date

anii 50-60
ai sec. XIX

moºierul
Krupenski

b

3

Parcul din
or. Lipcani,
oraºul Lipcani r-nul Briceni

8

anii 20 ai sec.
XIX

prinþesa
RossettiRoznovan,
prinþesa
E. C. Von
Ditmar

b

1900-1908

P. M.
Crupenskii

a, b

4

Parcul din
s. Pavlovca,
satul Pavlovca r-nul Briceni

5

Parcul
din satul
Cernoleuca

s. Cernoleuca,
r-nul Donduºeni

3

sec. XIX

F. I. Kazimir,
C. F. Kazimir

b

6

Parcul din
satul Corbu

s. Corbu,
r-nul Donduºeni

10

sf. sec. XIX

nu sunt date



7

Parcul
din satul
Rediul Mare

s. Rediu-Mare,
r-nul Donduºeni

1912-1914

I. M.
Brjozovski,
generalul
Dombrovski

a

56

18, 3

Statutul
de
ocrotire*
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8

9

Parcul din
satulTârnova

Parcul din
satul Þaul

s. Târnova,
r-nul Donduºeni

s. Þaul,
r-nul Donduºeni

6

a II-a jum.
sec. XIX

Manolache
Negruzzi,
moºierul
Antonevici

b

46

1901-1904

bancherul
A. I. Pommer

a, b

1896

moºierul
Ohanovici

a, b

a II-a jum.
a sec. XIX

moºierul
Bogdanovici

a, b

a II-a jum.
a sec. XIX

moºierul
Hasnaº

b

10 vila Mândâc

s. Mândâc,
r-nul Drochia

10

11 Poieniþa
însoritã

s. Miciurin,
r-nul Drochiaî
Poieniþa
nsoritã

6

12 Parcul din
satul Sofia

s. Sofia,
r-nul Drochia

nu sunt
date

13 Parcul din
s. Brânzeni,
satul Brânzeni r-nul Edineþ

2

sf. sec. XIX

V. V.
Stroiescu

a, b

14 Parcul din
s. Hincãuþi,
satul Hincãuþi r-nul Edineþ

7

sf. sec. XIX

prinþesa
S. G.
Cantacuzino

a

15 Parcul din
satul Ruseni

6

sf. sec. XIX

Nu sunt date



16 Parcul din
s. Stolniceni,
satul Stolniceni r-nul Edineþ

3

1910

boieroaica
Stroiescu

a

17 Parcul din
s. ªofrâncani,
satul ªofrâncani r-nul Edineþ

5

anii 70 ai sec.
XIX

S. C.
Stremiade

b

s. Ruseni,
r-nul Edineþ

18 Parcul din
satul Trinca

s. Trinca,
r-nul Edineþ

nu sunt
date

sf. sec XIX 
înc. sec. XX

Boierul
Stroiescu



19 Parcul din
satul Cuhureºtii de Sus

s. Cuhureºtii
de Sus,
r-nul Floreºti

nu sunt
date

a II-a jum.
a sec. XIX

boierul Ioan
Bogdan

a, b

I-a jum. a sec.
XIX

boierul
Strãjescu

b

1903-1908

boierul
Melega

a, b

B. F. Ponsa

b

Familia
Leonardi,
Buznea

b

20 Parcul din
s. Vãscãuþi,
satul Vãscãuþi r-nul Floreºti
21 Parcul din satul Temeleuþi

s. Temeleuþi,
r-nul Floreºti

22 Parcul din
or. Glodeni
oraºul Glodeni
23 Parcul din sa- s. Ciuciulea,
tul Ciuciulea r-nul Glodeni

2, 5
6

mai mult sf. sec XIX 
de 20
înc. sec. XX
6

sf. sec XIX 
înc. sec. XX
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24 Parcul din satul Corestãuþi

s. Corestãuþi,
r-nul Ocniþa

6

sf. sec XIX

moºierul
Crupca

b

25 Parcul din satul Dângeni

s. Dângeni,
r -nul. Ocniþa

2

sf. sec XIX 
înc. sec. XX

nu sunt
date

b

26 Parcul din
satul Grinãuþi

s. Grinãuþi,
r-nul Ocniþa

nu sunt
date

1892

C. Kazimir

b

27 Parcul din
satul Rujniþa

s. Rujniþa,
r-nul Ocniþa

3

a II-a jum.
a sec. XIX

baronul
P. H.
Petrino-Armis

b

anii 50-60
ai sec. XIX

V. E.
Calmuþchi



1835

E. A. Balîº,
S. P. Leonardi,
P. S. Leonardi,
E. P. LeonardComarov

a, b

a II-a jum.
a sec. XIX

nu sunt
date

b

28 Parcul din
or. Sângerei
oralul Sângerei
29 Parcul din
satul Cubolta

nu sunt
date

s. Cubolta,
r-nul Sângerei

5

30 Parcul din satul Rãzãlãi

s. Rãzãlãi,
r-nul Sângerei

nu sunt
date

31 Parcul din satul Sloveanca

s. Sloveanca,
r-nul Sângerei

4

înc. sec. XIX

G. Dombas

b

32 Parcul vilei
Aleinicov

or. Soroca

0,8

1912

A. Aleinikov

b

33 Parcul din satul Iarova

s. Iarova,
r-nul Soroca

sf. sec XIX

moºierul
Vinogradski

b

34 Parcul din satul Soloneþ

s. Soloneþ,
r-nul Soroca

sf. sec XIX

moºierul
Bjozowsky

b

10
10

*) a. Legea Republicii Moldova privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538XIII din 25.02.1998
b. Legea privind ocrotirea monumentelornr.1530-XIII din 22.06.1993

Din cele 34 de parcuri, doar 11 sunt luate sub ocrotire în calitate de monumente de arhitecturã peisagisticã (Legea nr. 1538-XIII privind fondul ariilor
naturale protejate de stat), iar altele 22, graþie edificiilor boiereºti (conacul),
sunt luate sub ocrotire în cadrul Legii nr.1530-XIII privind ocrotirea monumentelor. Totodatã, 8 obiecte  parcurile din satele Pavlovca, Þaul, Brânzeni,
Cuhureºtii de Sus, Temeleuþi, Cubolta, vila Mândâc ºi parcul Poieniþa însoritã, s. Miciurin, r. Drochia au statut dublu de ocrotire. În aºa mod aproape
toate parcurile au regim ºi statut special cu limitarea activitãþilor de pe teritoriul lor.
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Cu toate acestea, analiza stãrii obiectelor în ansamblu demonstreazã o
imagine deloc îmbucurãtoare, de exemplu: 1. În parcul din satul Miciurin,
raionul Drochia este amplasatã o tabãrã de odihnã pentru copii, iar funcþionarea acesteia are un puternic impact negativ asupra întregului obiect. 2. În
clãdirea conacului Cazimir din satul Cernoleuca este amplasat un oficiu cu
servicii de Internet, care de asemenea are un impact mare asupra ansamblului
 conacul ºi vechiul parc.
Parcurile vechi moºiereºti ºi grãdinile dendrologice reprezentau în trecut
o mãrturisire vie a bunãstãrii stãpânilor, reflecþiile ºi gusturile acestora privind arhitectura peisagisticã. Alãturi de conace construite în stilurile arhitecturale specifice sec. XIX  începutul sec. XX, ele creeazã ansambluri extraordinare. În prezent aceste obiecte importante nu sunt valorificate la justa
valoare, deºi potenþialul lor este destul de mare. Repararea sau reconstrucþia
conacelor, reamenajarea parcurilor ºi introducerea lor în circuitul cultural,
turistic sau economic vor aduce numeroase beneficii comunitãþilor locale ºi
regionale, ar contribui la utilizarea raþionalã ºi conservarea patrimoniului natural-istoric al neamului nostru.
Având în vedere multiplele valenþe ale parcurilor vechi moºiereºti ºi grãdinilor dendrologice, este necesar a le asigura un statut ºi management adecvat, iar scopul final fiind utilitatea pentru generaþiile viitoare. Unele mãsuri
bazã pentru reabilitarea obiectelor menþionate pot fi urmãtoarele:
1) Realizarea unor cercetãri complexe pe teren cu scopul evaluãrii stãrii
actuale ºi stabilirii mãsurilor ºi activitãþilor de reabilitare ºi management durabil a parcurilor ºi grãdinilor dendrologice. Sarcinile majore
în acest context se vor axa pe obiectele de arhitecturã (conace, imobile, havuzuri, etc.) ºi speciile de arbori, arbuºti sau flora în ansamblu al
complexelor sau parcurilor menþionate.
2) Demararea continuã a proiectelor pentru reabilitarea tuturor parcurilor vechi moºiereºti ºi grãdinilor dendrologice în conformitate cu concepþiile ºi viziunile istorice. Sarcinile majore la acest compartiment
vor fi restabilirea planurilor ºi imaginilor istorice ºi efectuarea de facto a lucrãrilor de reabilitare complexã a obiectelor. Exemple concrete
ale demarãrii lucrãrilor de reabilitare pentru RDN sunt: Parcul Þaul
din raionul Donduºeni; Parcul ºi conacul din satul Mândâc, raionul
Drochia (proiect internaþional moldo-polon).
3) Stabilirea unui regim de gestionare durabilã a complexelor conac-parc/
grãdinã dendrologicã ºi introducerea treptatã a acestora în circuitul
cultural ºi turistic naþional ºi internaþional. Reabilitarea obiectelor
menþionate va readuce frumuseþea de odinioarã a spaþiilor verzi din
localitãþile respective ºi vor contribui la educaþia ecologicã ºi culturalistoricã a generaþiilor viitoare.
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2.8. Resursele turistice
dr. Mihai Hachi, conf. univ.
dr. Iurii Bejan, conf. univ.
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Potenþialul turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord este foarte bogat ºi
variat. Resursele turistice ale regiunii sunt divizate în resurse turistice de origine antropicã ºi naturalã, ambele tipuri de resurse sunt impresionante din
punct de vedere cantitativ, structural ºi atractiv Regiunea se încadreazã în cea
mai mare parte în 4 regiuni turistice: de nord-vest (Pruteanã), nord-est (Nistreanã), stepa Bãlþilor ºi Nistrul de Mijloc. Resursele turistice de origine naturalã ale Regiunii de Dezvoltare Nord sunt determinate de resurse de origine
geologicã, geomorfologicã, climaticã, hidrologicã, floristicã ºi faunisticã.
Sub aspect geomorfologic se disting formaþiunile recifale ce afloreazã
vãile râurilor Rãut ºi Cãinãr. Structura geologicã este complexã, ceea ce determinã ºi un potenþial turistic geologic bogat, cu prezenþa unor obiective
inedite. Aceasta este reprezentatã de peºteri, recife, grote, aflorimente (deschideri geologice), obiecte paleontologice, unele dinte ele fiind unice în Europa. Cele mai importante obiective turistice sunt peºterile ºi toltrele.
Peºtera Emil Racoviþã este situatã pe teritoriul s. Criva, Briceni (unde
se aflã ºi intrarea), dar cea mai mare parte a galeriilor cunoscute se desfãºoarã
în spaþiul limitrof din Ucraina (regiunea Cernãuþi). Peºtera se aflã în extremitatea sudicã a Regiunii carstice Volâno-Podoliene, care cuprinde ºi Toltrii
Prutului  unitate fizico-geograficã ºi regiune turisticã importantã.
Lungimea reþelei speologice este de circa 90 km, fiind cea mai mare din
þara noastrã ºi a treia din Europa printre peºterile în ghips. Descoperitã în
anul 1959 în urma unei explozii la cariera de ghips de lângã satul Criva, a fost
cercetatã începând din anul 1977 ºi numitã Zoluºka (Cenuºãreasa). Din
1991 a fost rebotezatã în Emil Racoviþã, în cinstea savantului român 
explorator, speolog ºi fondator al biospeologiei. Originalitatea peºterii este
redatã de faptul cã toate galeriile se aflã într-o rocã unitarã (ghips badenian).
Ea are mai multe galerii, sãli (cu o rãspândire largã a argilelor fine de diverse
nuanþe de culori), circa 20 de lacuri subterane, diverse speleoteme. Peºtera
poate fi vizitatã în grupuri mici, dotate cu echipament speologic ºi însoþite de
un ghid-speolog experimentat.
Prezintã interes turistic, de asemenea Peºtera Rãposaþilor, situatã în s.
Rudi (Donduºeni), recifele Stânca Mare de lângã s. Cobani, Buteºti  în
preajma satului omonim (ambele din raionul. Glodeni), numeroase grote (Duruitoarea Veche (Râºcani), Buteºti (Glodeni). Sunt impresionante recifele de
la Gordineºti, Brânzeni, Buteºti, stâncile recifale de la Corjeuþi, Caracuºenii
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Vechi (Atolul Mare ºi Atolul Mic), Teþcani (Þiglãu), schiba de la Costeºti, grotele de la Brînzeni ºi Sofrîncani (cu urme de locuire a omului primitiv), râpa de la Volodeni, meandrul de la Pererîta. Dintre aceste monumente
un rol deosebit îl ocupã complexul geologic ºi palenotologic dintre satele
Caracuºenii Vechi ºi Corjeuþi, de-a lungul râului Lopatnic, care include 6 defilee (pantele abrupte ale celui mai înalt dintre ele ating 96 de metri), douã
peºteri (dintre care se evidenþiazã peºtera Ciuntu), douã grote, monumente
paleontologice ºi arheologice (o mare aºezare tripolianã), situate pe o suprafaþã de 452 ha luate sub protecþie.
Un rol important în peisajul regiunii îl constituie relieful. Sub aspect geomorfologic se distinge prin originalitate regiunea Toltrilor Prutului, din cadrul monumentului natural Stâncile Prutului. Toltrii reprezintã masive de
calcar recifal, fiind formaþiuni unice în Europa, rãspândite în Podiºul Podoliei (Ucraina) ºi în nordul Basarabiei. Termenul toltri se foloseºte în limbile
românã ºi ucraineanã, fiind de provenienþã polonezã, însã este posibil sã aibã
origini în toponimul latin Turtur mons. În limitele þãrii noastre toltrii au rãspândire în bazinele afluenþilor de stânga ai Prutului (Larga, Vilia, Lopatnic,
Draghiºte, Racovãþ, Ciuhur, Camenca). În aceastã regiune prezintã atractivitate turisticã Cheile Buteºti (Glodeni), Defileul Duruitoarea (Râºcani), rezervaþiile peisagistice Suta de Movile (Glodeni), La Castel (Edineþ) º.a.
Valea fluviului Nistru are o mare importanþã recreativã, generatã de peisajul specific de canion, cu active procese carstice, alunecãri de teren, surpãri, rostogoliri.
Astfel, potenþialul reliefului, combinat cu potenþialul peisajului în ansamblu, constituie o atractivitate turisticã importantã a Regiunii de Dezvoltare
Nord. La nivel local elementele peisajului permit valorizarea potenþialului lor
în scopuri recreative.
Un rol semnificativ pentru Regiunea de Dezvoltare Nord îl reprezintã ºi
resursele climatice.
Potenþialul turistic al apelor este determinat de prezenta lacurilor naturale
ºi antropice, a râurilor Nistru ºi Prut în cursurile de mijloc ºi de apele minerale.
Apele minerale potabile au un grad de mineralizare scãzut (2-10 mg/1) ºi
pot fi folosite în scopuri terapeutice ºi alimentare, în funcþie de compoziþia
chimicã. Pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord au fost identificate câteva
tipuri de ape minerale:
l ape clorosodice, cu un grad de mineralizarea de 11,8 g/1 au fost descoperite în satele Cureºniþa ºi Holosniþa (Soroca);
l ape sulfatat-hidrocarbonatat-sodico-potasico-magneziene, identificate
în mai multe foraje, având debitul pânã la 280 l/sec ºi mineralizare
variatã. Cu un debit maxim se caracterizeazã sursa din s. Criva (Briceni), apa provenind din depozite carstice;
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ape sulfatate sodico-magneziene puþin mineralizate, descoperite în forajele din apropierea satelor Prodãneºti (Floreºti) ºi Brãtuºeni (Edineþ).
Interes turistic prezintã ºi lacul de acumulare Costeºti-Stânca pe Prut ºi
afluenþii de stânga ai Prutului, deºi râuri mici ca dimensiune, dar care îºi duc
apele prin defileuri ºi vãi pitoreºti. Defileul de la Buzdugeni (Edineþ) este cel
mai adânc din republicã.
Potenþialul turistic al vegetaþiei este determinatã de poziþia geograficã a
R. Moldova în cadrul continentului european care a permis interferenþa pe
teritoriul þãrii a 3 zone biogeografice  central-europeanã, euro-asiaticã ºi
mediteraneanã. Aceste zone, împreunã cu alþi factori naturali, precum ºi intervenþia umanã, au generat mai multe tipuri de ecosisteme, grupate în trei
categorii mari, în funcþie de gradul de modificare antropicã: naturale (forestiere, de stepã, de luncã, petrofite, acvatice), semiantropizate (grãdini botanice ºi zoologice) ºi antropizate (agricole ºi urbane). Toate grupele de ecosisteme sunt importante nu numai pentru conservarea biodiversitãþii, dar ºi din
punct de vedere turistic. Ecosistemele naturale se caracterizeazã prin intervenþii reduse ale omului, în special, în domeniul compoziþiei specifice (introducând specii necaracteristice condiþiilor climatice locale) sau a ariei de extindere (înlocuindu-le cu cele semiantropizate sau antropizate).
Cel mai valoros potenþial turistic al vegetaþiei (de altfel ºi al peisajelor
naturale în ansamblu) din Regiunea de Dezvoltare Nord este concentrat în
ariile naturale protejate. Pe teritoriul acesteia se remarcã o rezervaþie ºtiinþificã  Pãdurea Domneascã - care protejeazã numeroase specii de plante ºi
animale, solurile, apele ºi peisajele în ansamblu, numeroase obiecte ºi complexe naturale protejate de stat care includ: monumente ale naturii, rezervaþii
peisagistice Teþcani, Feteºti, La castel, monumente de arhitecturã peisajerã etc. O valoare turisticã deosebitã o au ºi cele circa 35 de parcuri bogate
în specii de arbori ºi arbuºti autohtoni, dar ºi aduse de pe alte meleaguri ale
lumii. Se remarcã aici parcurile Þaul, Rediul Mare (Donduºeni) Pavlovca,
Lipcani (Briceni) Brânzeni, Stolniceni, Hincãuþi (Edineþ), etc.; rezervaþiile
floristice Stânca (Vãratic, Râºcani), rezervaþia ªaptebani (Râºcani), rezervaþia de plante medicinale Rosoºeni (briceni) etc.
Dintre resursele faunistice al regiunii prezintã importanþã îndeosebi cele
pretabile turismului cinegetic. Pe teritoriul regiunii se vâneazã în jurul a 15
specii de mamifere ºi 30 de specii de pãsãri acvatice, iar suprafaþa cinegeticã
constituie 2800 mii ha.
Principalele mamifere cinegetice sunt mistreþul, iepurele, cãpriorul, cerbul pãtat, vulpea, bursucul. Arealele de viaþã ale acestor specii sunt preponderent masivele împãdurite ºi în primul rând ariile naturale protejate de stat
(în special rezervaþia ºtiinþificã Pãdurea Domneascã). Dintre mamiferele cu
l
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blanã preþioasã se întâlnesc vidra, nurca, jderul de pãdure, hermelina, dihorul
de stepã, pisica sãlbaticã.
Resursele piscicole au înregistrat scãderi importante din cauza crizei economice generale. La ora actualã bazinele acvatice care pot fi folosite pentru
pescuitul sportiv, industrial ºi recreativ ocupã doar 2,8% din teritoriul þãrii.
Principalele areale de pescuit din regiune sunt lacurile de acumulare sau cele
naturale mai mari, iazurile ºi râurile Nistru ºi Prut.
În apropierea satului Rudi, raionul Soroca se aflã un monument inclus în
Patrimoniului Mondial UNESCO care cuprinde valorile culturale ale lumii Meridianul Geodezic Struve. Meridianul se întinde pe 2,8 mii km trecând pe
teritoriul a 10 þãri, reprezentând un punct dupã care se efectuau mãsurãri
pentru alcãtuirea hãrþilor internaþionale.
Resursele turistice antropice se delimiteazã în douã categorii mari: a)
edificii ºi instituþii cu atracþie turisticã; b) activitãþi ºi evenimente cu atracþie
turisticã. Numãrul total al obiectelor turistice din Regiunea de Dezvoltare
Nord, incluse în Registrul Monumentelor de importanþã naþionalã ºi localã,
de cãtre Ministerul Culturii al R. Moldova, este de peste 1800, ceea ce reprezintã peste 1/3 din totalul lor pe republicã. Aceste sunt repartizate pe unitãþile
administrativ-teritoriale ale regiunii, dupã cum urmeazã (tabelul 1).
Tabelul 1
Numãrul monumentelor de importanþã localã ºi naþionalã pe unitãþi
administrativ-teritoriale în Regiunea de Dezvoltare Nord
Unitãþi
administrativ-teritoriale
1. Briceni
2. Donduºeni
3. Drochia
4. Fãleºti
5. Floreºti
6. Glodeni
7. Edineþ
8. Ocniþa
9. Râºcani
10. Sângerei
11. Soroca
Total

Numãrul de obiecte
turistice antropice
192
18
128
181
193
161
263
22
111
304
244
1817

Sursa: registrul monumentelor de importanþã naþionalã ºi localã din R.
Moldova
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Acestea sunt divizate în mai multe tipuri: a) istorico-arheologic; b) religios (confesional); c) cultural ºi sportiv; d) tehnico-economic; e) turistic propriu-zis; f) etnografic; g) activitãþi umane (tabelul 2).
Tabelul 2
Potenþialul turistic antropic al Regiunii de Dezvoltare Nord
Tipuri de potenþial turistic antropic

Principalele elemente

ISTORICO-ARHEOLOGIC

Aºezãri arheologice, monumente istorice,
tumuli, necropole cetãþi, cetãþui etc.

RELIGIOS (CONFESIONAL)

Biserici, mãnãstiri, sinagogi, catedrale,
cimitire, troiþe

ETNO-CULTURAL ªI SPORTIV

Muzee, teatre, biblioteci, case memoriale,
conace boiereºti, monumente ºi colecþii
de artã (sculpturi, picturi, statui, plãci
comemorative); etnografie ºi folclor
(creaþie artisticã popularã, manifestãri
tradiþionale, tehnica popularã), universitãþi
stadioane, etc.

TEHNICO-ECONOMIC

Obiective economice cu funcþie turisticã:
întreprinderi, apeducte, lacuri
de acumulare, turnuri, sediile ale unor
firme ºi instituþii, expoziþii economice.

TURISTIC propriu zis

Parcuri de recreere, parcuri de agrement etc.

ETNOGRAFIC

Ocupaþii ºi meºteºuguri tradiþionale;
obiceiuri, port, jocuri ºi cântece populare;
arhitectura, instalaþiile tehnice ºi aºezãrile
tradiþionale, etc.

ACTIVITÃÞI UMANE

Târguri, expoziþii, hramuri, pelerinaje
religioase, festivaluri artistice, sãrbãtori,
manifestãri sportive, etc.

Sursa: Prelucrare dupã Registrul Monumentelor din R. Moldova
Valoarea potenþialului istorico-arheologic al unui teritoriu depinde de
poziþia lui geograficã în trecut, precum ºi de gradul de pãstrare a obiectelor.
În mileniul al IV-lea î.Hr. acest teritoriu era situat în mijlocul spaþiului
ocupat de cultura neoliticã foarte dezvoltatã  Cucuteni-Tripolie. Mai târziu,
un rol benefic l-a avut poziþia de la periferia lumii civilizate antice, ce a lãsat
în urma sa multe obiecte de provenienþã greacã sau romanã. Pe de altã parte,
popoarele migratoare au lãsat diferite urme, îndeosebi gorgane. Astfel în sec.
II-IV, în eneolit ºi paleolit apar o multitudine de aºezãri, staþiuni cu o valoare
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arheologicã de importanþã naþionalã în prezent în Corpaci, Bãdragii-Vechi
(Edineþ), Coteala, Hlina (Briceni), Soroca etc. În Evul Mediu timpuriu apar
aºezãrile fortificate construite de triburile slave (sec. X-XII), care s-au pãstrat mai bine în apropierea satului Rudi (Soroca) º.a.
De asemenea, în vremurile instabile oamenii au fost preocupaþi de pãstrarea averilor proprii prin tezaurizare. Astãzi, obiectele din asemenea tezaure
sunt expuse în muzeele din þarã. Printre acestea se remarcã ºi cel din s. Chirileni/Sângerei (monedele din de aur din sec. IV-V) etc.
Fondul istorico-turistic însumeazã monumentele de arhitecturã defensivã, siturile istorice ale unor localitãþi, diferite monumente de comemorare a
faptelor istorice, culturale, politice, de consemnare a locurilor legate de activitatea unor oameni politici, de culturã, artã º.a.
Monumentele de arhitecturã defensivã sunt puþin prezente pe teritoriul R.
Moldova. Printre acestea se numãrã, în primul rând, cetatea din Soroca - fortãreaþã la graniþa de est a Moldovei. Cetatea Sorocii a fost înãlþatã în sec. al
XV-lea, în timpul domniei lui ªtefan cel Mare, în faþa unui vechi vad peste
Nistru. Se presupune cã pe acest loc au fost anterior o cetate din lemn ºi
pãmânt sau o palancã (unii autori vorbesc ºi de o veche fortãreaþã genovezã).
Prima menþiune documentarã a cetãþii Soroca dateazã cu 12 iulie 1499, iar în
perioada lui Domnitorului Petru Rareº au fost reconstruite zidurile în piatrã.
Cetatea are dimensiuni mici, unicitatea ei fiind redatã prin structura originalã,
reprezentând o incintã cu pereþii dispuºi într-un plan circular, având 5 turnuri
amplasate la intervale egale.
Prezintã interes turistic ºi Fântâna Cadânei din satul Lipnic (Ocniþa), restauratã recent, situatã pe câmpul de luptã al unicii bãtãlii a lui ªtefan cel
Mare pe teritoriul actual al R. Moldova.
Importanþa ºtiinþificã a acestor monumente este de necontestat, însã utilizarea lor în turism (mai ales în cel de masã) este destul de problematicã.
Aceste obiecte sunt puþin cunoscute, nici specificul ºi starea în care se aflã nu
permit vizitarea lor în masã, însã, ele constituie un loc potrivit pentru organizarea conferinþelor ºtiinþifice ºi a turismului specializat.
Un rol important în peisajul turistic al Regiunii de Dezvoltare Nord îl
reprezintã elementele de cult religios. Printre acestea se înscriu mãnãstirile,
bisericile, catedralele, cimitirele, troiþele etc. Începând din sec. al XVIII-lea
numãrul edificiilor religioase creºte, fiind reprezentate prin mãnãstiri ºi biserici parohiale. Un loc aparte printre acestea îl ocupã bisericile de lemn, care
s-au mai pãstrat în satele Petruºeni, Râºcani (1702), Musteaþa, Fãleºti(1775),
Limbeni Vechi, Glodeni ºi Rotunda, Edineþ (1802), Sf. Arhanghel Mihail,
Târnova, Donduºeni (1775), Sf. Mihail, Sudarca. În localitatea Larga, Briceni se aflã una dintre cele mai frumoase biserici din lemn din þarã Sf. Treime (1897). Prezintã interes arhitectonic ºi unele biserici din piatrã Grinãuþi,
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Ocniþa (1775), Sf. Gheorghe din Ciuciulea, Glodeni (1831), Sf. Împãraþi
Constantin ºi Elena din Limbenii Vechi, Glodeni, Sf. Treime din ªofrâncani, Edineþ (1880) ºi mãnãstirile din regiune.
Amplasarea mãnãstirilor era fãcutã dupã criterii riguroase. Astfel, o concentrare mai mare a acestora se atestã în sectoarele izolate ºi greu accesibile
ale Înãlþimii Nistrului, versanþilor stâncoºi ai Rãutului ºi Nistrului, în cadrul
unor masive silvice, în vãile râurilor. Pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare
Nord sunt înregistrate 10 mãnãstiri construite în diferite timpuri, având o valoare turisticã importantã în combinaþie cu alte obiective turistice din regiune. Printre aceste se înscriu mãnãstirile Cãlãrãºãuca, Ocniþa cu hramul Adormirii Maicii Domnului (sec. XVIII), Briceni Învierea Domnului (2000),
Rudi, Donduºeni, Sf. Treime (1777), Zãbriceni, Edineþ Naºterea Domnului (1999), Cosãuþi, Soroca Adormirea Maicii Domnului (1994), Nicoreni, Drochia Sf. Proroc Ilie (1992), Japca, Floreºti Înãlþarea Domnului
(sec. XVII) fiind cea mai veche din regiune, Coada Iazului, Sângerei Adormirea Maicii Domnului 1999, Bocancea-Schit, Sângerei Sf. Ap. Petru ºi
Pavel 1872 ºi Cãlineºti, Fãleºti Acoperãmântul Maicii Domnului 1929/
1995. În prezent, pitorescul peisajului în care sunt amplasate mãnãstirile contribuie la valorificarea în scop turistic a acestora. Mãnãstirile sunt destinaþia
persoanelor care cautã liniºte sufleteascã, un refugiu de cotidianul urban, dar
ºi cel rural, tot mai stresant.
Lista monumentelor de arhitecturã religioasã este completatã ºi de clopotniþe, care constituie un punct de atracþie turisticã: turnul-clopotniþã a bisericii Sf. Treime din s. Cuhureºtii de Sus (Floreºti), construitã dupã proiectul lui A. ªciusev în 1914 º.a.
Printre atracþiile culturale de importanþã naþionalã ºi localã se remarcã în
special muzeele, care formeazã o reþea ramificatã pe întreg teritoriul regiunii,
întrunind zeci de instituþii muzeale cu profil de istorie, etnografie ºi istorie
naturalã, artã plasticã, arheologie, care însumeazã circa sute de mii de piese.
Printre obiectivele de importanþã arhitectonicã ºi turisticã se evidenþiazã
muzeele istorico-etnografice, muzeele satului, casele-muzeu ºi conacele boiereºti. În regiune activeazã muzeele istorico-etnografice din Criva ºi Gordineºti, Muzeul Satului din Brânzeni etc.
Casele-muzeu sunt edificii cu funcþie turisticã de o mare varietate a atracþiei ºi pot înmagazina referinþe privind personaje politice, artistice, culturale
etc. Ele înglobeazã un cumul de obiecte ºi mãrturii despre viaþa ºi personalitatea celui care s-a nãscut sau a locuit în respectivul edificiu. În unele situaþii
construcþiile în sine posedã o valoare arhitecturalã recunoscutã. Dintre cele
mai vizitate se remarcã casele-muzeu Constantin Stamati-Ciurea (s. Caracuºenii Vechi), P. Zadnipru (s. Sauca, Ocniþa), I. Vieru (s. Cernoleuca,
Donduºeni) º.a. În satul Ciuciulea, Glodeni poate fi admirat conacul familiei
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Leonardi-Buzni, la Lipcani conacul boierului Roseti Roznovanu, la Rediul
Mare conacul fostului general V. Dombrovschi, conac-parcul familiei Oganovici în satul Mândâc etc.
Casele din oraºe s-au pãstrat în special în centrele istorice din Soroca ºi
Bãlþi. Cea mai valoroasã din acest punct de vedere este reºedinþa arhiepiscopului de Hotin Vissarion Puiu, construitã între 1924-1934 în or. Bãlti de arhitecþii fraþii Mihãilescu, în stil brâncovenesc.
Monumentele de arhitecturã civilã au ºi ele o importanþã arhitectonicã ºi
artisticã. Cele care s-au pãstrat pânã în zilele noastre sunt construite în sec.
XIX  începutul sec. XX. Din acea perioadã s-au pãstrat clãdirile administrative Soroca (Clãdirea zemstvei), ºcoli (din or. Râºcani din anii 30 ai sec. XX,
s. Grinãuþi (Briceni), Universitatea Alecu Russo din Bãlþi include clãdirile
a trei licee construite în anii 30 ai sec. al XX-lea. De o importanþã deosebitã
este spitalul de lângã s. Stolniceni ( Edineþ), aici îmbinându-se valoarea arhitectonicã a clãdirilor cu cea a arhitecturii peisajere. Printre alte clãdiri funcþionale pot fi menþionate farmacia din Soroca (construitã în 1936) etc.
O altã categorie de obiective turistice de origine antropicã o reprezintã
obiectivele tehnico-economice. În aceastã categorie se înscrie barajul de la
Costeºti-Stânca pe Prut, dar ºi mai multe întreprinderi industriale din oraºele
Bãlþi, Soroca, Edineþ, Cupcini.
Potenþialul etnografic cuprinde toate creaþiile poporului de importanþã arhitectonicã (case tradiþionale), istoricã (instalaþiile tehnice populare) sau artisticã (cruci, fântâni), precum ºi elemente ale culturii spirituale: meºteºuguri,
tradiþii, formaþii de muzicã º.a.
În aceastã ordine trebuie menþionate, în primul rând, monumentele tehnicii populare, legate de activitãþile tradiþionale, în special cele agricole: mori
de apã ºi de vânt, crame etc. În prezent mori de vânt mai sunt în satele Cernoleuca (Donduºeni), iar mori de apã  în or. Cupcini ºi s. Parcova (Edineþ), s.
Teþcani (Briceni), s. Duruitoarea (Glodeni).
Cele mai vechi case tradiþionale moldoveneºti s-au pãstrat din a doua
jumãtate a sec. al XIX-lea. Astfel de case se aflã în s. Dângeni (Ocniþa), s.
Climãuþi (Donduºeni). Casele tradiþionale de pe valea Rãutului au un aspect
deosebit datoritã folosirii pietrei locale  diverse varietãþi de calcar. Din pãcate cele mai valoroase case nu sunt luate sub protecþia statului, iar creºterea
bunãstãrii locuitorilor din anii 60-80 a dus la înlocuirea caselor tradiþionale
cu cele moderne. Un alt element al arhitecturii populare sunt podurile boltite
(peste r. Vilia pe drumul Teþcani-Lipcani, sau acela de peste râpa ce despãrþea
or. Otaci de s. Calaraºovca), deosebit de importante prin raritatea lor ºi prin
stilul lor arhitectural tradiþional. De asemenea, printre creaþii populare trebuie menþionate monumentele funerare: stelele, pietrele funerare ºi crucile din
piatrã ºi din lemn. Cele care s-au pãstrat pânã în zilele noastre sunt datate nu
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mai devreme de sfârºitul sec. al XVIII-lea. Astfel de monumente s-au pãstrat
în s. Gordineºti (Edineþ), s. Sãnãtãuca (Floreºti).
Mai pot fi menþionate ºi formaþiile corale, de dansuri ºi fanfarele din s.
Trifãneºti (Floreºti), s. Moara de Piatrã (Drochia) º.a.
Coloritul ºi expresivitatea obiceiurilor populare, precum ºi individualitatea obiectelor de arhitecturã popularã trebuie protejate pentru a pãstra identitatea culturalã a populaþiei pe de o parte, iar pe de altã parte se pot obþine
(teoretic) profituri de pe urma vizitãrii lor de cãtre turiºti. Desigur, valorificarea potenþialului etnografico-turistic trebuie sã includã cultura popularã a tuturor etniilor ce trãiesc pe acest teritoriu, ceea ce ar putea sã atragã un numãr
mai mare de turiºti.
Regiunea de Dezvoltare Nord are un patrimoniu turistic de excepþie. Dezvoltarea unei infrastructuri de turism adecvate, crearea unor trasee turistice
naþionale ºi internaþionale, promovarea activã a obiectivelor turistice din zonã,
ar atrage numeroºi turiºti din þarã ºi din strãinãtate, contribuind la dezvoltarea
economicã ºi socialã a regiunii.
2.9. Managementul deºeurilor
dr. hab. Constantin Bulimaga,
Corina Certan, cercetãtor ºtiinþific
Institutul de Ecologie ºi Geografie al AªM
Pentru estimarea importanþei gestionãrii corecte a deºeurilor ºi aportul
acestei activitãþi în dezvoltarea durabilã a oricãrui stat, este necesar de cunoscut în primul rând ce reprezintã în sine deºeurile, tipurile lor, metodele de
generare. Pentru a estima importanþa gestionãrii deºeurilor ca o necesitate a
dezvoltãrii durabile (DD) este necesar ca esenþa deºeurilor sã fie estimate din
douã puncte de vedere: ca sursã de poluare a mediului ºi o sursã inepuizabilã
de materii prime.
Conform Uniunii Europene (UE), noþiunea de deºeu este: orice substanþã sau obiect pe care operatorul le eliminã sau intenþioneazã sã le elimine.
Conform legislaþiei naþionale, deºeurile sunt substanþe, materiale obiecte,
resturi de materie prime provenite din activitãþi economice, menajere ºi de
consum, care ºi-au pierdut, integral sau parþial, valoarea iniþialã de întrebuinþare, dintre care unele sunt reutilizabile dupã prelucrare (art.1 al Legii
nr.1347-XIII din 9.10.97). Cunoaºterea tipurilor de deºeuri este necesarã pentru o descriere mai simplã privind proprietãþile deºeurilor în procesul de gestionare ºi de operare cu aceste noþiuni în procesul de creare a infrastructurii
pentru asigurarea gestionãrii corecte a tuturor tipurilor de deºeuri.
De aceea, legislaþia europeanã transpusã în actele normative naþionale a
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impus o nouã abordare a problematicii deºeurilor, plecând de la necesitatea
de a economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare ºi de a
gãsi soluþii eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului
produs de deºeuri
Valoarea impactului deºeurilor asupra mediului depinde de managementul acestora. Managementul ca ºtiinþã presupune stabilirea ºi utilizarea unor
principii, metode ºi tehnici de lucru care asigurã utilizarea eficientã a potenþialului uman, material, energetic, informaþional ºi financiar. Managementul
face posibilã integrarea oamenilor într-o activitate comunã în scopul realizãrii unor performanþe superioare sumei performanþelor pe care le-ar fi realizat
în mod individual. Managementul permite de a obþine efectul sinergetic al
utilizãrii resurselor în realizarea scopurilor cu cheltuieli minime ºi profit maxim
Problema gestionãrii deºeurilor se manifestã tot mai acut din cauza creºterii cantitãþii ºi diversitãþii acestora, precum ºi a impactului lor negativ, tot
mai pronunþat, asupra mediului înconjurãtor. Depozitarea deºeurilor pe sol
fãrã respectarea unor cerinþe minime, evacuarea în cursurile de apã ºi arderea
necontrolatã a acestora reprezintã o serie de riscuri majore atât pentru mediul
ambiant cât ºi pentru sãnãtatea populaþiei.
Pânã în prezent au fost studiate problema privind managementul deºeurilor, efectele negative a depozitelor de stocare a deºeurilor asupra acumulãrii metalelor grele în plante, impactul deºeurilor asupra florei ºi faunei
urbane, evaluarea conceptualã privind gestionarea deºeurilor periculoase.
Starea de lucruri în domeniul gestionãrii deºeurilor în Republica Moldova
este elucidatã în Raportul Naþional privind starea mediului înconjurãtor în
Republica Moldova. Însã pânã în prezent nu este cunoscutã starea managementului deºeurilor în Regiunea de Nord a Republicii Moldova.
Pentru realizarea unui management adecvat al deºeurilor este necesarã
cunoaºterea obiectivelor ºi dinamicii privind generarea ºi gestionarea deºeurilor.
Obiectivele prioritare ale gestionãrii deºeurilor sunt prevenirea ºi reducerea producerii de deºeuri ºi a gradului de periculozitate al acestora prin:
l dezvoltarea de tehnologii performante, cu consum redus de resurse
naturale;
l dezvoltarea tehnologiei ºi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai
mic impact posibil asupra creºterii volumului sau periculozitãþii deºeurilor, ori asupra riscului de poluare;
l dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finalã a substanþelor periculoase din deºeurile destinate valorificãrii;
l valorificarea materialã ºi energeticã a deºeurilor, cu transformarea
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acestora în materii prime secundare, ori utilizarea deºeurilor ca sursã
de energie.
Cantitatea de deºeuri solide acumulate în cadrul Regiunii de Nord (raioanele Briceni, Edineþ, Donduºeni, Drochia, Fãleºti, Floreºti, Glodeni, Ocniþa,
Rîºcani, Sîngerei, Soroca ºi mun. Bãlþi) sunt reprezentate în tabelul 1. Datele
au fost colectate de la Biroul Naþional de Statisticã.
Tabelul 1
Cantitatea de deºeuri solide din raioanele Regiunii de Nord, tone
Anii
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
Industriale
Menajere solide
Alimentare
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2008

2009

2010

2011

municipiul Bãlþi
14292.9 11042.0
80292.7
7829.0
125382.6 118143.7
110397 106084.4
2942.5
1576.4
14584.5
3504.8
raionul Briceni
6129.4
6085.2
6536.8
6587.2
1201.5
11.5
7.1
81.4
129441.3 76779.9 116342.5
84020.1
raionul Donduºeni
2840.0
149.5
151.7
3103.7
565.5
744.5
594.3
87409.7
669.0
75.1
62.6
39.1
raionul Drochia
30958.2
4053.0
2993.0
2531.1
92403.1 41286.2 113101.9
89623.5
4974.3
781.0
1039.6
1249.2
r-nul Edineþ
1.4
5.0
146012.2
2824.7
2756.8
5905.4
2699.0
2138.4
1330.5
1609.4
raionul Fãleºti
54583.0 104214.6
74273.8
62464.7
500.3 51113.7
67129.9
71761.0
18.7
1374.8
1227.9
2779.7
raionul Floreºti
10.0
11.8
35.4
277.9
2890.3
2178.2
3021.6
3171.4

2012

2013

6664.7
100366.8
2009.6

8580.9
59564.8
1944.6

8687.7
5.2
86430.9

8493.0
4.4
59584.2

187.9
89917.6
1349.5

2853.9
56662.9
64.5

1242.3
73421.8
1262.9

39.9
16135.6
2293.2

1.0
48437.5
2330.1

136322.5
2599.8

58768.7
54935.3
926.1

60716.1
79309.3
2055.8

17.3
3127.0

22.5
2858.7
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Industriale

20447.4

Menajere solide
Alimentare
Industriale

89033.9
72845.4
7301.7

Menajere solide
Alimentare
Industriale

11777.7

Menajere solide
Alimentare
Industriale

233.5
18615.9
2154.7

Menajere solide
Alimentare
Industriale

329.2
667.5
1551.6

Menajere solide
Alimentare
Industriale

1036.0
10000.0
89.5

5.0

8084.2
923.5
raionul Glodeni
1269.1
1326.6
10006.0
48078.0
22868.4
110.3
raionul Ocniþa
6471.0
4829.6
0.6
438.0
284.1
148.5
raionul Rîºcani
1184.7
1283.0
12170.1
14395.9
2044.8
2.0
raionul Sîngerei
403.2
639.8
55.5
895.1
151.8
92.1
raionul Soroca
1765.4
1577.7
10000.0
19452.0
16.0
35.1

25.2

4.1

19.0

1435.7

1831.2

865.4

65.4

2661.7
3.0
55.4

9965.0
474.9
94.9

4230.0
128.3
148.5

425.8
180.6
1.7

1956.2
17205.5
6.4

230.0
17042.0
93.5

5577.3
23761.7
5496.0

431.3
736.9
28.8

414.6
48.5
41.9

1212.9
769.5
1008.7

3149.1
24188.0
8.9

3405.9
31870.0
16.4

2981.7
12905.0
34.7

Rezultatele privind dinamica cantitãþii de deºeuri (2008-2013), indicã faptul, cã are loc diminuarea cantitãþilor de deºeuri menajere solide pentru r.
Edineþ pânã la 29%, mun. Bãlþi pânã la 40%, r. Glodeni ºi Ocniþa pânã la
97%, r. Drochia aproximativ 100%. Pentru celelalte raioane volumul deºeurilor menajere solide se mãreºte: r. Fãleºti cu 11%, r. Floreºti cu 125%, r.
Soroca cu 187%. Pentru r. Sîngerei volumul deºeurilor menajere solide se
mãreºte de 3,7 ori, pentru r. Rîºcani de 23,8 ori, iar pentru r. Donduºeni volumul deºeurilor menajere solide rãmâne constant.
Cantitãþile de deºeuri alimentare se micºoreazã pentru r. Floreºti cu circa
2%, r. Edineþ cu 7%, în mun. Bãlþi s-a mãrit de 2,1 ori, r. Drochia s-a mãrit de
5,7 ori, în r. Briceni s-a micºorat de 300 ori,în r. Donduºeni s-a mãrit de 100
ori ºi Glodeni s-a micºorat de 24281 ori. Pentru celelalte raioane volumul
deºeurilor alimentare se mãreºte: r. Sîngerei cu 15%, r. Soroca cu 29%, pentru r. Rîºcani volumul deºeurilor alimentare creºte de13 ori, r. Donduºeni de
100 ori, r. Fãleºti de 158 ori ºi r. Ocniþa de 301 ori.
Cantitãþile de deºeuri industriale se micºoreazã pentru toate raioanele,
71

Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltãrii durabile a regiunii de dezvoltare Nord

excepþie fac r. Briceni care se caracterizeazã prin creºterea deºeurilor industriale cu 54%, r. Rîºcani cu 155% ºi r. Fãleºti de110 ori.
Pentru stabilirea metodelor gestionãrii adecvate a deºeurilor este necesarã cunoaºterea problemelor cu care se confruntã managementul acestora în
Republica Moldova. Principalele probleme pot fi caracterizate astfel:
l depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantã cale pentru
eliminarea finalã a acestora;
l depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuinþelor, a apelor de suprafaþã sau subterane, a zonelor de
agrement;
l depozitele de deºeuri nu sunt amenajate corespunzãtor pentru protecþia mediului, conducând la poluarea apelor ºi solului din zonele respective;
l depozitele actuale de deºeuri, în special cele orãºeneºti, nu sunt operate corespunzãtor, nu se compacteazã ºi nu se acoperã periodic cu
materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor ºi a rãspândirii mirosurilor neplãcute;
l nu existã un control strict al calitãþii ºi cantitãþii de deºeuri care intrã la
depozit;
l drumurile principale ºi secundare pe care circulã utilajele ce transportã deºeuri nu sunt întreþinute, mijloacele de transport nu sunt spãlate la
ieºirea de pe depozite;
l multe depozite nu sunt prevãzute cu împrejmuire, cu intrare corespunzãtoare ºi panouri de avertizare;
l terenurile ocupate de depozitele de deºeuri sunt considerate terenuri
degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole;
l colectarea deºeurilor menajere de la populaþie se efectueazã neselectiv; ele ajung pe depozite ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o
mare parte a potenþialului lor util (hârtie, sticlã, metale, materiale plastice).
Toate aceste considerente conduc la concluzia cã gestiunea deºeurilor
necesitã adoptarea unor mãsuri specifice, adecvate fiecãrei faze de eliminare
a deºeurilor în mediu. Respectarea acestor mãsuri trebuie sã facã obiectul
activitãþii de monitorizare a factorilor de mediu afectaþi de prezenta deºeurilor.
În concluzie se poate conchide, cã problema deºeurilor în Regiunea de
Nord, nu poate fi soluþionatã fãrã organizarea unui management adecvat al
deºeurilor, care prevede crearea infrastructurii complete privind gestionarea
tuturor fluxurilor de deºeuri. Succesul managementului deºeurilor (MD) depinde de realizarea procesului managerial care are menirea sã asigure interdependenþa aspectelor ecologice ºi economice a deºeurilor. Organizarea MD
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va permite soluþionarea complexã a mai multor probleme: economicã (utilizare în calitate de materii prime a circa 2/3 din cantitatea totalã de deºeuri
menajere solide (DMS) ºi a unor deºeuri industriale (care conþin componente
preþioase), ecologicã (reducerea esenþialã a poluãrii tuturor componentelor
de mediu din municipiu ºi diminuarea impactului asupra biocenozelor), ºi
socialã (crearea infrastructurii pentru managementul deºeurilor va asigura
multe locuri de muncã în localitãþile studiate).
2.10. Programul Regional Sectorial în domeniul managementului deºeurilor instrument de implementare a politicilor naþionale ºi regionale
Ala Cucu, specialist în planificare strategicã ºi programare,
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord
Marcela Vatamaniuc, consultant în managementul deºeurilor
În perioada anilor 2012-2013 în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenþie 2, implementat sub egida Agen?iei de Cooperare Internaþionalã a Germaniei (GIZ), a fost elaborat Programul Regional Sectorial (PRS) de management al deºeurilor (MDS) pentru
Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) .
PRS a fost elaborat în baza unei abordãri participative bazatã pe deciziile
reprezentanþilor Grupului de Lucru Regional Sectorial, format sub egida
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Nord ºi experþii proiectului menþionat. La
ºedinþele Grupului de Lucru au participat reprezentanþii raioanelor din RDN,
reprezentanþi ai Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Construcþiilor Ministerului Mediului ºi Inspecþiilor Ecologice, Întreprinderilor Municipale ºi Centrelor de sãnãtate publicã din regiune.
În luna februarie 2014, dupã consultãrile publice, PRS de MDS, a fost
aprobat de cãtre Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord.
PRS de MDS din RDN reprezintã un document de ghidare pentru APL la
nivel regional ºi local în domeniul de gestionare a deºeurilor ºi transpune atât
prevederile Strategiei de Dezvoltare Regionalã, a Strategiei de gestionare a
deºeurilor pentru anii 2013  2027, cât ºi alte acte legislative ce au tangenþã
cu domeniul dat.
Activitãþile incluse în PRS de MDS pentru RDN se divizeazã în 2 zone ºi
anume: Zona 1 în care sunt incluse raioanele: Sîngerei, Fãle?ti, Glodeni, Rîºcani, Soroca, Drochia ºi mun. Bãlþi ºi Zona 2 cu raioanele: Edineþ, Donduºeni, Briceni ºi Ocniþa.
Conform PRS de MDS în Regiunea de Dezvoltare Nord se planificã construcþia a 2 depozite regionale: unul în regiunea raionului Edineþ ºi al doilea
în raza municipiului Bãlþi.
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Implementarea prevederilor PRS de MDS s-a început cu Zona 2, deoarece în aceastã zonã s-au alocat mai puþine investiþii pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a deºeurilor solide. Activitãþile pentru Zona 1 se vor realiza conform prevederilor Strategiei de gestionare a deºeurilor pînã în 2027
Activitãþi pentru elaborarea proiectelor investiþionale de management
al deºeurilor în RDN
În scopul implementãrii activitãþilor privind crearea uni sistem nou de
gestionare a deºeurilor în RDN, bazat pe abordarea integratã de gestionare a
deºeurilor, în partea a doua a proiectului activitatea este concentratã pe elaborarea proiectelor investiþionale în acest domeniu ºi anume pe elaborarea
Studiului de fezabilitate ºi Evaluarea impactului asupra mediului pentru noul
sistem de gestionare a deºeurilor.
În acest context, este important sã menþionãm cã în perioada anului 2014
au fost realizate urmãtoarele activitãþi, parte a Studiului de Fezabilitate:
ü colectarea datelor privind managementul deºeurilor din ambele zone
de MDS din RDN. Aceastã activitatea s-a axat pe colectarea informaþiei privind cantitãþile de deºeuri generate în localitãþile din zonã, numãrul populaþiei în zonã, inclusiv în oraºe ºi sate, tipul de colectare,
transportare ºi depozitare a deºeurilor, cadrul instituþional existent
pentru gestionarea deºeurilor, dotarea tehnicã, bugetul anual disponibil pentru gestionarea deºeurilor, proiectele existente sau implementate în acest domeniu, existenþa operatorilor pentru gestionarea deºeurilor în localitãþile urbane ºi rurale, etc.
ü analiza deºeurilor menajere. Aceastã activitate a avut scopul de a
obþine date concrete care au fost utilizate în proiectarea sistemului de
management integrat al deºeurilor menajere. Analiza a fost realizata
în mediul urban si cel rural din zona 2 din RDN. În urma efectuãrii
analizei deºeurilor au fost determinate caracteristicile deºeurilor menajere (compoziþia) ºi indicele de generare a deºeurilor menajere
(cuantificarea cantitãþii).
ü a fost efectuatã delimitarea microzonelor de gestionare a deºeurilor.
În cadrul acestei activitãþi a fost orientativ identificat locul amplasãrii
depozitului ºi a staþiilor de transfer a deºeurilor, þinând cont de numãrul populaþiei în zona de management a deºeurilor, centrul de greutate
sau localitatea unde sunt generate cele mai multe deºeuri, distanþa de
la centrul de greutate ºi celelalte localitãþi din zonã. Aceste date rãmân
a fi concretizate imediat ce va fi selectat amplasamentul pentru depozitul regional de deºeuri
ü a fost iniþiatã ºi mai continuã activitatea de selectare a terenului pentru depozitul regional de deºeuri. În acest context, prin intermediul
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ADR Nord ºi cu suportul APL din zona 2 de management a deºeurilor,
au fost colectate propuneri pentru un potenþial amplasament al depozitului regional de deºeuri. Acestea au fost evaluate de experþii proiectului. Astfel, au fost evaluate circa opt amplasamente în perioada
aprilie  iunie 2014, ºi anume:
Ø Raionul Briceni:
n Briceni  amplasament la fosta Fabricã de prelucrare a sfeclei de
zahar;
n Lipcani  amplasamentul actual al depozitului neconform;
Ø Raionul Edine?:
n Hincãuþi  la graniþa cu satul Rotunda;
n Hincãuþi  fosta ferma de vite;
n Cepeleuþi 1 in imediata vecinãtate a iazului;
n Cepeleuþi 2  in zona adiacenta a drumului public L-14;
n Cepeleuþi 3  lângã satul Rangaci;
n Ruseni.
Evaluarea preliminarã a fost realizata pentru cinci amplasamente, si anume: Hincãuþi fosta fermã de vite, Cepeleuþi 1, 2 si 3 si Ruseni.
Evaluarea preliminarã în cazul zonelor de gestionare a deºeurilor s-a realizat pe baza de criterii de infrastructura ºi operare (distanta minima fata de
reþeaua principala de drumuri, distanta maxima de la centrul de greutate de
generare a deºeurilor, suprafaþa minimã a amplasamentului pentru asigurarea
unei durate de viaþã a depozitului de minim 20 ani), criterii hidro-geologice si
hidrologice (adâncimea minima a acviferului, distanta minima faþã de sursele
de apa, distanþa minimã faþã de râuri, bazine de apã ºi pâraie) si criterii de
planificare fizica (distanta minima fata de casele de locuit, distanta minima
de la situri arheologice si monumente culturale, distanta minima faþã de ariile
protejate, calitatea solului).
Concluzia primei evaluãri preliminare în RDN a fost urmãtoarea: În Zona
2, dintre cele cinci amplasamente evaluate, amplasamentul din satul Ruseni
este un potenþial amplasament pentru construcþia depozitului regional cu condiþia sa fie acceptat de cãtre public. Din pãcate în urma ºedinþei Consiliului
Local din Ruseni, nu a fost susþinutã aceastã propunere.
Luând în considerare experienþa obþinutã în prima rundã de evaluãri ale
potenþialelor amplasamente pentru depozitul regional, care din pãcate nu s-a
finisat cu alegerea amplasamentului potrivit, a fost luatã decizia de a organiza
a doua rundã de identificare ºi evaluare ale noilor amplasamente.
În baza propunerilor parvenite de la partenerii proiectului au fost efectuate vizite de evaluare a altor locaþii în RDN. În vizitele din teren au participat,
reprezentanþi ai Grupurilor de lucru pe proiect, reprezentanþi ai autoritãþilor
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publice locale pe teritoriul cãrora se aflã terenurile propuse, precum ºi experþii proiectului (tehnici ºi naþionali de mediu, hidrogeolog, pedolog, biodiversitate, schimbarea destinaþiei terenului ºi expert EIA).
La fel, în baza solicitãrii repetate de identificare a terenurilor pentru depozitul regional de deºeuri, Consiliile raionale din zonã au transmis în lunile
septembrie ºi octombrie 2014 ºapte propuneri si anume:
Ø Raionul Edineþ:
n s. Hincãuþi  amplasament, pãºune degradatã, aparþine s. Poiana
din comuna Hincãuþi;
n s. Terebna  2 amplasamente pe pãºune degradatã;
n or. Edineþ  amplasament pe pãºune degradatã;
n s. Brãtuºeni  amplasament pe pãºune degradatã;
Ø Raionul Ocniþa:
n s. Gîrbova  cîmpurile de filtrare a apelor reziduale de la fabrica
de zahãr;
Ø Raionul Donduºeni:
n s. Climãuþi  amplasament pe terenul fostei ferme de porcine;
Dupã efectuarea evaluãrii noilor amplasamente propuse, se poate afirma
ca dintre cele patru amplasamente evaluate, amplasamentul din or. Edineþ
este un potenþial amplasament cu condiþia sã fie acceptat de cãtre APL ºi
public. În caz contrar este necesar de a continua activitatea de selectare a
terenului pentru depozitul regional din zona 2 de gestionare a deºeurilor din
RDN.
ü a fost efectuatã analiza opþiunilor privind cadrul instituþional pentru
gestionarea deºeurilor. Aceastã activitatea reflectã practicile existente
de gestionare a deºeurilor, punînd accentul pe pãrþile pozitive ºi negative ale structurilor existente în procesul de gestionare, fiind bazatã
aceastã evaluare pe prevederile cadrului legal naþional cît ºi cel al UE.
Opþiunile identificate urmeazã a fi discutate cu partenerii proiectului
ºi APL din zonã pentru a identifica opþiunea preferatã ºi a iniþia implementarea ei.
ü în proces de desfãºurare este elaborarea ghidului de închidere a depozitelor neconforme de deºeuri ºi recultivarea lor. Acest document
va fi elaborat în cooperare cu Ministerul Mediului. Ghidul va servi un
instrument util pentru APL din regiune în ceea ce priveºte închiderea
depozitelor neconforme;
ü în proces de elaborare este ºi raportul de identificare a depozitelor
tranzitorii de deºeuri. Acest raport se va baza pe datele privind inventarierea depozitelor de deºeuri din RM, efectuatã de MM http://gis.mediu.gov.md/, cît ºi pe rezultatele evaluãrii potenþialelor depozite
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tranzitorii dupã vizitele în teren. Conform PRS, se vor identifica 1-3
depozite tranzitorii în fiecare raion din zona de management a deºeurilor.
Reieºind din faptul cã la etapa actualã nu a fost posibil de a selecta terenul
prevãzut pentru construcþia depozitului regional, elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru construcþia noului sistem de MDS din RDN, ar putea fi în
întârziere
2.11. Sectorul de aprovizionare cu apã ºi canalizare de la necesitate la
calitate
Inga Cojocaru, ºef Secþie planificare strategicã ºi programare,
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord.
Apei i-a fost datã puterea de a deveni seva vieþii pe pãmînt
Leonardo da Vinci
Cea mai mare minune ºi avere pentru tot ce-i viu pe Terra este APA 
feericã, limpede ºi cristalinã, dãtãtoare de viaþã ºi totodatã rãzbunãtoare ºi
distructivã, provocatoare a cataclismelor naturale. Dacã facem o comparaþie
a ponderii apei dulci din totalul apelor de pe glob, vedem cã cantitatea apelor
mãrilor ºi a oceanelor reprezintã 97,2% din totalul global, în timp ce resursele de apã dulce nu se ridicã la 2,8% din cantitatea totalã.
Pentru Republica Moldova, în prezent, problema apei este una dintre cele
mai stridente. Calitatea apei rîurilor, lacurilor ºi a celor subterane, poluate
intensiv în ultimii 60-70 de ani, odatã cu progresul tehnologic, precum ºi
schimbãrile climaterice, afecteazã enorm atît dezvoltarea mediul ambiant, cît
ºi economia þãrii.
Protecþia mediului ºi asigurarea accesul populaþiei la serviciile de alimentare cu apã ºi canalizare (AAC) este una din prioritãþile de bazã a þãrii în
ultimii 20 de ani. Toate obiectivele de dezvoltare internaþionale, naþionale
regionale ºi locale sunt concentrate asupra rezolvãrii acestor probleme globale.
La baza politicii de dezvoltare a Republicii Moldova este Strategia Moldova 2020, care vizeazã îmbunãtãþirea politicilor naþionale ºi armonizarea
cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar ºi standardele europene, ºi stabileºte un numãr de direcþii de dezvoltare a sectorului AAC, inclusiv
obiectivele naþionale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în domeniul AAC pentru perioada anilor 2015-2025.
Principalul document de politici din sectorul AAC este Strategia de alimentare cu apã ºi sanitaþie, aprobatã recent, care acoperã perioada anilor
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2014-2028. Acest document de politici actualizeazã Strategia privind aprovizionarea cu apã ºi canalizare a localitãþilor din Republica Moldova (2007,
pentru perioada anilor 2008-2025), precum ºi abrogã Programul de alimentare cu apã ºi de canalizare a localitãþilor din Republica Moldova pînã în anul
2015, aprobat în anul 2005.
Toate aceste documente de politici naþionale în domeniul AAC sunt axate
pe implementarea noii Legi a Apelor nr. 272 (Monitorul Oficial nr. 81/
26.04.2012, intratã în vigoare la 26.10.2013) care stabileºte cadrul legal în
domeniul apei privind gestionarea, protecþia ºi utilizarea eficientã a apelor de
suprafaþã ºi a apelor subterane, definind douã bazine hidrografice  Nistru,
Dunãrea-Prut ºi Marea Neagrã. Legea are ca scop protecþia apei împotriva
poluãrii ºi stabileºte standarde de calitate a mediului. Evacuãrile de ape uzate
din mediul urban ºi mediul rural sunt, de asemenea, reglementate. În viitorul
apropiat se vor identifica ºi zonele geografice vulnerabile la poluarea agricolã.
Implementarea legii ºi a politicilor în domeniul AAC este atribuþia atît a
structurilor de stat, cum ar fi Ministerul Mediului cu structurile sale în domeniu, cît ºi administraþiile locale ºi furnizorii de servicii în sector.
În RDN, politicile de dezvoltare a serviciilor de AAC sunt stabilite în
Strategia de Dezvoltare Regionalã (SDR) Nord 2012-2016 ºi Programul sectorial regional (PRS) de Alimentare cu apã ºi canalizare 2014-2020, care au
ca obiectiv general:
Ø Pînã în anul 2020, Regiunea de Dezvoltare Nord va avea 47% din
popula?ie conectatã la sisteme de apã ºi 42% din populaþie va fi conectatã la sisteme de canalizare îmbunãtãþite, ambele tipuri de sisteme fiind organizate în grupuri de aglomerãri logice, oferind un serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, durabil ºi prietenos
cu mediul.
Dacã facem o analizã a sectorului de AAC în RDN, putem menþiona cã, în
prezent, localitãþile sunt alimentate cu apã din sursele subterane ºi de suprafaþã din urmãtoarele prize principale:
 Rîul Nistru: Prizã de captare de apã de suprafaþã la Soroca, conceputã
sã furnizeze apã pentru 6 raioane între Soroca ?i municipiul Bãlþi (în prezent,
numai raioanele Soroca ºi Sîngerei ºi municipiul Bãl?i sunt parþial acoperite);
 Rîul Prut: 4 prize principale în Briceni, Edineþ, Fãleºti ºi Glodeni, concepute sã furnizeze apã pentru localitãþile din raioanele respective.
Însã majoritatea populaþiei din localitãþile rurale se alimenteazã cu apã
din fîntîni de minã ºi izvoare. Dupã seceta din ultimii ani, nivelul apelor din
fîntînile de minã a scãzut cu circa 2m, ceea ce a dus în continuare la secarea
izvoarelor ºi a fîntînilor de minã
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Ultimele studii demonstreazã cã acviferul superior, reprezentat prin apele
subterane freatice, este cel mai contaminat de deºeurile umane ºi animaliere,
utilizarea fertilizanþilor ºi pesticidelor.
Acviferele mai adînci au calitãþi de apã foarte variabile, care, în general
se degradeazã treptat în aval, în special în vestul RDN(r-l Fãleºti). Aici se
observã concentraþii ridicate de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat
(H2S), amoniu (NH4-), carbon organic dizolvat (COD) ºi sulfaþi (SO4). Concentraþiile ridicate ale acestor elemente ºi compuºi sunt de origine naturalã ºi
apa poate fi tratatã prin diverse metode.
Conform informaþiei disponibile, toate localitãþile urbane (100%) ºi aproximativ 27% din localitãþile rurale ale RDN au sisteme centralizate de alimentare cu apã, furnizînd apã potabilã doar la 73% din populaþie urbanã ºi
14% din populaþie ruralã. Ponderea totalã a populaþiei conectate la sisteme
de apã în RDN este estimatã la aproximativ 34%, în timp ce rata de conectare
la nivel de þarã este aproximativ 54%. (Vezi figura de mai jos).

Sursa GIZ/MLPS, Datele chestionarelor, 2013
Dupã datele BNS în RDN accesul la apã este asigurat de 144 sistemele
centralizate de aprovizionare cu apã, dintre care numai 125 sisteme (86,8%)
sunt funcþionale.
În RDN activeazã 13 întreprinderi municipale de aprovizionare cu apã.
Aceste întreprinderi activeazã în centrele urbane, iar în localitãþile rurale, pe
lîngã APL sînt create servicii de administrare a sectorului de aprovizionare
cu apã.
În conformitate cu datele Asociaþiei Moldova Apã-Canal (AMAC), volumul total al apei potabile produse în zonele urbane din Regiunea Nord în
anul 2011 a fost de circa 12,4 milioane m3. Marea parte a volumului de apã
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potabilã este produs în Bãlþi (circa 51% din totalul de apã urbanã produsã în
regiune), urmat de Edineþ (14%) ºi Soroca (10%).
Nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scãzut în
comparaþie cu sistemele de alimentare cu apã. Toate localitãþile urbane (100%)
ºi doar 3% din localitãþile rurale ale RDN au sisteme centralizate de canalizare, avînd conectate doar 46% din populaþia urbanã ºi aproximativ 0-1% din
populaþie ruralã. Ponderea totalã a populaþiei conectate la sisteme de canalizare în RDN este estimatã la aproximativ 16,6%, în timp ce rata de conectare
la nivel de þarã este aproximativ 30%.
Subdezvoltarea reþelelor de canalizare este agravatã de starea tehnicã a
staþiilor de epurare a apelor reziduale, care, în majoritatea localitãþilor, lipsesc cu desãvîrºire, precum ºi de reþeaua de canalizare învechitã. Oraºul Soroca, cu o populaþie de circa 40 mii locuitori, este, în general, lipsit de staþie
de epurare, iar apele pluviale sînt deversate direct în rîul Nistru. Zilnic, în rîu
ajung 2040 de tone de deºeuri, care nu trec prin instalaþiile de epurare.
În RDN activeazã 10 întreprinderi municipale prestatoare de servicii
canal,care gestioneazã 14 sisteme de canalizare
Pentru a atinge þintele Obiectivelor Regiunii de Dezvoltare Nord,
cu suportul partenerilor
de dezvoltare, Agenþia
Internaþionalã de Cooperare a Germaniei
(GIZ), în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice, specialiºtii ADR, APL din
regiune ºi experþii în doneiu vor dezvolta concepte de proiecte regionale în
domeniul AAC care vor întruni urmãtoarele criterii:
l Abordarea integratã de dezvoltare a serviciilor de apã ºi de canalizare;
l Regionalizarea ºi dimensiunea proiectului  numai centrele raionale
cu satele asociate, dar ºi aglomerãrile urbane/rurale mai mari de 10
mii de locuitori vor fi considerate
l Prezenþa unei surse de apã potabilã tratabilã, inclusiv captãrile ºi sta?iile de tratare existente
l Prezenþa unui sistem funcþional de colectare a apelor uzate cu existenþa staþiei de epurare
l Acordul dintre beneficiari ºi un operator certificat de AAC.
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Conceptele de proiecte dezvoltate vor fi promovate în comunitatea donatorilor naþionali ºi internaþionali.
Investiþiile haotice, fãrã logicã, control ºi eficienþã în administrare din
prezent au ºi vor avea ºi in continuare consecinþe nefaste atît asupra sãnãtãþii
populaþiei cît ºi a supra recuperãrii ºi durabilitãþii investiþiilor, mai ales în
mediul rural. Este foarte important ca toþi actorii implicaþi în dezvoltarea
sectorului de AAC sã aibã o viziune ºi o tendinþã unicã, de la planificare,
dezvoltare a infrastructurii prin atragerea investiþiilor în domeniu, cît ºi la
nivel de administrare a serviciilor, pentru a sigura accesul la apã ºi servicii de
calitate tuturor locuitorilor RDN
3. POTENÞIALUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD
3.1. Prezentare generalã
Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova cuprinde o suprafaþã de circa 10.014 km2, ceea ce reprezintã aproximativ 29,6% din suprafaþa
totalã a republicii. Din RDN fac parte municipiul Bãlþi ºi 11 raioane: Briceni,
Edineþ, Donduºeni, Drochia, Fãleºti, Floreºti, Glodeni, Ocniþa, Râºcani, Sângerei ºi Soroca. Oraºele Bãlþi, Soroca ºi Edineþ reprezintã polii de creºtere ai
regiuni, deoarece posedã un nivel sporit de dezvoltare socio-economicã.
Populaþia RDN constituie 999,2 de mii de persoane (28,1% din populaþia
þãrii) ºi, conform sistemului statistic european, corespunde NUTS II.
În RDN sunt 571 de localitãþi, inclusiv 20 de oraºe ºi 551 de localitãþi
rurale, din totalul de 1679 de localitãþi din Republica Moldova.
În cadrul RDN au fost identificate trei prioritãþi de activitate pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regionalã:
1. reabilitarea infrastructurii fizice;
2. susþinerea dezvoltãrii sectorului privat ºi a pieþei forþei de muncã;
3. îmbunãtãþirea factorilor de mediu ºi a atractivitãþii turistice.
Prioritãþile sunt identificate de cãtre actorii regionali ºi naþionali de dezvoltare. Acestea sunt incluse în Documentul Unic de Program (DUP), document de programare pe termen scurt pentru implementarea politicii de dezvoltare regionalã, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regionalã ºi a
planurilor operaþionale regionale, ce includ programele ºi proiectele prioritare de dezvoltare regionalã. Responsabil de implementarea nemijlocitã a acestor prioritãþi, precum ºi de raportare este ADR Nord.
ADR Nord este instituþia ce asigurã dezvoltarea socio-economicã durabilã a RDN în baza normelor ºi a standardelor europene. Fondatã la 15 decembrie 2009, ADR Nordeste o instituþie publicã necomercialã, subordonatã Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Construcþiilor (MDRC) al Republicii Mol81
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dova. Agenþia funcþioneazã oficial din 23 aprilie 2010, când a ºi fost lansatã.
Scopul ADR Nord este sã contribuie la dezvoltarea durabilã ºi echitabilã
a întregii regiuni, urmãrind reducerea decalajelor de dezvoltare a localitã?ilor din RDN, în favoarea locuitorilor ei. Agenþia îºi propune sã devinã un
reper de înalt profesionalism la capitolul atragerea ºi gestionarea eficientã a
resurselor financiare disponibile în vederea susþinerii ºi dezvoltãrii armonioase a RDN.
Poziþionare ºi conectivitate
RDN se învecineazã, la nord ºi la est, cu Ucraina, la vest cu România, la
sud-est cu Regiunea de Dezvoltare Transnistria, la sud cu Regiunea de Dezvoltare Centru. RDN are 11 puncte de conexiune internaþionalã cu þãrile învecinate  România ºi Ucraina. Conexiunea cu Uniunea Europeanã, prin România, este prin punctele de trecere Costeºti-Stânca, Lipcani-Rãdãuþi Prut ºi
Criva-Darabani. RDN este accesibilã prin toate patru tipuri de transport: aerian, auto, fluvial ºi feroviar, fiind singura regiune care are oportunitatea de
acces aerian prin douã aeroporturi: Aeroportul Internaþional Bãlþi (Leadoveni) ºi Aeroportul Internaþional Mãrculeºti. Însã ambele aeroporturi sunt
utilizate la capacitãþi minime, oferind servicii de transport de mãrfuri, în majoritate pe curse interne ºi, ocazional, zboruri externe. Aeroportul Bãlþi (Leadoveni) este civil, iar cel din Mãrculeºti (raionul Floreºti) este mixt: militar ºi
civil. Ambele dispun de statut de aeroport internaþional. Aeroportul de la
Bãlþi este certificat ºi deschis pentru transporturile de cãlãtori ºi mãrfuri, dar,
în prezent, este utilizat doar pentru zboruri neregulate unice. RDN este traversatã doar de un singur traseu rutier internaþional: coridorul GiurgiuleºtiBriceni, cu o lungime de 460 km, ºi douã trasee naþionale: M-14 ºi M-2.
Potenþialul economic
RDN dispune de un potenþial economic bine dezvoltat. La nivel de dezvoltare economicã principalele sectoare ale economiei regionale sunt industria, agricultura, comerþul, construcþiile, serviciile. Turismul rãmîne a fi deocamdatã un sector mai puþin valorificat.
În anul 2013 în Regiunea Nord au fost înregistrate 6160 de întreprinderi,
circa 98% din ele fiind IMM-uri. Microîntreprinderile reprezintã majoritatea
întreprinderilor, avînd cea mai mare pondere (70,1%), fiind urmate de întreprinderile mici (23,2%) ºi cele mijlocii (4,3%), ºi doar 2,4% din total se situeazã în categoria întreprinderilor mari.
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Figura 2.
Structura întreprinderilor pe clase de mãrime, 2013
Întreprinderile din regiune contribuie cu circa 12% la volumul total al
cifrei de afaceri din economia na?ionalã. În anul 2013 valoarea cifrei de afaceri realizatã de întreprinderi a fost de 27.361,7 milioane lei. In ceea ce prive?te tendin?a de evolu?ie, dupã cinci ani consecutivi, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o cre?tere de 56% în anul 2013 fa?ã de anul 2009.
RD Nord este caracterizatã de o infrastructurã de afaceri bine dezvoltatã,
care include: zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre de cercetare-dezvoltare, care ofere toatã infrastructura necesarã
activitãþilor de producþie.
Un rol important în creºterea competitivitãþii zonei o are existenþa unui
numãr mare de instituþii superioare de învãþãmînt, medii de specialitate, profesional-tehnice, care servesc o bazã excelentã pentru dezvoltarea resurselor
umane, cu impact asupra dezvoltãrii economice a întregii regiuni.
Potenþialul industrial
Industria este una dintre principalele ramuri ale economiei regionale. Principalele sectoare industriale sunt:
a) industria alimentarã ºi a bãuturilor;
b) industria uºoarã;
c) industria constructoare de maºini;
d) industria electronicã (producþia de aparaturã ºi instrumente medicale
etc.)
e) fabricarea materialelor de construcþie.
Industria alimentarã ºi a bãuturilor este principalul sub-sector industrial, o
contribuþie majorã avînd producerea produselor lactate, de pîine ºi panificaþie, producþia de ulei, prelucrarea ºi conservarea fructelor ºi legumelor, fabricarea produselor de morãrit.
La nivelul producþiei naþionale regiunea ocupã locul întîi la fabricarea
zahãrului, aici fiind amplasate toate fabricile de zahãr din Republica Moldo83
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va: Î.M. Sudzucker-MoldovaS.A., avînd în componenþa sa fabricile de zahãr din Drochia, Fãleºti, Alexandreni ; Magt Vest S.R.L.  fabricile de zahãr din Glodeni ºi Donduºeni ; Krajowa Spolka Cukrowa S.A. cu fabrica de
zahãr din Cupcini.
Valoarea producþiei fabricate în industrie (în preþuri curente) în anul 2013
a constituit 7.206,4 milioane lei, contribuind cu circa 19 la sutã la formarea
producþiei total fabricate pe þarã. Indicele volumului produc?iei industriale a
înregistrat o creºtere cu 46,4% fa?ã de anul 2009.
Industria uºoarã de asemenea prezintã o ramurã prioritarã în regiune, avînd
poten?ial mare în fabricarea produselor textile; fabricarea de articole de îmbrãcãminte; prepararea ºi vopsirea blãnurilor; producþia de piei, de articole
din piele ºi fabricarea încãlþãmintei.
Peste 50% din potenþialul industrial se aflã în municipiul Bãlþi. Alte centre cu potenþial de dezvoltare: Edineþ, Cupcini, Floreºti, Soroca, Ocniþa, Otaci
etc. Întreprinderile dispun de capacitãþi de producþie ce rãmân neutilizate,
infrastructurã relativ dezvoltatã, care pot sta la baza creãrii unor parcuri industriale ºi tehnologice.
Potenþialul agroindustrial
La moment circa 70% din terenurile RDN sunt suprafeþe agricole, producþia agricolã a regiunii constituind aproximativ 40% din totalul pe þarã.
Principalele produse agricole sunt cerealele, culturile tehnice ºi pomicole.
Agricultura este principalul sector al ocupãrii forþei de muncã, cuprinzând
aproape 45% din populaþia economic activã a RDN. Sectorul zootehnic furnizeazã 30-45% din totalul de bovine ºi 28,2% din totalul de porcine, ovine ºi
caprine.
RDN are avantaje deosebite în cultivarea fructelor ºi legumelor, fiind mai
puþin expusã ºi riscurilor de secete majore. Totodatã, regiunea demonstreazã
ºi avantaje pentru practicarea zootehniei, în special în cadrul unor întreprinderi agricole de talie micã ºi medie.
Potenþialul agroindustrial al regiunii este dat de cele 51 de cooperative de
producþie, 25 de societãþi pe acþiuni, peste 530 de societãþi cu rãspundere
limitatã, peste 90 de mii de gospodarii þãrãneºti ºi întreprinderi individuale.
Regiunea cuprinde întreaga industrie a zahãrului din þarã, cu 5 fabrici de zahãr, precum ºi 4 întreprinderi de prelucrare a fructelor ºi a legumelor, 5 fabrici zootehnice, 3 întreprinderi avicole ºi alte societãþi specializate.
Potenþialul turistic
RDN dispune ºi de un potenþial turistic important ºi care la moment nu
este valorificat. Printre acestea se numãrã peºtera carsticã Emil Racoviþã (a
treia în Europa dupã lungime), parcul Þaul, izvoarele de apã mineralã ºi curativã de la Cotova, zona Pãdurea Domneascã, recifele Cobani, Stânca Mare
ºi Suta de Movile, Cetatea Soroca.
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Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de
stat, cu o suprafaþã totalã de circa 16,6 mii ha, 2 plaje de importanþã naþionalã
(Soroca ºi Costeºti), 20 de muzee, 5 mãnãstiri ºi 4 schituri, 178 de edificii
ecleziastice de importanþã naþionalã ºi regionalã. Aceste resurse determinãimplicit eventuala specializare a zonelor turistice din regiune. Modul eficient de valorificare a resurselor turistice din regiune ar fi crearea de zone
turistice cu staþiuni de importanþã naþionalã ºi localã, care ar diversifica destinaþiile turistice din RDN.
Potenþialul investiþional
RD Nord se poziþioneazã destul de bine ca ºi performanþã investiþionalã
curentã, stabilitate ºi diversificare a fluxurilor investiþionale. În Ratingul Performanþei Investiþionale, elaborat ºi implementat de Centrul Analitic Independent Expert - Grup, ºase din primele zece poziþii sunt ocupate de unitãþi
administrativ teritoriale din RDN, inclusiv însãºi RDN în ansamblu se poziþioneazã pe locul 9. Constatãm cã în RDN existã mai multe oportunitãþi economice pentru ocuparea populaþiei, fluxurile emigraþionale sunt mai puþin intense, iar activitatea antreprenorialã rãmâne, tradiþional, mai puternicã decât
în alte regiuni ale þãrii.
Punctele forte ale potenþialului investiþional în RDN sunt:
l În RDN activeazã patru zone cu statut de parc industrial;
 Parcul Industrial de pe teritoriul S.A. Rãut din municipiul Bãlþi;
 Parcul Industrial din cadrul Zonei economice Libere Bãlþi;
 Parcul Industrial Edineþ;
 Parcul Industrial de pe teritoriul S.A. Uzina de maºini de salubritate
Fãleºti.
l În prezent, în RDN existã trei zone economice libere (ZEL), cu suprafaþa totalã de peste 385 ha: ZEL Bãlþi , ZEL Otaci-Business, Aeroportul Internaþional Liber Mãrculeºti;
l În RDN activeazã 449 instituþii de învãþãmânt: primar 23 ºcoli profesionale secundare, 15 colegii ºi 3 instituþii de învãþãmînt superior;
l Creºterea continuã productivitãþii muncii ºi costul relativ redus a forþei de muncã;
l Trei oraºe cu potenþial socio-economic de creºtere: mun. Bãlþi, or.
Edineþ ºi or. Soroca;
l Cadrul fiscal ºi vamal similar cu cel din UE;
l Proximitatea faþã de pieþele internaþionale mari (Uniunea Europeanã
ºi Comunitate Statelor Independente);
l RDN oferã oportunitate de dezvoltare profesionalã într-un mediu cu
multiple oferte culturale ºi turistice.
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3.2. Parteneri
Pentru a-ºi atinge obiectivele în timpul realizãrii politicilor regionale, ADR
Nord a semnat acorduri de colaborare cu instituþii din diferite domenii de
activitate. În prezent, ADR Nord colaboreazã eficient cu urmãtoarele instituþii:
l Institutul de Ecologie ºi Geografie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei;
l Agenþia de Dezvoltare Regionalã din Republica Letonia;
l Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est (Piatra Neamþ, România);
l Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Vest (Arad, România);
l Agenþia guvernamentalã americanã Corpul Pãcii;
l Centrul Regional de Asistenþã ºi Informare a Organizaþiilor Neguvernamentale CONTACT-Bãlþi;
l Organizaþia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii;
l Asociaþia Obºteascã Pro-Business Nord
l Zona Economicã Liberã Bãlþi;
l Comisia pentru Dezvoltarea Relaþiilor Economice Internaþionale;
l Universitatea de Stat Alecu Russo din Bãlþi;
l Agenþia pentru Eficienþã Energeticã;
l Agenþia pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic;
l Clubul municipal al oamenilor de afaceri Manager Club;
l Postul de radio Megapolis FM, 105.6;
l Î. M. News Media Online S.R.L. (stirilocale.md);
l Ziarul regional SP (esp.md);
l Camera de Comerþ ºi Industrie a republicii Moldova, filialele Bãlþi ºi
Edineþ.
3.3 Evenimente organizate de Agenþia de dezvoltare Regionalã Nord
Forumul economic interregional moldo-român
Bãlþi, 28-29 martie 2012. ADR Nord din Republica Moldova ºi ADR
Vest din România au organizat Forumul Economic Interregional Moldo-Român cu genericul Promovarea potenþialului economic ºi crearea oportunitãþilor de atragere a investiþiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord.
Un astfel de forum interregional, organizat în premierã în Republica Moldova, a reprezentat o excelentã oportunitate de a promova potenþialul economic al RDN al Republicii Moldova ºi de a susþine actorii regionali în domeniul creãrii parteneriatelor în plan economic, dar ºi de a stabili contacte comerciale.
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Forumul a reunit peste 200 de participanþi, printre care oameni de afaceri
din Regiunea Vest a României ºi din RDN a Republicii Moldova, reprezentanþi ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai CRD din Republica
Moldova, ambasadori, reprezentanþi ai Consulatului General al României din
Bãlþi, reprenzentanþi ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR
Nord etc.
Conferinþã internaþionalã
Bãlþi, 21-22 mai 2013. ADR Nord a organizat conferinþa internaþionalã
cu genericul Oportunitãþi de dezvoltare socio-economicã a Regiunii de Dezvoltare Nord pânã în anul 2020, ce a reunit, în prima zi a lucrãrilor, peste
150 de participanþi: actori regionali, naþionali ºi internaþionali, reprezentanþi
ai mediului academic din Republica Moldova ºi antreprenori.
Evenimentul a marcat începutul procesului de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Socio-Economicã a RDN, pânã în anul 2020. E de notat cã organizarea conferinþei a fost asistatã de cãtre partenerii ADR Nord din cadrul
Ministerului Protecþiei Mediului ºi Dezvoltãrii Regionale (VARAM) din Republica Letonã, a cãror contribuþie la revizuirea Strategiei de Dezvoltare Regionalã Nord, lansatã în cadrul evenimentului, a fost substanþialã.
Zilele RDN, ediþia I
ADR Nord, sub egida MDRC, a organizat Zilele RDN, scopul evenimentului fiind promovarea regiunii ºi susþinerea actorilor regionali în crearea parteneriatelor.
Întrucât a vizat întreaga regiune, evenimentul a fost promovat în patru
oraºe ºi a avut loc timp de patru zile. Deschiderea oficialã a evenimentului a
avut loc la Bãlþi, în data de 8 octombrie, iar la 9 octombrie, în oraºul Edineþ,
a avut loc întrunirea antreprenorilor din România, Letonia, Ucraina ºi RDN
din Republica Moldova. La 10 octombrie, oraºul Soroca a fost gazda evenimentului. La Soroca, participanþii au efectuat vizite de studiu la administraþia
publicã localã ºi antreprenori locali. În data de 11 octombrie, la Corjeuþi, a
avut loc semnarea acorduluide colaborare dintre comuna Corjeuþi (Moldova)
ºi municipalitatea Aloja (Letonia).
Evenimentul a întrunit 140 de participanþi din diferite domenii.
Zilele RDN, ediþia II
ADR Nord, sub egida MDRC, a inaugurat, în data de 24 septembrie, la
Bãlþi, Zilele RDN, ediþia II. Evenimentul de inaugurare a reunit peste 100 de
participanþi din nordul Republicii Moldova, România, Letonia, Ucraina ºi
Polonia. Zilele RDN sau desfãºurat în perioada 24-27 septembrie 2014, în
oraºele Bãlþi, Edineþ ºi Soroca.
Prin organizarea acestui eveniment, deja al doilea an consecutiv ADR
Nord urmãreºte sã promoveze potenþialul economic ºi investiþional al RDN,
sã implice ONG-urile din regiune în procesul de dezvoltare regionalã ºi sã
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stimuleze actorii regionali sã creeze parteneriate de dezvoltare dintre localitãþile / întreprinderile din Republica Moldova (RDN) ºi România, Letonia,
Polonia, Ucraina.
Ziua Europei
ADR Nord, în colaborare cu Centrul Pro-Europa Bãlþi, Consulatul General al României la Bãlþi ºi Universitatea de Stat Alecu Russo din Bãlþi,
organizeazã, începând cu anul 2011, Ziua Europei.
În premierã, la nivel oficial, Ziua Europei a fost celebratã la Bãlþi în data
de 14 mai 2011, când în centrul urbei au fost organizate un ºir de evenimente
culturale, printre care ºi Orãºelul European, în cadrul cãruia reprezentanþi ai
zece state europene au instalat ºapte corturi ºi au prezentat 15 proiecte comunitare. De asemenea, cu aceastã ocazie au fost organizate ºcoli de limbi europene, unde vizitatorii au avut ocazia sã înveþe cuvinte ºi fraze în mai multe
limbi europene.
În 2013, Ziua Europei a fost celebratã în oraºul Soroca, iar în 2014 la
Bãlþi.
Festivalul Cartofului
Primul Festival al Cartofului a avut loc în satul Corjeuþi, raionul Briceni.
Inaugurat în data de 11 noiembrie 2012, Festivalul a promovat cultura cartofului ºi calitatea bucatelor tradiþionale gãtite din cartofi. Evenimentul a fost
organizat de ADR Nord ºi Primãria Corjeuþi în parteneriat cu Ministerul Agriculturii ºi Industriei Alimentare, MDRC, Consiliul Raional Briceni ºi Federaþia Naþionalã a Fermierilor din Moldova. La Festivalul Cartofului ºi-au prezentat produsele circa 40 de agenþi economici, iar numãrul vizitatorilor s-a
ridicat la trei mii.
Festivalul a prezentat cartoful în toate formele ºi funcþiile lui posibile:
crud, pentru a fi cumpãrat; pregãtit sub formã de bucate fierbinþi ºi reci etc.
De ani buni, locuitorii satului Corjeuþi, raionul Briceni, îºi câºtigã pâinea
din creºterea cartofilor. Corjeuþenii, primii agricultori din Republica Moldova care au început sã cultive cartofi pe suprafeþe mari, fac investiþii importante în cultura cartofului. În anul 2011, în raionul Briceni, suprafeþele recoltate
cu cartofi s-au mãrit cu aproximativ 30 la sutã, iar roada obþinutã acoperea de
douã ori necesitãþile þãrii.
Festivalul Mierii, ediþia I
Bãlþi, 27 septembrie 2013. Festivalul Mierii, ediþia I, a fost inaugurat în
scuarul Teatrului Naþional Vasile Alecsandri din Bãlþi, în contextul Zilelor
RDN. La eveniment au participat în jur de 20 de producãtori de miere din
regiune.
Prima ediþie a Festivalului Mierii le-a oferit posibilitatea bãlþenilor ºi oaspeþilor oraºului sã procure miere de calitate direct de la producãtori. Totodatã, cu ocazia sãrbãtorii mierii, a fost organizat ºi un concert cu participarea
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tinerilor cântãreþi ºi a unui grup de dansatori din municipiul Bãlþi.
Festivalul a fost le-a oferit producãtorilor de miere posibilitatea sã-ºi realizeze mierea. În cadrul evenimentului, care a durat patru ore, au fost vândute
circa 240 kg de miere.
Festivalul Mierii a încheiat ºirul de evenimente ce au avut loc în oraºele
Bãlþi, Edineþ ºi Soroca în cadrul celei de-a doua ediþii a Zilelor RDN, organizatã de ADR Nord, sub egida MDRC, în parteneriat cu Primãria municipiului
Bãlþi ºi Primãriile oraºelor Edineþ ºi Soroca.
3.4. Proiecte realizate în Regiunea de Dezvoltare Nord
Investiþii de circa 238 469,20 mii lei pentru dezvoltarea RDN, în perioada anilor 2011-2014.
În perioada anilor 2011-2014, ADR Nord a realizat în total 28 proiecte, 7
dintre acestea urmând a fi implementate în perioada urmãtoare. Este important faptul cã ºtim cum sã facem mai multe pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord, graþie vizitelor de studiu pe care, în ultimii ani, angajaþii ADR Nord leau efectuat în câteva state europene, susþine directorul ADR Nord, Ion Bodrug.
Proiecte de dezvoltare regionalã
Începând cu anul 2011, ADR Nord a realizat în RDN 21 proiecte de dezvoltare regionalã, finanþate din FNDR, în valoare totalã de aproximativ 222
317,34 mii lei.
ADR Nord a mai valorificat în cadrul a 3 proiecte de dezvoltare regionalã
circa 15 719,35 mii lei oferiþi de Guvernul Germaniei, prin intermediul Agen?iei de Cooperare Internaþionalã a Germaniei (GIZ). Astfel, împreunã cu implementarea a 3 proiecte finanþate din sursele Republicii Cehe, în valoare de
375,35 mii lei, ºi a unui proiect finanþat de Programul de Granturi Mici al
USAID, prin intermediul Agenþiei guvernamentale americane Corpul Pãcii
Moldova, în valoare de 57,16 mii lei, suma totalã investitã în RDN în perioada anilor 2011-2014 este de circa 238 469,20 mii lei de milioane de lei.
Cele mai multe surse financiare au fost alocate pentru proiectele de reabilitare a infrastructurii fizice, conform prioritã?ii nr. 1 din SDR Nord.
Rezultate obþinute
Rezultatele obþinute odatã cu implementarea proiectelor de dezvoltare
regionalã, precum ºi evenimentele de anvergurã organizate în regiune demonstreazã cã activitãþile ADR Nord contribuie la impulsionarea dezvoltãrii RDN.
La capitolul implementarea proiectelor, ADR Nord a obþinut, în perioada
anilor 2011-2014, urmãtoarele rezultate: 14,11 km de drum renovat, 2 poduri
reconstruite, 45,5 km de reþele de apeduct, 8,18 km de reþele de canalizare ºi
2 rezervoare de apã construite, 1 staþie de epurare ºi 3 staþii de pompare mon89
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tate, 1 staþie de tratare a apei, 2,9 km de reþea de iluminare stradalã ºi 359 de
corpuri de iluminat eficiente energetic, 5 unitãþi de transport achiziþionate,
0,397 km de gard istoric reconstruit ºi 2 porþi montate, 2,984 km de eurogard
din plasã metalicã ºi 0,385 km de gard din metal forjat construite, un punct
informativ (foiºor) ºi o punte de vizionare a zimbrilor (belvedere) construite
etc.
Odatã cu apropierea þãrii noastre de Uniunea Europeanã, ne vom putea
mândri cu mai multe succese în domeniul dezvoltãrii regionale. Este important faptul cã ºtim cum sã facem mai multe pentru RDN, graþie vizitelor de
studiu pe care, în ultimii ani, angajaþii ADR Nord le-au efectuat în câteva
state europene, spune directorul ADR Nord, Ion Bodrug.
Potrivit ministrului Dezvoltãrii Regionale ºi Construcþiilor, Marcel Rãducan, ADR Nord este o agenþie cu o echipã destul de formatã, o echipã maturã, care, în aceastã perioadã, a demonstrat, prin realizarea proiectelor, cã are
dreptul sã zicã cã dezvoltarea regionalã în RDN a fost acreditatã.
3.4.1. Proiecte investiþionale în domeniul gestionãrii deºeurilor
ºi protecþiei mediului implementate în RDN
Liuba Bãbãlãu, specialist în elaborarea, implementarea ºi monitorizarea
proiectelor, Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord
Natura nu ne cere sã fim geniali, ajunge sã fim raþionali
Mariana Fulger
Pe parcursul ultimilor ani, problema gestionãrii deºeurilor afecteazã comunitãþile locale, ameninþã mediul ºi contribuie la emisiile globale de gaze
cu efect de serã. În contextul integrãrii europene, gestionarea ºi reciclarea
deºeurilor reprezintã prioritãþi locale, naþionale ºi internaþionale.
În Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) politicile de dezvoltare a serviciilor de MDS sunt stabilite în Strategia de gestionare a deºeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 ºi Programul sectorial regional (PRS)
de management al deºeurilor pentru RDN, care au ca obiectiv general: stabilirea direcþiei orientative a activitãþilor de dezvoltare a infrastructurii ºi a
serviciilor necesare pentru gestionarea conformã a deºeurilor în scopul protejãrii mediului ºi sãnãtãþii populaþiei.
În perioada 2010-2014, în RDN au fost implementate 2 proiecte de dezvoltare regionalã în domeniul DMS, depuse în cadrul Apelurilor de propuneri proiecte, lansate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Construcþiilor,
finanþate din sursele FNDR în valoare totalã de 13 028,69 mii lei:
ü Proiectul: Finisarea construcþiei poligonului pentru acumularea,
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com. Alexãndreni (5 localitãþi), s. Heciul Nou, în valoare de 5
976,59 mii lei, din care din sursele FNDR  4 066,99 mii lei, APL or.
Biruinþa  709,6 mii lei; Fondul Ecologic Naþional  1 200,00 mii lei.

te;

Rezultate finale:
 7 localitãþi beneficiare;
 12 304 persoane informate;
7 banere informaþionale disemina-

 1 poligon de deºeuri menajere construit;
 Groapa Bekkari construitã;
 213 m cale de acces spre poligon;
 51 de platforme pentru amplasarea containerelor instalate în 7 localitãþi;
 153 de euro-containere din tablã zincatã procurate;
 51 de containere din plasã metalicã procurate;
 400 buc arbori ºi arbuºti plantaþi;
 6 gunoiºti neautorizate lichidate;
 1 pres de balotat procurat ºi instalat;
 1 autospecialã pentru transportarea deºeurilor achiziþionatã;
 2 computere, 1 set multifuncþional, 1 telefon fax.
ü Proiectul: Sistem de colectare ºi transport al deºeurilor menajere
pe raza microregiunii interraionale Rîºcani (s. Sîngureni, s. Corlãteni, s. Grinãuþi, s. Recea, s. Rãcãria, s. Aluniº)  Drochia
(s. Pelinia), în valoare de 7 052,1 mii lei, din care din sursele FNDR
 5 812,11 mii lei; Guvernul German
(GIZ)  1 239,99 mii lei.
Rezultate finale:
 7 localitãþi beneficiare;
 23 963 locuitori vor beneficia de
serviciu;
 24 platforme de colectare a DMS
construite;
 116 eurocontainere achiziþionate;
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 8 574 pubele pentru colectarea
deºeurilor achiziþionate;
 Tractor MTZ cu utilaje ºi remorcã achiziþionat;
 Buldozer pe ºenile achiziþionat;
 2 autospeciale IVECO achiziþionate;
 14 panouri informative diseminate;
 Serviciul de gestionare a DMS
creat;
 Campania de informare ºi conºtientizare desfãºuratã,
 SRL Salubricom Expert, ce va gestiona serviciul nou creatã.
Conform Rapoartelor de evaluare a impactului proiectelor, accesul pentru
beneficiarii finali la serviciile de salubrizare nu a fost, însã creat definitiv din
cauza unor factori atît obiectivi cît ºi subiectivi. Eficacitatea atingerii depline
a obiectivelor stabilite va depinde de definitivarea creãrii întregii infrastructuri de gestionare a deºeurilor. Numai prin crearea unui sistem eficient de
colectare ºi de transportare a deºeurilor menajere solide, a unui serviciu funcþional de gestionare a deºeurilor pentru localitãþile partenere, prin conºtientizarea populaþiei privind colectarea selectivã a deºeurilor ºi atitudinea grijulie
faþã de aspectul localitãþii, proiectele pot contribui la îmbunãtãþirea mediului
ambiant.
Gestionarea deºeurilor în Republica Moldova rãmîne a fi o problemã dificilã ºi nerezolvatã, atît din punct de vedere organizatoric, cît ºi legislativ.
Aspectul legal al gestionãrii deºeurilor necesitã a fi îmbunãtãþit esenþial, fiind
necesare atît revizuirea ºi modificarea cadrului legal ºi instituþional, cît ºi
crearea unui sistem integru de reglementare tehnicã ºi ecologicã în domeniile
de colectare selectivã pentru reciclarea, valorificarea, eliminarea ºi depozitarea deºeurilor.
Promovarea abordãrii regionale în planificarea gestionãrii deºeurilor este
esenþialã atît pentru atragerea investiþiilor necesare, cît ºi pentru asigurarea
recuperãrii costurilor mari alocate pentru implementarea Strategiei.
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3.4.2. Proiectul Îmbunãtãþirea serviciilor de gestionare a deºeurilor
în raionul Floreºti
Liviu Ojog, specialist în elaborarea,
monitorizarea ºi implementarea proiectelor
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord,
Igor Neaga, consultant regional Agenþia de Cooperare
Internaþionalã a Germaniei (GIZ)
Abordarea Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Nord (ADR Nord) ºi a Agenþiei de Cooperare Internaþionalã a Germaniei (GIZ) este de a impulsiona cooperarea intercomunitarã, astfel ca localitãþile învecinate sã presteze în comun servicii, pentru a creºte eficienþa ºi pentru a optimiza costurile.
În august-septembrie 2012, 70 de primãrii din raioanele Floreºti, ªoldãneºti ºi Rezina au semnat acorduri de cooperare intercomunitarã pentru prestarea în comun a serviciului de gestionare a deºeurilor menajere.
Proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova este implementat de ADR Nord, în parteneriat cu GIZ ºi este sprijinit
financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economicã ºi Dezvoltare
(BMZ), Agenþia Suedezã pentru Dezvoltare ºi Cooperare Internaþionalã
(SIDA), Ministerul Afacerilor Externe al României ºi Uniunea Europeanã.
Menþionãm cã, pânã în anul 2014, componenta raionului Floreºti a acestui proiect a fost gestionatã de ADR Centru.
Din anul 2014, implementarea proiectului Îmbunãtãþirea serviciilor de
gestionare a deºeurilor solide în raionul Floreºti a fost monitorizat de ADR
Nord, cu suportul consultanþilor GIZ.
Din februarie 2014, Regiunile de Dezvoltare Regionalã Nord ºi Centru au
aprobate Programele regionale sectoriale în domeniul deºeurilor menajere
solide (DMS), elaborate cu sprijinul GIZ. Acestea reprezintã instrumente
operaþionale în planificarea regionalã, cu menirea de a spori capacitatea APLurilor în elaborarea proiectelor regionale durabile ºi crearea condiþiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul gestionãrii deºeurilor.
Beneficiarul proiectului în raza raionului Floreºti este Primãria or. Floreºti în parteneriat cu Consiliul raional Floreºti, Primãriile or. Ghindeºti, or.
Mãrculeºti, com. Ghindeºti, com. Roºietici, com. Prajila, com. Vãrvãreuca,
com. Gura Camencii, s. Lunga, s. Mãrculeºti, s. Bãhrineºti ºi s. Rãdulenii
Vechi.
Pânã în prezent, în raionul Floreºti au fost construite 215 de platforme
pentru instalarea containerelor de colectare a deºeurilor menajere solide, în
valoare de 1 780 644 lei, ºi a fost procurat utilaj ºi echipament tehnic, în
valoare de 5 592 515 lei. Investiþiile pentru raionul Floreºti au constituit 7
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373 159 lei (costul platformelor construite ºi a utilajului tehnic procurat).
Pentru prestarea serviciului intercomunitar de colectare a deºeurilor menajere în cele 12 localitãþi a fost fondat prestatorul de serviciu cu forma juridicã-organizatoricã de Societate pe Acþiuni. Fondatori ai S.A. Servicii Salubrizare Floreºti sunt Consiliile locale ale celor 12 APL-uri de nivelul I ºi CR
Floreºti, APL de nivelul II. Procesul de instituþionalizare a fost asistat de
cãtre experþii contractaþi de GIZ. S.A. Servicii Salubrizare Floreºti îºi are
sediul în or. Floreºti.
Întreprinderea Municipalã SerSalFlor, care, pânã la momentul fondãrii
SA Servicii Salubrizare Floreºti presta serviciul de colectare a deºeurilor
menajere, a fost lichidatã, iar bunurile aflate în gestiune, prin Decizia CL or.
Floreºti au fost transmise societãþii pe acþiuni nou-fondate. Din luna octombrie 2014, serviciul de management al deºeurilor solide este prestat de întreprinderea nou-fondatã  SA Servicii Salubrizare Floreºti.
Pentru îmbunãtãþirea sistemului de management al deºeurilor menajere în
raionul Floreºti urmeazã a fi construitã o staþie de sortare ºi o staþie de transfer.
Proiectul tehnic de execuþie a staþiei de sortare a deºeurilor menajere din
or. Floreºti a fost elaborat de SRL Globeco Internaþional, cu suportul financiar al GIZ, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice în Republica Moldova, care a fost supus verificãrii de cãtre specialiºtii Serviciului
de Stat pentru Verificarea ºi Expertizarea proiectelor ºi construcþiilor ºi supus
expertizãrii de Inspectoratul Ecologic de Stat.
Costul lucrãrilor de proiectare sunt de 234 000 de lei. Valoarea totalã al
devizului de cost a proiectului de execuþie al staþiei de sortare este de
13 018 010 lei.
Amplasamentul staþiei: Oraºul Floreºti, teritoriul vechiului poligon de
deºeuri. Suprafaþa terenului alocat pentru amplasarea staþiei de sortare este
de 3, 0171 ha.
Destinaþia staþiei: Staþia de sortare a deºeurilor menajere este o parte componentã a conceptului sistemului de management al deºeurilor menajere solide din raionul Floreºti ºi se încadreazã în prevederile notei conceptuale ºi
cererii de finanþare la proiectul depus de APL Floreºti în parteneriat cu 12
APL-uri, în cadrul Apelului II de propuneri de proiecte. Proiectul este inclus
în Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 933 din 18.12.2012.
Proiectul de execuþie a staþiei de sortare a deºeurilor menajere solide prevede sortarea de pãrþi morfologice reciclabile a deºeurilor menajere colectate
din localitãþile urbane ºi rurale a raionului Floreºti. Dupã sortare, deºeurile
reciclabile urmeazã a fi balotate, stocate pentru perioade scurte de timp ºi
transportate cãtre întreprinderile de prelucrare. Deºeurile care nu pot fi supu94
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se reciclãrii urmeazã a fi transportate cãtre depozitul regional, ce urmeazã sã
fie amplasat în conformitate cu prevederile Strategiei Naþionale de Gestionare a Deºeurilor în Republica Moldova 2013-2027. Transportarea deºeurilor
nereciclabile va fi efectuatã prin intermediul sta?iei de transfer, ce urmeazã a
fi proiectatã ºi amplasatã pe teritoriul vechiului poligon de deºeuri din or.
Floreºti, alãturi de staþia de sortare.
Termenul estimat de construcþie a staþiei de sortare este de aproximativ 6
luni calendaristice, iar capacitatea ei va fi de aproximativ 20 350 tone de?euri reciclabile pe an. Punerea în funcþiune a staþiei de sortare prevede deschiderea a 13 locuri de muncã.
Regimul maxim de func?ionare: În dependenþã de volumul de deºeuri,
staþia de sortare poate funcþiona 305 zile în an, într-un singur schimb, a câte 8
ore pe schimb.
Iniþial, dupã implementarea proiectului, circa 39 de mii de locuitori din
raionul Floreºti vor beneficia de un sistem comun de management al deºeurilor solide.
În perioada ianuarie-iunie 2014, locuitorii raioanelor ªoldãneºti, Floreºti
ºi Rezina au fost informaþi despre beneficiile colectãrii separate a deºeurilor,
dar ºi despre responsabilitatea cetãþenilor de a achita la timp facturile pentru
acest serviciu public. Campania cu genericul Pentru sãnãtate ºi un mediu
mai curat, colecteazã deºeurile separat a fost desfãºuratã de ADR Nord ºi
ADR Centru, cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul a fost
acordat prin intermediul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova, gestionat de GIZ.

Materialele promoþionale au pus accent pe beneficiile colectãrii separate
ale deºeurilor pentru sãnãtate ºi mediu. Astfel, populaþia va trebui sã plaseze
deºeurile în containere diferite: hârtie, sticlã, plastic-metal-tetrapak ºi deºeuri
reziduale. Pentru a ilustra criteriile de separare, va fi organizatã câte o activitate amplã de salubrizare pentru fiecare din cele trei raioane.
Serviciul de colectare separatã a deºeurilor a demarat în anul 2014. Costul lunar al acestui serviciu este de 9,41 lei de persoanã pentru locuitorii satelor oraºelor.
Sloganul campaniei, Pentru sãnãtate ºi un mediu mai curat, colecteazã
deºeurile separat, însoþeºte cele 20.000 de broºuri, ce au fost distribuite cetãþenilor în cadrul celor 35 de întâlniri publice preconizate. De asemenea, au
fost plasate 400 de postere în 35 de localitãþi. Totodatã, mesajul campaniei va
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fi imprimat pe 40 de panouri stradale.
Consultanþii ONG HABITAT, selectaþi prin concurs, pentru a gestiona
campania de comunicare, au þinut 70 de lecþii publice tematice pentru elevii a
35 de instituþii de învãþãmânt din cele trei raioane, au organizat trei concursuri tematice de desen pentru elevi.
Totodatã, campania implicã consultanþã pentru comitetele locale de cetãþeni, create pentru fiecare din cele 35 de localitãþi implicate, care vegheazã
asupra bunei desfãºurãri a proiectului de gestionare a deºeurilor. Comitetele
reprezintã grupuri de iniþiativã, care în mod voluntar se implicã la mobilizarea comunitãþii, pentru a colecta separat deºeurile ºi pentru a achita punctual
taxa pentru serviciul public.
Vom face tot posibilul ca cetãþenii localitãþilor vizate de proiect sã fie
sensibilizaþi ºi motivaþi cu privire la oportunitãþile oferite de colectarea separatã a deºeurilor solide. Pas cu pas, vom contribui la formarea unei atitudini a
populaþiei favorabilã pentru un mediu mai curat, care înseamnã sãnãtate pentru ei ºi urmaþi, relateazã directorul executiv al ONG Habitat.
Proiectul-pilot, finanþat de Guvernul Germaniei, este gestionat în parteneriat de Agenþia de Dezvoltare Regionalã Centru (raioanele ªoldãneºti ºi Rezina) ºi ADR Nord (raionul Floreºti). La acest moment, în proiectul-pilot
sunt incluºi 77.000 de locuitori. Treptat, se preconizeazã a se acoperi necesitãþile tuturor celor 200.000 de locuitori ai microregiunii.
În cadrul proiectului urmeazã de a executa urmãtoarele activitãþi:
l Elaborarea capitolului de MDS a Strategiei de Dezvoltare Socio-economice a raionului Floreºti.
l Elaborarea studiului de fezabilitate pentru prestarea serviciului de
management integrat al deºeurilor solide în raionul Floreºti;
l Elaborarea planului de afaceri pentru prestatorul de servicii MDS;
l Asistenþa la activitatea formalã ºi operaþionalã a prestatorului de servicii: SA «Servicii Salubrizare Floreºti»;
l Elaborarea metodologiei ºi Regulamentului de calcul a tarifelor pentru serviciile de MDS;
l Construcþia staþiei de sortare a deºeurilor menajere din or. Floreºti;
l Construcþia staþiei de transfer din or. Floreºti.
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3.4.3. Parcul dendrologic din satul Þaul, perla Regiunii de Dezvoltare
Nord
Stella Buzuleac, specialist în elaborarea,
implementarea ºi monitorizarea proiectelor
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord
Regiunea de Dezvoltare Regionalã Nord dispune de un potenþial turistic
important, care cuprinde atrac?ii naturale unice, iar una din ele este Parcul
Þaul, cel mai mare parc turistic din Republica Moldova, ce are o suprafaþã de
64 de hectare. Parcul a fost fondat în anii 1901-1904 ºi este renumit prin
arborii ºi monumentele sale arhitecturale de importanþã naþionalã.
Fiind unul din cele mai mari monumente ale naturii din RM, nu a beneficiat de reparaþii considerabile din anul 1995, aflîndu-se pînã în anul 2013 în
gestiunea Grãdinii Botanice, dupã care a fost trecut în gestiunea APL din
satul Þaul.
Proiectul Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul
Pommer ºi drumului de acces la parcul dendrologic din s. Þaul, r-nul Donduºeni, depus în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II de Primãria
satului Þaul, a fost aprobat spre finanþare în anul 2013, cu valoarea totalã de
26 303,50 mii lei. Proiectul se înscrie în prioritatea III din Strategia de Dezvoltare Regionalã Nord  îmbunãtãþirea factorilor de mediu ºi a atractivitãþii
turistice, iar obiectivul-cheie al proiectului este reabilitarea infrastructurii
zonei turistice Þaul, ce se aflã în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord ºi poate
uni douã trasee, conectând astfel regiunea la circuitul turistic naþional ºi internaþional.
În anul 2013, la prima etapã a proiectului, din Fondul Naþional pentru
Dezvoltare Regionalã (FNDR) s-a alocat 5 473, 42 mii lei, bani valorificaþi
pentru construcþia a 0,293 km de gard din metal, 2,807 km de gard din plasã
metalicã, renovarea a 0,387 km de gard istoric ºi a porþii centrale a Parcului
Þaul.

În anul 2014, odatã cu cea de a doua etapã de realizare a proiectului, din
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FNDR s-au alocat 4 130, 00 mii lei pentru renovarea clãdirii administrative
(fostul muzeu). Cea mai mare parte a mijloacelor financiare alocate în 2014
au fost necesare pentru lucrãrile de reabilitare a edificiului cu conectarea la
utilitãþile: apeduct, canalizare, gaz, instalaþii de încãlzire ºi ventilare, etc.

În anul 2015, urmeazã realizarea celei de-a III-a etape, ce presupune restaurarea clãdirii Conacul Pommer.

Realizarea integralã a obiectivelor stabilite în cadrul proiectului vor impulsiona activitãþile turistice, culturale ºi de agrement în spaþiul rural din raionul Donduºeni. De asemenea, va exista posibilitatea iniþierii de noi activitãþi economice în domeniul turismului ce poate face mai atractivã Regiunea
de Dezvoltare Nord pentru investitori.
3.4.4. Proiectul Amenajarea traseului ecoturistic Pãdurea Domneascã în raionul Glodeni
Liviu Ojog, specialist în elaborarea,
monitorizarea ºi implementarea proiectelor
Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord
Raionul Glodeni este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova,
în valea Prutului de Mijloc. La nord-vest se învecineazã cu raionul Râºcani,
la sud-est  cu suburbiile mun. Bãlþi, la sud  cu raionul Fãleºti, iar la vest 
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cu judeþul Botoºani (România). Potenþialul turistic natural al raionului Glodeni constã din monumente naturale geologice ºi paleontologice, arii protejate de stat, fondul forestier raional, râul Prut ºi afluentul lui Camenca, lacuri.
Acest spaþiu geografic cu monumente ale naturii, are o structurã geomorfologicã ºi geologicã deosebitã, de unicitate la nivel naþional ºi internaþional.
În Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã este amplasat ºi un þarc de
32 de hectare cu cinci zimbri (un mascul , douã femele ºi 2 pui al lor), care
reprezintã o superbã atracþie turisticã. Aceºtia au fost aduºi pe 19 august 2005
în baza unui acord interstatal cu Polonia. În raþia zimbrului întrã circa 131
specii de plante ºi 27 specii de arbori ºi arbuºti. Gîndindu-ne la viitor, putem
spune cã suprafaþa masivului forestier al rezervaþiei ar putea gãzdui o micropopulaþie de 1517 zimbri.
Locaþia La Fontal. Având o suprafaþã de 24,2 ha, lacul La Fontal din
Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã este un lac relict specificul cãruia
constã în faptul cã este alimentat de câteva izvoare ascendente rare din Republica Moldova. Apa acestor izvoare are un grad înalt de mineralizare. Lacul
s-a format prin revãrsãrile de odinioarã ale Prutului. Când inundaþiile sezoniere au fost stopate de construcþia barajului Costeºti-Stânca, lacul s-a pomenit
fãrã alimentaþie sigurã, aproape în întregime înnãmolindu-se ºi acoperinduse cu stuf ºi papurã. De dispariþie totalã lacul este salvat de cele câteva izvoare cu apã mineralizatã. Vegetaþia de baltã a prefãcut lacul într-un loc favorabil pentru adãpostirea vietãþilor amfibiene, reptilelor, pãsãrilor ºi mamiferelor acvatice.
Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã, pe traseul turistic naþional este una dintre
cele mai importante locaþii ce dispune de investiþii fizice (zone excursioniste pe spaþii riverane râului Prut, spaþii de cazare ºi deservire, informare vizitatori), precum ºi de investiþii de altã naturã decât cele fizice (activitãþi
culturale). Zona este renumitã prin tradiþii
populare, biserici ºi personalitãþi.
Astfel, necesitatea investiþiei într-o zonã turisticã care sã conþinã: drumuri
bune pentru îmbunãtãþirea accesibilitãþii ºi interconectarea traseelor ecoturistice, spaþii de alimentaþie/foiºoare amenajate pe traseu, spaþii amenajate
pentru comercializarea produselor de artizanat ºi serviciilor de organizare a
evenimentelor culturale ºi a agrementului în spaþii verzi ºi pe spaþiu amenajat
pentru camping, cazare sezonierã ºi permanentã, este determinatã de:
 Amplasarea locaþiei într-o zonã cu atracþii turistice de importanþã regionalã ºi naþionalã majorã;
 Amplasarea locaþiei în apropierea Prutului;
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 Numãr relativ mare de potenþiali consumatori ºi persoane tranzitare prin
zonã;
 Numãr insuficient de spaþii amenajate pentru evenimente culturale de
amploare;
 Lipsa hotelurilor (motelurilor) în zona Pãdurea Domneascã;
 Numãr insuficient de structuri de alimentaþie pentru turiºti.
Turiºtii vor avea posibilitate sã-ºi petreacã vacanþele la Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã. Construcþia infrastructurii, necesarã pentru dezvoltarea turismului în rezervaþie, a fost posibilã graþie implementãrii proiectului Amenajarea traseului ecoturistic Pãdurea Domneascã», implementat
de ADR Nord.
Acest proiect a fost votat de cãtre membrii Consiliului Regional pentru
Dezvoltare Nord (CRD Nord) în special pentru importanþa sa naþionalã, fiind
vorba de o rezervaþie unicã în þarã.
Preºedintele raionului Glodeni, Valeriu Þarigradschi, care este ºi vicepreºedintele CRD Nord, susþine cã atracþiile turistice specifice raionului Glodeni
pot contribui la dezvoltarea economicã a raionului.
Potrivit autoritãþilor, Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã este vizitatã anual de 3-4 mii de turiºti, iar asta în lipsa unei infrastructuri bine dezvoltate.
Solicitantul proiectului Amenajarea traseului ecoturistic Pãdurea Domneascã este Consiliul raional Glodeni. Proiectul se înscrie în prioritatea III
din Strategia de Dezvoltare Regionalã Nord  îmbunãtãþirea factorilor de
mediu ºi a atractivitãþii turistice. Prin acest proiect se urmãreºte dezvoltarea
activitãþilor turistice, culturale ºi de agrement, care sã contribuie la creºterea
numãrului de locuri de muncã, a veniturilor alternative, precum ºi la diversificarea activitãþii în spaþiul rural. Potrivit Deciziilor Consiliului Naþional de
Coordonare a Dezvoltãrii Regionale (CNCDR), pentru implementarea acestui proiect au fost alocaþi, din Fondul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã
(FNDR): 5 571, 9 mii lei, inclusiv lucrãri de construcþie-montaj: 5 509, 3 mii
lei. Fondurile pentru derularea proiectului au fost alocate din Fondul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã, iar lucrãrile de amenajare a traseului ecoturistic au fost executate de S.R.L. Agentinter.
Proiectul Amenajarea traseului ecoturistic Pãdurea Domneascã a fost
lansat pe 5 septembrie 2013 în incinta Consiliului Raional Glodeni. Proiectul
a prevãzut construcþia obiectului turistic: Zimbrãrie ºi Popasului turistic
La Fontal în 24 luni calendaristice.
Obiectul Zimbrãrie a prevãzut construcþia: Panoului informativ, punctului informativ ºi punctului de vizionare;
Obiectul Popas turistic La Fontal a prevãzut construcþia: Drumului de
acces, panoului informativ, a douã parcãri pentru autoturisme (o parcare nouã
100

Calitatea factorilor de mediu în contextul dezvoltãrii durabile a regiunii de dezvoltare Nord

ºi una reamenajatã),cãsuþelor de vacanþã (cu terasa acoperitã ºi spaþiu pentru
barbecue: 3 unitãþi cu capacitatea de 8 persoane), grup sanitar, foiºoarelor cu
spaþiu pentru barbecue: 4 buc., terasa belvedere, fântânã pentru captare apã
potabilã, staþie de epurare cu împrejmuire, instalaþiei de transformare ºi mãsurare a curentului electric, rezervor stingere incendiu, construcþii inginereºti
ºi reþele exterioare (Reþele electrice, reþele de apã ºi canalizare), etc.
Recepþia finalã a obiectului Zimbrãrie a fost organizatã la data de
27.11.2013, iar recepþia finalã la obiectul: Popas turistic La Fontal a fost
organizatã la data de 8.10.14.
La data de 8 octombrie 2014, a avut loc evenimentul de recepþia finalã a
lucrãrilor efectuate în cadrul proiectului Amenajarea traseului ecoturistic
Pãdurea Domneascã, proiect prin care Agenþia de Dezvoltare Regionalã
Nord (ADR Nord) a contribuit la dezvoltarea activitãþilor turistice, culturale
ºi de agrement în spaþiul rural din raionul Glodeni.
La eveniment au participat autoritãþi publice locale, directorul ADR Nord,
ministrul Afacerilor Interne, directorul general al Agenþiei Moldsilva, cetãþeni din localitãþile din vecinãtate ºi jurnaliºti.
Locurile de muncã în spaþiul rural sunt foarte importante. Ceea ce vedem
azi este un pas înainte pentru raionul Glodeni, a spus directorul ADR Nord,
Ion Bodrug, felicitându-i pe localnici.
Aici ne aflãm într-un loc deosebit, un loc care este încãrcat de energie
pozitivã, dar care are ºi o istorie deosebitã. Aceastã locaþie va genera crearea
noilor locuri de muncã ºi va fi un imbold pentru turiºti, care vor savura locurile pitoreºti, ce vor fi apreciate la justa valoare. Suntem niºte oameni buni,
cu aspiraþii europene, iar în jur avem o naturã extraordinarã, a menþionat
preºedintele raionului Glodeni, dl Valeriu Þarigradschi.
La rândul sãu, ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a menþionat cã
statul oferã tot mai multe oportunitãþi pentru dezvoltarea afacerilor locale.
Este îmbucurãtor faptul cã un loc inaccesibil a fost transformat într-o locaþie
accesibilã, a menþionat dl ministru, referindu-se la infrastructura turisticã
construitã pe malul lacului relict La Fontal.
Bunurile obþinute în urma implementãrii proiectului au fost transmise de
cãtre Consiliul raional Glodeni Rezervaþiei Naturale de Stat Pãdurea Domneascã a cãrei misiune constã în întreþinerea acestora în perioada post-implementarã, finalizarea procesului de includere a obiectului în circuitul turistic ºi atragerea turiºtilor naþionali ºi internaþionali.
Rezervaþia Naturalã Pãdurea Domneascã este gata sã fie ospitalierã
pentru turiºti atât vara, cât ºi iarna. Realizarea proiectului menþionat, în valoare totalã de peste 5,5 de milioane de lei, a schimbat la faþã cea mai bãtrânã
pãdure din Republica Moldova ºi una din cele mai vechi pãduri de luncã din
Europa.
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Abrevieri
MDRC  Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Construcþiilor
ADR Nord  Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord
RDN  Regiunea de Dezvoltare Nord
SDR Nord  Strategiei de Dezvoltare Regionalã Nord
POR Nord  Planul Operaþional Regional Nord
CNCDR  Consiliul Naþional de Coordonare a Dezvoltãrii Regionale
FNDR  Fondul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã
Zilele RDN  Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord
DUP  Documentul Unic de Program
NUTS  Nomenclatorul comun al unitãþilor teritoriale de statisticã
BNS  Biroul naþional de statisticã
VARAM  Ministerului Protecþiei Mediului ºi Dezvoltãrii Regionale
PRS  Program Regional Sectorial
MDS  Managementul deºeurilor solide
AAC  Aprovizionare cu apã ºi canalizare
APL  Administraþie publicã localã
ONG  Organizaþie neguvernamentalã
3.5. Date de contact ale ADR Nord
Adresa: Piaþa Vasile Alecsandri, nr. 8 A, etaj 2, Bãlþi, MD-3100,
Republica Moldova
Telefon / fax: (+373) 231 61980
E-mail: office@adrnord.md; comunicare@adrnord.md
Web: www.adrnord.md; www.fb.com/adrnord
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