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PROBLEMELE ECONOMICE, SOCIALE ŞI ECOLOGICE ACTUALE  

ŞI VIITOARE ALE OMENIRII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE: 

REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 

 

Valentin AŞEVSCHI, Aurelia CRIVOI, Aliona LÎSÎI  

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” 

 

The article describe the promotion of green Economy in the Republic of Moldova which is coordinated 

by the interministerial Working Group on sustainable and green Economy and it is focused on the 

development of Road Map on Green Economy energy efficiency , organic agriculture sustainable production 

and consumption greening SIMES, RECP sustainable transport, green citios , green Office, green Meeting 

etc) implemented within the EUEaP GREEN Program ( NEP, OECD, UNECE and UNITAR). 

 

Cuvinte cheie: economie verde, dezvoltare durabilă, producere şi consum durabil, Bioeconomie, Eco-

Economie. 

  

1. Introducere. 

Conceptul de dezvoltare de Ecoeconomie marchează o etapă nouă- trecerea de la modelul de 

dezvoltare care tratează protecţia mediului drept o povară economică, spre un model care foloseşte 

protecţia mediului ca una din priorităţile stringente de creştere a economiei. Ecoeconomia trebuie 

percepută în contextul dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei ca unul dintre mecanismele de 

bază în atingerea dezvoltării durabile şi ca un mijloc de utilizare eficientă a resurselor şi energiei, de 

aplicare a tehnologiilor mai pure, cu emisii de carbon şi poluare redusă şi de minimizare 

considerabilă a riscurilor de mediu. 

Promovarea conceptului economiei (economiei verzi) în Repiblica Moldova se va realiza prin 

integrarea principiilor economiei, protecţiei mediului şi adaptăii la schimbările climatice în 

documente de politici sectoriale astfel încît pînă în anul 2020 acestea să fie integrate prioritar în 

instruire, transport, construcţii, comerţ, servicii şi alte domenii de dezvoltare social economică a 

ţării. Acest proces presupune modificarea modelelor de producţie şi consum durabile iar schimbarea 

se poate face cu ajutorul reglamentelor legislaţiei naţionale şi internaţionale, fiscalităţii, al deciziilor 

juridice, al solicitărilor din partea publicului etc. 

2. Promovarea unei noi eco-economii în Republica Moldova în contextul Dezvoltării 

Durabile. 

Omenirea este în căutarea de noi soluţii. Acest lucru se desfăşoară de mai bine de o jumătate 

de secol, iar ea trebuie să se bazeze pe o nouă „ revoluţie” care este necesar să aibă loc extrem de 

rapid, chiar sub ochii noştri.Este vorba de o „revoluţie informaţională” care militează pentru o 

societate a cunoaşterii. Ea necesită transformări profunde de ordin economic, educaţional, 

intelectual şi psihologic. 

Noua economie trebuie să se bazeze pe mijloace proprii, fie ele noi sau vechi dar care se află 

în un nou stadiu al cunoaşterii. Noile tehnici şi tehnologii ţin de informatizare şi vor determina o 

nouă configuraţie a economiei, care trebuie să se bazeze pe următoarele premize: 
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1 – atîta vreme cît natura nu a avut oameni, ea nu a trecut prin situaţii se criză, şi nici nu si-a 

distrus bazele materiale şi energetice: 

2 – omul, prin desprinderea sa de legităţile naturale, a alterat relaţiile om-resurse, şi nu s-a 

interesat de refacere, reciclare şi autocurăţire, aşa cum a făcut natura înaintea sa; 

3 – dacă preluăm modelele naturii, atunci trebuie ca toate efectele negative să le preîntâmpi-

năm şi anihilăm; 

4 – toată existenţa umană trebuie să fie concepută în condiţiile specifice naturii, care funcţio-

nează pe baza unor circuite închise sau aproape închise (ca o spirală evolutivă strânsă), în care 

resursele trebuiesc folosite şi recuperate cu pierderi minore, iar deşeurile să fie integral reutilizate; 

5 – folosirea noilor resurse materiale trebuie doar să completeze pe cele care sunt în circulaţie, 

dar şi atunci fără a se depăşi capacitatea de regenerare naturală a planetei; 

6 – trebuie să se renunţe la „misiunea civilizatoare” a omului asupra naturii, misiune care s-a 

dovedit catastrofală şi să se acţioneze în ideea că omenirea trebuie să accepte că sunt necesare 

schimbări importante de comportament pentru ca aceasta să se încadreze în parametrii de 

funcţionare de care dispune planeta noastră; 

7 – este necesar ca omenirea să asigure o activitate coerentă la nivel planetar pentru a stopa 

creşterea continuă a efectelor negative declanşată de acţiunile omenirii de până acum, pentru a se 

ajunge la stoparea lor şi apoi la descreşterea efectelor lor. 

Noua economie trebuie să pornească de la o serie de principii care s-au conturat în numeroase 

studii realizate în ultimele decenii de către o pleiadă de oameni grupaţi în anumite cluburi (Roma, 

Budapesta ş.a.), sau care au acţionat singuri ori în cadrul unor organisme internaţionale şi care, din 

raţiuni practice, reflectă cerinţele şi aspiraţiile imediate ale omenirii în aceste momente de răscruce. 

Aceste principii pot fi sintetizate astfel: 

1. Pincipiul existenţei umane la nivelul planetei noastre în cerc închis; 

2. Principiul reîntegrării omului în natură; 

3. Principiul de a nu face rău naturii; 

4. Necesitatea păstrării şi chiar a creşterii biomasei, biodiversităţii şi bioproductivităţii planetei; 

5. Principiul asigurării existenţei permanente a resurselor necesare omenirii; 

6. Principiul existenţei concomitente a unor eficienţe economice, ecologice şi sociale; 

7. Principiul după care existenţa socială este interactivă cu mediul ambiant; 

8. Necesitatea trecerii de la o creştere demografică necontrolată la cea bazată pe 

responsabilitatea fiecăruia de a se încadra în necesităţile sociale şi potenţialul economic real; 

9. Pincipiul echităţii sociale; 

10. Responsabilizarea guvernanţilor pentru modul în care gestionează şi sporesc resursele în 

vedera asigurăii viitorului generaţiilor viitoare; 

În această nouă economie omul şi nevoile sale trebuie să fie precumpănitoare. Ea nu mai 

trebuie să se bazeze pe jocul cererii şi ofertei de pe actuala piaţă economică, ci trebuie să deplaseze 

centrul său de greutate spre interesul tuturor, deci trebuie să promoveze o politică bazată pe nevoile 

colective, nu pe cele individuale.Ea trebuie să fie o societate a informaţiei, o societate democratică 

bazată pe specialişti în diferite domenii, deci o societate teocratică care va asigura priorităţi în 

dezvoltarea învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice. 
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Preocupările pentru dezvoltarea economică viitoare a omenirii au apărut mai de multă vreme 

iar perspectivele epuizării petrolului au accelerat acest proces , în sensul regîndirii viitorului 

societăţii umane în epoca post-petrol. 

Astfel s-a revenit la reanalizarea resurselor planetei. Şi aşa s-a ajuns la conceptul de 

BIOECONOMIE. El a apărut în urmă cu cca 5 ani. La conturarea şi structurarea sa lucrează oameni 

din ţări foarte diferite, ca de exemplu, din SUA , Canada, Australia, Anglia şi bineînţeles, specialişti 

din mai toate ţările Uniunii Europene. Că încă suntem la început o dovedeşte chiar definiţia sa, care 

se schimbă de la un moment la altul şi care şi nouă ni se pare incompletă [4]. 

Materialul pe care-l prezentăm în continuare se bazează pe lucrările conferinţei „New Skills 

for a European Bioeconomy,” ţinută la Bruxelles în noiembrie 2012. 

Prin bioeconomie se înţelege „producerea de resurse biologice regenerabile şi conversia lor în 

hrană, furaje, produse biologice şi bioenergie. Ea include domenii ca agricultura, silvicultura, 

pescăria, producţia de alimente, celuloză şi hârtie, ca şi părţi din industriile chimică, biotehnologică 

şi energetică „ (Guy,2012). 

Bioeconomia pregăteşte epoca post-petrol, prin realizarea unui concept de 

multidisciplinaritate şi interdisciplinaritate îm viziunea unor activităţi în lanţ, care leagă producerea 

de resurse biologice regenerabile de sistemele economice care le transformă în bunuri şi surse noi 

de energie, dar care trebuie să ţină cont necondiţionat de mediul ambiant. Pentru aceasta în 

conceptul de bioeconomie conlucrează învăţământul, educaţuia, cercetarea, activitatea de inovare, 

agricultura şi mediul în toată complexitatea sa (fizico-chimic, biologic şi ecologic), dar şi diferitele 

sisteme ecologice de pe sol şi din ape, tot mai numeroase sectoare industriale. În acest fel se asigură 

o economie durabilă. Este deci vorba / se poate vorbi de o etapă/ fază nouă în dezvoltarea mai 

vechiului concept de dezvoltare durabilă, prin punerea în prim plan a resurselor biologice, cu tot 

corolarul lor de aspecte şi pe valorificarea acestora graţie celor mai noi cuceriri ale ştiinţei din toate 

domeniile sale. 

Bioeconomia implică schimbări pofunde politice, legislative, sociale de educaţie, morală, o 

intensificare a schimbului de informaţii între oamenii implicaţi în această activitate, crearea unor 

colective de cercetare mixte pe plan internaţional, dar şi crearea unui învăţămân modern , adecvat 

noii viziuni economice. 

Bioeconomia are deci un viitor previzibil, în care rafinăriile de petrol vor fi înlocuite de 

biorafinării, în care biomaterialele regenerabile brute vor înlocui pe cele realizate prin procedee 

chimice, folosindu-se materiale fosile neregenerabile, în care se revine, pe o treaptă calitativ 

superioară, la produse naturale din care se fac alimente, produse de uz comun şi bunuri diverse.Un 

aspect important este acordat recuperării deşeurilor, refolosirii şi reciclării lor la maxim şi păstrării 

calităţii mediului, astfel încît ecesta să poată asigura producţia de bunuri materiale regenerabile pe 

timp nelimitat. 

Bioeconomia se inspiră din procesele naturale , foloseşte mult mai mult energia solară şi caută 

să deruleze procese fără rezidii. 

Bioeconomia se implică pentu realizarea unor producţii mai mari variate de resurse biologice 

regenerabile pentru crearea de tehnologii noi, adăugarea de plusvaloare la produse prin inovări noi 

în ştiinţele vieţii şi prin crearea de laturi noi de bunuri în economie, prin evitarea la maxim a 

poluării şi dezvoltarea unor sisteme noi de protecţie a mediului [4]. 
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Bioeconomia poate oferi omenirii: 

- securitatea alimentară, 

- o gestionare mai bună şi pe timp îndelingat a resurselor naturale regenerabile, 

-  reducerea dependenţei de resursele neregenerabile, 

- o economie mai echilibrată, 

- atenuarea şi adaptarea societăţii umane la schimbările climatice, 

- crearea de noi locuri de muncă în industrii noi sau modificate, 

- un nou mod de viaţă 

 Realizarea unei bioeconomii reale necesită: 

- elaborarea unui plan de creare şi de implementare a bioeconomiei, 

- realizarea unor programe de cercetare coerente în toate domeniile implicate, 

- desfăşurarea unei politici coerente de aplicare, 

- schimbări în legislaţiile naţionale şi internaţionale, 

- investiţii mari în cinoaştere, inovare şi activitate participativă, 

- dialog de informare cu societatea, 

- programe de educaţie multidisciplinară orientate în scopul creării de noi specialităţi pentru 

implementarea bioeconomiei, 

- crearea de infrastucturi noi, 

- cooperare internaţională, în schimb intens de informaţii, 

- dezvoltarea activităţilor bioeconomice pe circuite, cu interacţiuni şi retroacţiuni de 

autoreglare, 

- stimularea inovaţiei sociale. 

Bioeconomia va deveni o componentă importantă a dezvoltării durabile, deoarece ea are 

impacte favorabile asupra mediului, asupra activităţilor economice şi asupra vieţii sociale în 

ansamblul ei.  

Experţii din Comunitatea Europeană au estimat că bioeconomia se poate realiza destul de 

rapid. De pe acum termenul limită pentru ajungerea ei la maturitate este prevăzut a fi anul 2030, 

cînd benzina va fi înlocuită cu biocombustibil în proporţie de 68%, cînd bioeconomia va crea 1,18 

milioane noi locuri de muncă, cînd se va realiza o producţie prin bioeconomie în valoare de 62 

miliarde de euro în inginerie domestică, în construcţii şi produse alimentare. Concomitent se 

prevede că emisiile de dioxid de carbon se vor reduce cu 54% [4,6,7]. 

Probleme şi soluţii privind ecoeconomia şi dezvoltarea durabilă în Republica Moldova 

Despre dezvoltarea durabilă şi implicaţiile ei asupra oamenilor şi mediului am tratat 

înanumite lucrări ştiinţifice [1]. Faţă de cele expuse atunci, aducem câteva completări pe care le 

facem ca rezultat al conceptului de Eco-economie introdus de Lester Brown (2002) şi de conceptul 

mai nou de bioeconomie. 

După 30 de ani de activitate în domeniul supravegherii la nivel global al economiei mondiale 

şi al modului în care sunt utilizate resursele umane şi cele naturale de substanţe şi energie, L Brown 

constată că: 

- există o mare discrepanţă între teorie şi fapte în derularea acţiunilor privind implementarea 

conceptelor de dezvoltare durabilă; 
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- actuala economie, aşa cum este ea concepută acum va duce cu siguranţă la un colaps 

economic, ecologic şi social. 

- actuala economie ţine seama numai de cerinţele pieţii, iar aceasta nu ţine seama de numeroşi 

alţi parametri calitativi şi ecologici; totodată ea subevaluează preţul produselor, al serviciilor şi 

costurile refacerii mediului deteriorat de numeroasele activităţi umane, lipsite de o viziune realistă 

şi de perspectivă. El ajunge la concluzia să „prin eforturile noastre lipsite de perspectivă, de 

susţinere a economiei globale aşa cum este ea acum, noi epuizăm capitalul natural al planetei” 

(Brown, 2002). 

Acest lucru l-a sesizat şi L.Brown, care arată că „politicile economice actuale, cele care au 

produs extraordinara creştere a economiei mondiale sunt cele care determină distrugerea sistemelor 

suport ale economiei mondiale; de aceea aceste politici sunt acum falimentare” (Brown, 2002). Şi 

tot el conchide: „Deficitele ecologice sunt cele care ameninţă viitorul pe termen lung”. El ajunge la 

următoarea concluzie: „ Restucturarea sau declin... Economia trebuie să fie integrată în ecologie 

Această opţiune reflectă realitatea, deoarece economia este un subsistem al ecosistemului 

planetar... Formularea unei politici econimice de succes este cea care va respecta principiile 

ecologice” (Brown, 2002). În aceiaşi lucrare (întitulată sugestiv „Eco-economie-crearea unei 

economii pentru planeta noastră”) autorul a demonstrat că în prezent nu mai există nici-o altă 

alternativă la restructurarea economiei dacă se vrea cu adevărat o continuare a progresului 

economic. Considerînd că suntem la limita dincolo de care economia poate cădea în haos, el a 

propus o strategie în timpul rămas disponibil. 

După L. Brown conceptele eco-economiei (noi subliniem – ale bioeconomiei) – sunt 

următoarele: 

-  schimbarea bazei de resurse energetice (trecerea de la carburanţii fosili, la resursele 

energetice regenerabile naturale- vânt, soare, energie geotermală, maree, hidrigen şi apă). 

- reproiectarea economiei materialelor pe principiile recuperării şi reciclării, 

- retehnologizarea generalizată pe baze ecologice, 

- refacerea şi creşterea productivităţii terenurilor agricole (refacerea bonităţii solurilor, 

schimbarea actualelor tehnologii agricole, restructurarea economiei proteinelor, economisirea şi un 

mod nou de redistribuire a produselor), 

- protejarea produselor şi serviciilor forestiere (prin plantaţii de arbori repede crescători, 

recuperarea şi reciclarea celulozei, creşterea gradului de folosire a materialului lemnos), 

- reproiectarea oraşelor (clădiri, transport, spaţii verzi) care sunt pentru oameni, nu pentru 

maşini. 

Brown propune următoarele căi de urmat (la care noi avem o serie de dubii, deoarece această 

cale trebuie discutată şi perfecţionată de specialisti din domenii cît mai variate şi în o viziune pe 

termen lung, nu avănd în minte numai conceptele actuale ale concurenţei); 

-  stabilizarea populaţiei umane, 

-  restructurarea economiei mondiale, 

-  utilizarea eco-certificatul tuturor produselor, 

-  o restructurare fiscală, 

-  realizarea unei educaţii ecologice pentru o nouă economie prin toate mijloacele. 
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Brown a dat căteva exemple de activităţi actuale pe care le consideră de secces şi profesiuni 

care se vor extinde în viitor. 

Faptul că omenirea începe să recunoască necesitatea luării unor măsuri este doivedit de 

preocuparea pentru refacerea masivelor forestiere în diferite ţări în care acestea au foat mai grav 

afectate. 

Pentru realizarea acestui nou tip de dezvoltare L.Brown (2011) a identificat 11 indicatori 

ecologici, deci 11 tendinţe care trebuiesc urmărite permanent, tendinţe care sunt foarte departe de 

conceptele economice actuale, dar care direct sau indirect, pot duce la dereglarea economiei 

mondiale sau aducerea sa într-un colaps ireversibil.Aceşti indicatori sunt: 

1. Rata de creştere a populaţiei umane pe plan local, regional şi global. Acest indicator 

trebuie cunoscut deoarece de el depind ratele de fertilitate şi de mortalitate, intensitatea migraţiei 

oamenilor din o regiune săracă spre una bogată, intensitatea procesului de urbanitzare, eficienţa 

activităţilor de scădere a ratei natalităţii, cauzele mortalităţii, procentul populaţei active din cadrul 

unei naţiuni, nivelul de ediucaţie şi de sănătate,eficienţa programelor de planificare familială etc. 

2. Ritmul de creştere economică la nivel local, de ţară, regional, global, al ţărilor dezvoltate 

din punct de vedere economic şi al celor rămase în urmă, pericolul unor prăbuşiri economice, 

stabilirea economiei în general 

3. Ritmul creşterii recoltelor de cereale, deci posibilitatea omenirii de a hrăni un număr tot 

mai mare de oameni. Această creştere este dependentă de condiţiile climatice,existenţa şi 

intensitatea exploatării terenurilor agricole, capacitatea şi tehnologiile de irigare a culturilor, 

scăderea pericolului apariţiei bolilor şi dăunătorilor. O scădere a producţiei de cereale determină 

creşterea de preţuri, fluctuaţii ample în economie, dependenţa de hrană de la alte state, circulaţia 

accentuată a produselor agricole ( inclusiv a produselor de carne şi a altor produse alimentare), 

nesiguranţă economică la nivel statal şi regional etc. 

4. Scăderea producţiei piscicole şi dezvoltarea acvaculturii. Pînă în urmă cu 20 ani producţia 

de peşte a planetei se baza aproape exclusiv pe pescuit ( deci pe „vînătoare” în mediul acvatic). Tot 

cam de atunci a luat avînt acvacultura, care poate compensa reducerea tot mai accentuată a cantităţii 

şi calităţii peştelui oceanic şi a celui dulcicol. Producţia piscicolă regională şi globală este un 

indicator, deoarece carnea de peşte , alături de cea de păsări, este cea care tinde să înlocuiască pe 

cea de porc sau de vită, a cărei producere este limitată de imposibilitatea extinderii păşunilor şi de 

cea a ocupării terenurilor agricole destinate producerii de furaje pentru animale. 

5. Restrîngerea suprafeţelor împădurite.Suprafaţa totală a pădurilor este un indicator cheie 

sănătăţii planetei, deoarece este cunoscut rolul pădurilor în regularizarea climei, bilanţul 

hidrologic,stabilizarea solurilor, reciclarea nutrienţilor, aportul de oxigen pentru atmosferă, 

reducerea proceselor erozionale, ca şi pentru ecologia globală a planetei noastre. Consumul de lemn 

tot mai crescut pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale omenirii determină o accelerare a tăierii 

pădurilor, care la rîndul lor stimulează apariţia proceselor erozionale, degradarea solurilor, inten-

sificarea scurgerilor de ape de pe versanţi, reducerea biodiversităţii ecosistemelor forestiere etc. 

6. Carenţa de apă dulce. Creşterea demografică a omenirii este pentru nevoile umane, pentru 

agricultură şi pentru dezvoltarea industrială cantităţi sporite de apă pe care societate o ia din apele 

dulci de suprafaţă şi din cele subterane, dar pe care le returnează cu debite mai scăzute şi foarte 
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poluate. Cheltuielile privind epurarea şi autoregenerarea calităţii apelor sunt tot mai mari şi 

grevează economia , deoarece se aplică principiul poluatorul plăteşte”. 

7. Cantitatea emisiilor de dioxid de carbon. Dezvoltarea industrială a transporturilor, 

consumul exagerat de carburanţi fosili determină emisii tot mai ridicate de gaze, între care CO2 are 

importanţa cea mai mare.Prezenţa sa este una din cauzele majore ale procesului de încălzire globală. 

Cantitatea emisiilor de CO2 a crescut de 4 ori în ultimii 50 ani, iar capacitatea vegetaţiei pămîntului, 

îndeosebi a celei forestiere, ca şi a extinderii proceselor de deşertificare de a contrabalansa acest 

proces,, s-a diminuat considerabil. 

8. Ccreşterea temperaturii globale. Semnalată de specialişi de mai multe decenii, devine 

pentru omenire tot mai evidentă.Ultimii ani se caracterizează prin călduri excesive, creştere a 

frecvenţei şi amploarei uraganelor şi a taifunurilor, se intensifică fenomenul „EL Nino”, apare 

pericolul modificării curenţilor oceanici etc. Esenţiale pentru încetinirea acestui proces sunt 

reducerea consumului de carburanţi fosili, trecerea la realizarea altor forme de energie (a celor ne-

convenţionale), reducerea pierderilor de energie termică provenite din diferite activităţi umane, rea-

lizarea şi reîmpăduriri masive, îndeosebi, acolo unde pădurile au fost reduse prea mult  (îndeosebi 

în regiunile tropicale), extinderea şi menţinerea covorului vegetal pe suprafeţe cît mai mari. 

9. Intensificarea procesului de topire a gheţarilor.Acest proces generat de încălzirea globală 

şi de creşterea poluării din aer, determină reducerea calotelor glaciare polare, scurtarea limbilor 

gheţarilor veşnici, scurtarea perioadelor în care zăpezile şi gheaţa acoperă zonele montane. Urmările 

cele mai periculoase ale acestui proces sunt creşterea nivelului mărilor şi a oceanului planetar (deci 

acoperirea unor suprafeţe terestre imense în care acum se practică agricultura şi în care se află cele 

mai multe oraşe),schimbarea direcţiei unor curenţi oceanici, apariţia unor schimbări climatice cu 

consecinţe imprevizibile, reducerea albedoului la nivel planetar , accelerarea procesului de încălzire 

globală etc. 

10. Avîntul producţiei de energie neconvenţională. Extinderea şi diversificarea noilor surse de 

energie care nu se bazează pe consumul de carburanţi fosili are un rol benefic în reducerea emisiilor 

de gaze şi de noxe. Acest indicator eco-economic este reprezentat prin procentul de energie 

neconvenţională utilizat de fiecare ţară din energia totală utilizată. 

11. Producţia de biciclete.În conceptul lui L.Brown producţia de biciclete şi utilizarea lor pe 

plan local indică trecerea de la transportul mecanizat la cel personal, accesibil tuturor, care nu 

necesită mult spaţiu, drumuri special construite, reduce accidentele, stimulează revenirea oamenilor 

la natură, deci favorizează şi sănătatea oamenilor. 

Concluzii:  

1. Indicatorii prezenţi mai sus sunt diverşi şi totodată greu cuantificabili datorită complexităţii 

şi modului în care acestea se interconectează ca şi a efectelor lor. Ei oglindesc starea economică 

actuală din Republica Moldova precum şi tendinţele trecerii la o eco-economia viitorului. În plus ei 

evidenţiază şi starea de sănătate a omenirii dar şi calitatea mediului ambiant. 

2. Starea indicatorilor de calitate şi cantitate în baza indicatorilor eco-economiei verzi, precum 

şi sistemelor de monitorizare este un avantaj, însă acestea nu pot fi folosite adecvat în cazul în care 

accesul la informaţii, calitatea informaţiei, colectarea şi schimbul de date şi conlucrarea între 

instituţii nu este eficientă. 
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3. Elaborarea, consultarea şi aprobarea planului complex de măsuri pentru promovarea 

eficientă a Ecoeconomiei verzi are ca obiecţii prioritar – lansarea unui program naţional de 

coordonare şi implementare corespunzător, care va permite atingerea obiectivelor Ecoeconomiei 

verzi în Republica Moldova. 
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APLICARE RESTURILOR VEGETALE CA SURSĂ IMPORTANTĂ  

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIRЕА FЕRTILITĂŢII SOLULUI 

 

Andrei GUMOVSCHI 

Universitatea Libera Internațională din Moldova 

 

The biological balance of the soil cannot be preserved in the absence of organic matter, without 

adding new amounts of plant debris, as the plants extract significant amounts of nutrients from the soil every 

year. Plant debris as organic fertilizer can significantly contribute to improving soil fertility, therefore 

burning of straw, stubble and other plant debris as a method to clear the land by gathering all plant debris is 

contraindicated. 

 

Keywords: straw, stalks, stubble, root-crops plants, plant debris, soil organic balance sheet, carbon / 

nitrogen ratio, soil fеrtility. 

  

Echilibru biologic al solului nu se poate menţine fără prezenţa materiei organice, fără adăugarea 

noilor cantităţi de resturi vegetale pe măsură ce plantele extrag în fiecare an cantităti importante de 

elemente nutritive din sol. Rеsturilе vеgеtаlе, ca îngrăşământ organic, pot аducе un аport importаnt lа 

îmbunătăţirеа fеrtilităţii solului, de acea arderia paielor, miriştii şi altor rămăşiţe de plante ca şi metoda de 

elibirare a terenului prin strîngerea tuturor resturilor vegetale sunt contraindicate.  

 

Cuvinte cheie: paiele, tulpinele, miriştea, rădăcinele plantelor, rеsturilе vеgеtаlе, bilanţ organic al 

solului, raport carbon/azot, fеrtilitate solului  

 

Capacitatea productivă a solului, se micşorează cu an ce trece ca urmare a exploatării lui în 

stil minerit, când doar extragem din sol elemente nutritive cu fiecare recoltă, iar înapoi nu dăm 

decât cantităţi reduse. Diminuarea şi epuizarea substanţelor minerale din sol (N;P;K; Ca;Mg ş.a.) şi 

materiei organice cu fiecare recoltă, cât pentru sinteza humusului, care ar trebui restituite solului 

prin aplicarea îngrăşămintelor organice (gunoi de grajd, composturi), precum şi încorporarea 

resturilor vegetale (paie, tulpini de porumb, floarea soarelui, rapiţă e t c), toate acestea fiind 

complectate cu îngraşăminte chimice [10]. 

În condiţiile în care îngrăşămintele chimice sunt scumpe, stă la îndămâna tuturor îngrăşămin-

tele organice ca gunoiul de grajd, care în ultimul timp sunt puţine plus, la aceasta pentru întroduce-

rea pe teren necesita mijloace de transport, pe care nu toţi îl au la dispoziţie, deacea cu mare succes 

se poate de utilizat resturile vegetale existente pe teren – ca miriştea, paiele, tulpinele şi altele. 

Pentru folosirea eficientă a resturilor vegetale trebuie în primul rând să se monteze tocătoare 

pe combine pentru a fărămiţa şi a le împrăştia pe teren. 

Totodată, dacă resturile vegetale vor fi folosite pentru sectoul zootehnic, imediat dupa 

elibirarea terenului în urma recoltării culturilor de vară (cerealelor păioase, mazărei, răpiţei etc) se 

execută o lucrare de dezmiriştire cu grapa cu discuri. Prin aceasta se realizază amesticul intre 

resturile vegetale şi stratul arabil al solului, de unde începe descompunera masei organice de către 

microorganizmele din sol [3].  
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Experienţele viguroase ale multor savanţi demonstrează că, prin elinminarea completă a 

resturilor vegetale de pe câmp, producţia de grâu se reduce în mod continu, chiar dacă creşte doza 

de îngrăşăminte chimice aplicată. 

Materia organică din sol este constituită din aportul îngrăşămintelor organice aplicate, care în 

ultimii ani în Republica Moldova a scazut drastic, şi din resturi vegetale rămase pe teren şi 

îcorporate, la care se adaugă plasma microorganizmelor din sol şi corpurile moarte ale faunei 

solului [9]. 

Resturile vegetale – paiele, tulpinele, miriştea şi rădăcinele plantelor – asigură menţinera unui 

bilanţ organic mai bun în sol, cu efect lent care se extinde pe perioade de mai mulţi ani [1]. Paiele 

aduc şi un aport scăzut de azot (20 – 40 kg la ha), dar ele joacă un rol hotărâtor în menţinera 

procentului de materie organică la sinteza compuşilor care întră în componenţa humusului. 

Resturile vegetale de pe un hectar de cereale păioase aduc în sol peste 400 kg de humus, foar-

te necesar solurilor noastre. Cele recunoscute în lumea întregă ca soluri cu un nivel ridicat al fer-

tilităţii, în care în ultimii ani conţinutul de humus în stratul arabil, a scăzut considerabil şi constitue 

de la 0,8 la sută (solurile foarte putrnic erodate) pănă la 4,5- 4,8 la sută (ceornozem tipic) [10]. 

Dupa dezmiriştire resturile organice existente la suprafaţa solului trebuie să fie încorporate în 

sol printr-o arătură dupa ce şi-au schimbat culoarea, acestea au fost colonizate de bacterii şi 

ciuperci. Încorporarea resturilor vegetale este nevoe să aibă loc pe întreaga grosime a stratului de 

sol arat. La fel este necesar ca materialul vegetal să se găsească în diferite straturi ale solului, 

operaţie care se realizază prin executare corectă a arătului. Poate să rămână chiar o cantitate mai 

mare de resturi vegetale pe grosimea patului germinativ, în măsura în care aceste sunt bine 

mărunţite şi omogenizate cu solul. Prezenţa resturilor vegetale în stratul superior al solului asigura 

un rol de protecţie atît asupra solului cât şi asupra tinerilor plante [4].      

În martie 2016, Comisia Europeană (CE) a propus un regulament care va îmbuntăţi 

semnificativ accesul pe piaţa unică a UE al îngrăşămintelor pe bază de deşeuri şi al celor organice, 

creând pentru acestea aceleaşi condiţii de concurenţă ca şi pentru îngrăşămintele neecologice 

tradiţionale. Foarte puţine din multitudinea de resurse pe baza de biodeşeuri sunt transformate în 

produse fertilizante valoroase. Fermierii noştri folosesc îngrăşăminte fabricate din produse 

importate sau provenite din procese mari consumatoare de resurse, deşi ei ar putea valorifica aceste 

biodeşeuri transformându-le în nutrienţi reciclaţi. Prezentul regulament va contribui la 

transformarea problemelor în oportunităţi, pentru fermieri şi pentru întreprinderi care vor 

transforma deşeurile în îngrăşăminte organice. Regulamentul stabileşte norme comune privind 

transformarea biodeşeurilor în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabricării de produse 

fertilizante. Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrăşăminte pentru a garanta cele mai 

înalte niveluri de protecţie a solului. Regulamentul întroduce limite stricte pentru conţinutul de 

cadmiu în îngrăşămintele fosfatice. Limitele vor fi reduse de la 60 mg/kg la 40 mg/kg dupa trei ani 

şi respectiv la 20 mg/kg dupa 12 de ani, ceea ce va reduce riscurile pentru sanatatea umană şi pentru 

mediu [6].  

Cercetarea, inovarea şi investiţiile sunt în prezent în curs de dezvoltare rapidă, contribuind la 

economia circulară prin crearea de locuri de muncă la nivel local şi prin valorificarea materiilor 

prime secundare, care altfel ar fi eliminate ca deşeuri. Oportunităţile de piaţa pentru întreprinderile 
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producătoare de îngrăşăminte organice sunt semnificative. În prezent, numai 5 % din biodeşeuri 

sunt reciclate. Conform estimărilor, dacă s-ar recicla mai multe biodeşeuri, ele ar putea înlocui până 

la 30 % din îngrasamintele neecologice. În prezent, UE importă circa 6 milioane de tone de fosfaţi 

pe an, însă ar putea înlocui până la 30 % din această cantitate prin extracţii din namolul de epurare, 

din deşeurile biodegradabile, din făina de carne şi de oase sau din gunoiul de grajd. 

În R.Moldova cresc cantităţile de deşeuri depozitate unde sunt şi multe resturi vegetale, apar 

sute de depozite neautorizate, cu suprafeţe de zeci de ha. Depozitarea deşeurilor menajere solide în 

anul 2013 s-a realizat în 1099 depozite cu suprafaţa de 1103,1 ha, au fost depistate 4110 gunoişti 

neautorizate cu suprafaţa de 452,2 ha. Cantitatea de deşeuri menajere solide a constituit 3090249 

mc de deşeuri, sau cu 1,5 ori mai mult faţă de anul 2009 [6]. 

A venit vremea să transformăm deşeurile şi resturile vegetale în resurse conform economiei 

circulare şi nicidecum a celei liniare, iar transformarea biodeşeurilor în materii prime care pot fi 

utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante(compost organic).  Făcând caracteristica 

comparativă a resturilor vеgеtаle (biomasei) ca potențial fertilizator, care la noi uneori sunt arse, 

putem afirma că ele reprezintă partea neutilizabilă din plantele cultivate (tulpini, miriştea, 

rădăcinile), care inevitabil o parte rămâne în sol după recoltare. Rolul resturilor vegetale în 

completarea şi menţinerea fertilităţi solului este enorm. Dupa suprafaţa tratată, regularitatea 

depunerii în sol, masa totală de materie organică şi elimentele nutritive atrase în circuitul agricol, 

resturile vegetale sunt cea mai importantă sursă de refacere şi perpetuare a fertilităţii solurilor 

agricole. Cu ele solul se completează anual şi pe întreaga suprafaţă. Spre deosebire de îngrăţăminte, 

resturile vegetale sunt uniform şi perfect distribuite în masa solului şi în acest sens nu necesită 

cheltuieli pentru încărcare, transportare, distribuire şi încorporare. Fiind resturi de plante ele conţin 

toate elementele nutritive şi aproximativ în proporţiile de care acestea au nevoie [5].     

Totodată trebuie de ţinut cont că unul din principiile pe care se bazeaza agricultura 

conservativă este reţinerea unor cantităţi de resturi vegetale suficiente pe suprafaţa solului pentru 

protejarea solului împotriva eroziunii prin vânt / apă, evaporării apei şi scurgerilor de suprafaţă, 

pentru valorificarea superioară a apei şi îmbunatăţirea proprietaţiilor fizice, chimice şi biologice ale 

solului asociate unor producţii stabile pe termen lung.      

Cantitatea de resturi vegetale depinde de specia plantei cultivate, de starea de fertilitate a 

solului şi condiţiile meteorologice ale anului respectiv. În dependenţă de specificul morfologic al 

culturii şi de partea valorificată, plantele cultivate lasă în sol după recoltare cantităţi diferite de 

resturi vegetale. Masa resturilor vegetale este mai mare faţă de productia principală de 1,3 - 5,8 ori 

la culturile unde aceasta din urmă se formează sau se produce în formă de materie uscată (păioasele, 

porumbul pentru boabe, floarea soarelui, tutunul, fânul) (tabelul 1). La culturile cu partea utilizabilă 

suculentă, cantitatea relativă de resturi vegetale este mai mică şi variază între 14% la sfecla furajeră 

şi 47% la producţia de iarbă. 

Resturile vegetale de la culturile leguminoase (mazărea, soia, fasolea) benefic acţionează 

asupra bilanţului de humus şi azot din sol, dar mai cu seamă cele perene (lucerna, sparceta). Cu 

resturile vegetale de la aceste culturi se crează un bilanţ excedentar al azotului în sol de peste 40-50 

kg/ha/an. Iar în sol se aduce cam tot atât humus cât şi mineralizarea sub aceste culturi, stabilindu-se 

un bilanţ echilibrat al humusului.  
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În scopul contrabalansării parţiale a pierderilor anuale de humus se mai recomandă de a folosi 

şi producţia secundară excedentară a unor culturi. În acest sens pot fi menţionate în primul rând 

tulpinile de floarea soarelui şi surplusurile de paie. Anual la noi în republică se acumulează 370 mii 

tone/an de tulpini de floarea soarelui, dintre acestea, 7-10 mii tone/an se utilizează ca sursă de 

încălzire, dar restul recomandăm să se utilizeze ca îngrăşământ [5]. Pentru aceasta ele trebuie 

mărunţite cu discurile grele. Tulpinele de floarea soarelui au un conţinut înalt de azot (1,56%), de 

fosfor (0,76%) şi foarte înalt de potasiu (5,25%). Raportul C:N (31:1) este favorabil prelucrării lor 

microbiologice active în sol, nesolicitând completări cu azot. 

Toate resturile vegetale pot fi grupate în următoarele categorii: 

– Rădăcinile tuturor plantelor care totalizează cca 1,5 t/ha substanţă uscată. 

– Vrejii de leguminoase, de cartofi ş.a. socotiţi la cca 3-4 t/ha substanţă uscată. 

– Miriştea rămasă după recoltare care reprezintă 80 kg/ha pentru fiecare 1 cm înălţime (20 cm 

x 80 kg = 1,6 t/ha substanţă uscată). 

    Tabelul 1 

Conţinutul în azot, fosfor şi potasiu (NPK) al resturilor vegetale (%) [8] 

Resturile vegetale N P2O5 K2O 

Paie de cereale 0,4-0,6 0,2-0,3 1,0-1,5 

Coceni de porumb 0,6-0,7 0,25-0,3 1,2-1,5 

Tulpini şi calatidii floarea-soarelui 0,3-0,5 0,3-0,4 1,2-2,0 

Frunze şi calote sfeclă de zahăr 0,3-0,35 0,1-0,13 0,45-0,5 

 

– Paiele culturilor de cereale ce pot ajunge la 4-6 t/ha substanţă uscată. 

– Tulpinile de porumb, tulpinile şi calatidiile de floarea-soarelui – 4-6 t/ha substanţă uscată. 

–  Coletele şi frunzele de sfeclă de zahăr 5-6 t/ha substanţă uscată. 

– Masa mare de buruieni care în verile ploioase poate ajunge la 30-40 t/ha masă vegetală. Este 

important ca ele să fie tăiate înainte de a produce sămânţă.  

Cantitatea de humus obţinut de la resturile vegetale 

Grâu – rădăcini + mirişte = 600 kg/ha 

 – paie încorporate = 1.000 kg/ha 

Porumb – rădăcini + mirişte = 800 kg/ha 

 – tulpini + frunze = 1.000 kg/ha 

Rapiţă – rădăcini + tulpini = 2.000 kg/ha  

Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale a culturilor de grâu şi porumb în kg e.a. la 

o tonă de resturi este demonstrat în tabelul 2. 

    Tabelul 2 

Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale, (kg/t) 

Resturile vegetale N P2O5 K2O S CaO MgO 

Paie de grâu (kg/t) 5,0 2,1 9,5 0,3 4,2 2,1 

Coceni porumb (kg/t) 7,0 3,5 2,9 0,3 7,0 3,5 

 



Studii de sinteză 

Categoria C ISSN 1857-3517 

 

 15 

Condiţiile de descompunere şi mineralizare a materiei organice: 

– Să fie tocată la dimensiuni de 5-6 cm. 

– Să fie încorporată în sol până la adâncimea de 12-15 cm pentru a beneficia de activitatea 

aerobă a microorganismelor. 

– Să existe temperaturi pozitive. Intensitatea mineralizării creşte cu temperatura, între 10-

20°C se dublează şi încă o nouă dublare între 20-30°C, după care scade. 

– Solul să aibă umiditate corespunzătoare [7]. 

Rata de descompunere depinde de raportul carbon/azot (C/N): 

– Când raportul C/N este mai mic de 15 – descompunere foarte intensă. 

– Când raportul C/N este cuprins între 15-30, intensitate medie. 

– Când raportul C/N este mai mare de 30 intensitatea este redusă şi aceasta se întâlneşte la 

paie care au raportul C/N cuprins între 50-100, motiv pentru care este necesar să se adauge 

îngrăşăminte chimice cu azot, 20 kg la fiecare tonă resturi vegetale uscate, pentru a preveni aşa-

numita „foame de azot“ a microorganismelor[8]. 

Distribuţia resturilor vegetale pe stratul de sol 0-10 cm în funcţie de sistemul de lucrare a 

solului: 

– În sistemul convenţional, pe stratul 0-10 cm, 17%. 

– În sistemul de lucrări minime, 75%. 

– În sistemul de semănat direct, fără arătură, 90%. 

În ultima perioadă au apărut metode moderne de valorificare mai eficientă a resturilor 

vegetale: 

– Aplicarea unui extract lichid de humus de râmă (50 l/ha) asigură o degradare rapidă şi 

sporeşte aportul de humus de 30 ori faţă de cele netratate. 

– Tratarea miriştii cu o cultură bacteriană (de exemplu Bacto fil B10) ajută descompunerea 

rapidă a resturilor vegetale, transformându-le în compuşi uşor asimilabili. Prin aceasta dozele de 

azot se pot reduce cu 30-50% [2].  

În concluzie putem spune că rеsturilе vеgеtаlе, ca îngrăşământ organic, pot аducе un аport 

importаnt lа îmbunătăţirеа fеrtilităţii solului, de acea arderia paielor, miriştii şi altor rămăşiţe de 

plante ca şi metoda de eliberare a terenului prin strîngerea tuturor resturilor vegetale sunt 

contraindicate. Rezerva redusă de humus din sol, existentă pe cca 30% din suprafețele arabile a 

republicii, face ca pe aceste suprafețe să se obțină producții reduse dacă nu se iau măsuri de 

fertilizare corespunzătoare. Important este ca prin măsuri de lungă durată să se asigure un conținut 

optim de humus în sol, de 4-6%, realizat prin administrarea de cantități ridicate de materie organică 

aplicate ca îngrășământ, prin folosirea tuturor resturilor vegetale și prin încorporarea acestora în sol, 

în stratul de până la 12-15 cm, pentru a asigura o descompunere aerobă. 
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Motto: „Să călcăm uşor pe Pământ spre a nu-l zgudui fatal“ 

(L.R. Brown) 

 

Mediul reflectǎ o valoare socialǎ, o eticǎ, o responsabilitate colectivǎ care se impun nu numai 

statelor, ci, tot asemenea, tuturor actorilor economici si sociali. Mediul, organizat sub aspect juridic 

de o multitudine de convenţii internaţionale si de legi naţionale, a dobândit o legitimitate politicǎ, 

astfel încat dreptul la un mediu sǎnǎtos a fost consacrat în cele mai înalte reglementǎri din ierarhia 

legilor, și anume in constituţii, ca un drept fundamental. În acest sens, in Constituţia României este 

prevazutǎ obligaţia statului de a “asigura refacerea si ocrotirea mediului înconjurator, precum și 

menţinerea echilibrului ecologic”. De asemenea, Constituţia a stabilit cǎ “dreptul la proprietate obli-

gǎ la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului”. Recomandarea 1614 cu privire la mediu și 

drepturile omului adoptatǎ de Consiliul Europei la 27 iunie 2003 recomandǎ guvernelor statelor: 

– sǎ asigure o protecţie adecvatǎ vieţii, sǎnǎtǎţii, vieţii private și de familie, integritǎţii fizice 

și bunurilor persoanei “așa cum sunt garantate de art. 2, 3 si 8 ale Convenţiei europene și de Proto-

colul nr. 1 al Protocolului adiţional, ţinându-se seama în mod deosebit de necesitatea protecţiei 

mediului; 

– sǎ se recunoascǎ un drept al omului la un mediu sǎnǎtos, viabil si demn, drept care conţine 

obligaţia obiectivǎ a statului de a proteja mediul în cadrul legislaţiei naţionale, de preferinţǎ la nivel 

constituţional; 

– sǎ garanteze drepturi procedurale individuale, recunoscute de Convenţia de la Aarhus, la 

informaţia de mediu, la participarea publicului la procesul decizional și la accesul la justiţie în 

materia de mediu.  

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este concludentǎ în acest sens, deciziile 

curţii stabilind cǎ:  

a. Dreptul individului la un mediu sǎnǎtos poate constitui în anumite circumstanţe un aspect al 

dreptului la viaţa privatǎ. 

b. Dreptul la mediu sǎnǎtos este respectat in condiţiile informǎrii privind riscurile de poluare 

și calitatea mediului. 

c. Garantarea dreptului la un mediu sǎnǎtos se realizeazǎ si prin “dreptul la un proces 

echitabil”. 

În aceste condiţii, respectarea dreptului la mediu sǎnǎtos și echilibrat este asiguratǎ de 

autoritǎţile desemnate ale statului, însǎ încǎlcarea lui este un act atroce si inuman, greu de înţeles de 

materialismul concret al societǎţii în care trǎim. 
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Dreptul la un mediu ambiant sănătos este un drept elementar pe care mulţi cetăţeni nu îl 

cunosc sau nu îi acordă importanţa necesară. Nu realizează că de el depinde de fapt viaţa, sănătatea 

şi pe termen lung chiar bunăstarea proprie, şi mai ales a generaţiilor care urmează. Cauzele acestei 

situaţii sunt multiple. Problemele de mediu s-au accentuat în România mai ales în ultima jumătate 

de secol, perioadă în care, din cauza sistemului politic totalitar, nu a existat o informare şi o 

dezbatere publică pe această temă, problema fiind pur şi simplu negată sau dosită. Apoi a urmat 

avalanşa schimbărilor politice, economice, sociale, culturale etc. de după 1990, iar problemele de 

mediu au fost din nou eclipsate de alţi factori, în special politici şi economici, mai "sonori" (nu 

neapărat mai importanţi, pentru că din problemele de mediu derivă o bună parte din cele de 

sănătate, sociale şi economice şi implicit şi politice...).  

Legislaţia care garantează respectarea acestui drept la un mediu curat este relativ recentă şi 

punerea ei în aplicare este la începuturi. Legislaţia este încă puţin cunoscută iar cetăţenii au încă 

mari reţineri în a se adresa instituţiilor şi a-şi apăra drepturile "cu legea în mână". Proactivitate şi 

încurajare din partea autorităţilor nu prea există, ONG de mediu nu au resursele pentru a deveni 

foarte vizibile în public, partidele politice şi presa desconsideră încă importanţa subiectului şi ignoră 

relaţia cauză-efect între problemele de mediu şi cele economice şi sociale. Şcoala începe să ofere, 

deşi încă prea modest din punct de vedere cantitativ şi calitativ, o educaţie în sensul respectului faţă 

de mediu, deşi de aici trebuie plecat, pentru că o informare şi educare ecologică a tuturor cetăţenilor 

rezolvă de la rădăcină problema. Iar pentru acel procent unde informarea şi educaţia nu dau roade, 

există şi instrumentul .punitiv al legii, care se aplică prea rar şi cu jumătăţi de măsură. Îmbinarea 

dintre educaţie şi coerciţie este soluţia de ansamblu a problemelor de mediu, iar cu cât educaţia este 

mai eficientă şi coerciţia este mai puţin necesară. Ambele presupun informare şi ambele sunt mai 

eficiente când există participare publică.  

Un prim pas în respectarea dreptului la un mediu sǎnǎtos ar fi constientizarea cetǎţenilor (înca 

de la cea mai fragedǎ vârstǎ ) de necesitatea ocrotirii si protecţiei mediului ca un „bun” moștenit ce 

trebiue transmis nealterat generaţiilor viitoare. Degradarea mediului aduce dupǎ sine încalcarea de 

cǎtre generaţia actualǎ a dreptului la un mediu sǎnǎtos al generaţiilor viitoare. 

Educaţia pentru protecţia mediului începe încǎ de la grǎdiniţǎ si poate continua pe tot 

parcursul vieţii. Se stie cǎ educaţia este eficientǎ dacǎ se realizeazǎ permanent. Fondul de culturǎ al 

fiecǎrui individ fiind necesar a se reînnoi permanent ca o condiţie a existenţei noastre pe Pamânt. 

După cum susţin unii cercetători, a educa înseamnă a-i face pe copii să însuşească prin 

experienţă un sistem de valori prin intermediul căruia să se integreze moral în societate. Literatura 

de specialitate defineşte educaţia ecologică drept un proces care are scopul de a îmbunătăţi calitatea 

vieţii prin asigurarea cunoştinţelor, deprinderilor, motivaţiilor, valorilor şi angajamentelor necesare 

oamenilor pentru a administra eficient resursele naturale şi a-şi asuma răspunderea pentru 

menţinerea calităţii mediului.  

Dacă dorim ca seminţele educaţiei ecologice să dea roade, atunci publicul ţintă trebuie să fie 

în primul rînd copiii, pentru că „pomul cînd e mic se-ndreaptă” spune un vechi proverb românesc. 

De altminteri, deprinderea cea mai desăvîrşită este aceea care începe a se forma în anii tinereţii. Pe 

lîngă aceasta, copiii sînt un public important pentru educaţia de mediu, deoarece ei sunt gestionarii 
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şi consumatorii de mîine ai resurselor naturale, iar în unele cazuri, chiar pot influenţa radical 

atitudinile părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii faţă de problemele ecologice. 

Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste (biologie, 

fizică, geografie, chimie etc.) şi cele umaniste (legate de sistemele sociale: sociologie, 

psihologie, istorie etc), în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt 

zadarnice dacă nu sunt strans legate de activităţile practice.  

Educaţia ecologicǎ studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În 

acest context, studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele, inclusiv omul şi contribuie la 

înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa 

comportamentului lor asupra calităţii mediului. Educaţia ecologicǎ se bazează pe cunoştinţe 

referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul 

responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi durabile. 

Starea mediului înconjurător, pe an ce trece este din ce în ce mai îngrijorătoare: spaţiile 

împadurite se reduc, deşerturile se extind, solurile agricole se degradează, gradul de poluare este 

mai ridicat şi astfel stratul de ozon se subţiază, efectul de seră de accentuează şi numeroase specii 

de plante şi animale sunt pe cale de dispariţie. Se poate generaliza că, ţările dezvoltate produc mari 

cantităti de deşeuri şi poluanţi, consumă cantităţi mari de energie şi de resurse naturale. Impactul pe 

care aceste ţări îl au asupra mediului înconjurător este puternic distructiv. Există o proporţionalitate 

inversă între nivelul industrializării şi starea mediului înconjurător.  

Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, întreaga educaţie ar trebui îndreptată 

în direcţia protecţiei mediului înconjurător. Societatea umanǎ trebuie sa fie în interrelaţie şi să 

cunoască faptul că, fiecare acţiune a sa, va produce o reacţie care în complexul sistemelor vii este 

deseori imprevizibilă. Când resursele naturale vor fi epuizate pe scară largă şi mediul ambiant va fi 

poluat, nu numai acesta este cel care va suferi, ci şi sanătatea oamenilor va fi afectată. Aceasta din 

urmă, nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apă contaminate cu 

pesticide şi alte substanţe chimice. Ce este sanătos pentru natură, de regulă este sănătos şi pentru 

vieţuitoarele sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru impactul pe care viaţa lui îl are 

asupra vieţii planetei. 

Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, din frageda copilărie. Aceasta contribuie la formarea 

unei conştiinţe şi a gândirii ecologice despre natură, dar şi a formării unei comportări atente şi 

corecte faţă de ea. Nu este suficientă o simplă informare cu privire la mediul înconjurător, ci este 

important ca elevii să-şi poată exprima idei personale şi să manifeste o atitudine legată de respon-

sabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să înţeleaga 

relaţiile existente între anumite situaţii şi să analizeze, să sintetizeze şi generalizeze informaţiile. 

Este importantă rezolvarea cauzelor care au dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor acesteia.  

Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar 

prin soluţii tehnice, ci prin înţelegerea profunda a legăturii existente între fiinţa umană - natură - 

mediu de viaţă şi atitudinea individuală şi comună faţă de aceste probleme. Educaţia privind 

protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului elevilor. Un rol deosebit îl 

prezintă stimularea interesului şi entuziasmului acestora. Şcoala joacă un rol major in educaţia 

privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare parte din timp aici şi pentru că este locul 
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unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a dezvolta atitudinea pozitivă a elevilor faţă de 

problemele mediului înconjurător.  

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice, 

artistice, practice, sportive sau religioase. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm: 

observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare 

de diapozitive sau expuneri power point, jocuri de mişcare instructiv – distractive, labirinturi 

ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific 

educaţional, concursuri. Tematicile care pot fi parcurse sunt stabilite în funcţie de subiectul propus: 

"Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite anotimpuri", "Ce se întamplă iarna cu plantele şi 

animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", 

"Ce ne învaţa natura?", "S.O.S. natura...", "Culorile şi sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului 

meu", "Curiozitati ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti şi costume ecologice", etc. 

Specialiştii în teoria şi practica educaţională definesc metoda de predare ca fiind „modalităţi de 

acţiune cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează 

priceperi, deprinderi, îşi dezvoltă aptitudini şi iau atitutdini„. Realizarea acestor acţiuni este 

asigurată de baza teoretică structurată a metodelor şi mijloacelor de învăţare, de strategii privind 

organizarea procesului predării-învăţării materializate în comunicarea dintre profesor şi elev. 

Procesul de învăţare este susţinut de materiale didactice variate, mijloacele audio-vizuale, aplicaţii 

de teren, utilizate în practica educaţiei ecologice.  

Educaţia ecologică se poate realiza prin cele trei forme ale educaţiei prezentate în figura de 

mai jos: 

 

 educaţia formală (realizată în unităţile de învăţământ);  

 educaţia informală (realizată prin organizaţii neguvernamentale, mass media, anturaj, 

familie),  

 educaţia nonformală (realizată prin activităţi extraşcolare, centre de educaţie permanentă, 

cluburi, etc.).  

Fig. 1. Forme ale educației : [1] 

 

Educaţia ecologică prin şcoală iese dincolo de şcoală, în lumea numeroasă a adulţilor cu 

multitudinea lor de preocupări şi ocupaţii, dar din ce în ce mai sensibili la ceea ce ar putea afecta 

viitorul generaţiilor ce vin. Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea sustrage, întrucât este o 

educaţie a tuturor. Statutul ei foarte dinamic, complex, universal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe 

termen lung, însoţind întreaga existenţă umană. Educaţia ecologică este o educaţie a solidarizării 

acţionale. Strategiile transferului şi evaluării educaţiei ecologice acţionează între aceşti poli: observ, 

constat, analizez, iau măsuri. A şti trebuie să însemne şi a şti să acţionezi: sesizând, antrenând la 

faptă ecologică.  

Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo de şcoală evaluează mereu contribuţia fiecăruia şi a 

grupurilor sociale în soluţionarea problemelor grave privind gospodărirea noastră planetară, starea 

ei de ordine, de resurse, de sănătate. Educaţia ecologică îndeamnă permanent la responsabilitate şi 
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solida¬ritate, la reflecţii şi acţiune. Satisfacţiile sale vin din iniţiativă, din pasiune și acţiune, 

răspunzând unui imperativ planetar.  

Educaţia privind mediu înconjurător este un proces complex de lungă durată. Rezultatele con-

crete pot fi observate peste câţiva ani şi de aceea este necesar ca procesul de educaţie să înceapă foarte 

devreme şi să se continue de-a lungul întregului ciclu de învăţământ. S-a constat că atunci când sunt 

mici, copiii au o atitudine poyitivă faţă de mediul înconjurător, aceasta modificându-se pe măsură ce 

cresc datorită influenţei exercitate de tehnologiile moderne şi modului de consum al vieţii moderne.  

Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei depinde de gândirea şi efortul nostru de a menţine 

echilibrul în natură prin formarea unei conştiinţe ecologice de sine stătătoare în rândul oamenilor. 

Educaţia cu privire la ocrotirea naturii se poate realiza cu succes aproape la toate disciplinele 

şcolare, accentuându-se astfel caracterul interdisciplinar şi transdiciplinar al acesteia. Instituţiile de 

învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire a mediului, iar copiii pot 

să formeze marele val de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în materie de ecologie îşi va atinge 

scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, viitorul de mâine, să fie convinsă de necesitatea ocrotirii 

naturii şi va deveni factorul activ în acţiunea de împăcare a omului cu natura. Educaţia ecologică 

trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi responsabilitate faţă de 

resursele naturale în vederea ocrotirii lor.  

Protecţia şi conservarea mediului este o problemă globală, fundamentală şi constituie obiectul 

cooperării statelor şi a altor entităţi teritoriale, având obligaţia de a supraveghea şi evalua starea 

mediului, de a interveni pentru prevenirea şi repararea deteriorării acestuia. Educaţia în domeniul 

ocrotirii naturii trebuie să înceapă din copilărie şi să fie continuată în timpul anilor de şcoală, cât şi 

în afara şcolii.Înconjurat de performanţe tehnice din ce în ce mai sofisticate, omul modern, simte în 

acelaşi timp nevoia de a stabili legături subtile cu mediul înconjurător.  

Formarea culturii ecologice elementare a copiilor de vârstă şcolară va fi posibilă prin : 

antrenarea şi implicarea copiilor în activităţi practice de orientare ecologică; utilizarea principiilor 

didactice generale: sistematic, complex şi acţional; organizarea activităţilor educativ – cognitive şi 

practice în baza conexiunii interdisciplinare şi intradisciplinare. Copilul care a învăţat de mic să 

admire parcurile cu flori, să observe viaţa unei insecte, obiceiurile unei păsări va deveni prietenul 

naturii, ocrotitorul ei. Educaţia elevilor în spiritul protecţiei mediului este o sarcină primordială a 

şcolii şi a familiei, dar şi a celorlalţi factori educativi. Este necesara formareaunor convingeri care 

se vor materializa în conduite, prin puterea exemplului. 

 
Fig. 2. Relatia de interdisciplinaritate a educatiei ecologice: [2] 
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Actualele probleme de mediu sunt grave şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar 

educaţia şclară reprezintă o soluţie viabilă. Astăzi, copiii – ca viitori gestionari şi consumatori ai 

resurselor naturale, pot interveni prin acţiuni constructive (sensibilizarea propriilor părinţii, a 

cetăţenilor indiferent de vârstă) la salvarea mediului înconjurător.Ca răspuns la noua prioritate 

politică mondială, sistemele de învăţământ au acţionat cu promptitudine, lărgindu-şi aria de 

cercetare, prin promovarea de noi concepte şi de adaptare a conţinutului termenului de educaţie a 

mediului. Astfel au apărut concepte noi, precum: educaţia în perspectiva ecologică, educaţia pentru 

conservarea naturii, concepte care încearcă să rezolve o serie de probleme şi care reconsideră 

procesul şi scopul educaţiei prin faptul că omul nu poate exploata la nesfârşit şi fără urmări 

resursele planetei.  

Una din problemele sistemului de învăţământ preuniversitar este dată de întrebarea: cine 

poate preda educaţia ecologică în grădiniţe, şcoli sau licee? Cu certitudine, profesorii de ştiinţe ale 

naturii şi geografie sunt specialişti în acest domeniu.Însă, la ora actuală se pot implica şi cadrele 

didactice cu alte specializări (matematică, fizică, chimie, limba maternă, religie, desen, sport etc.) 

dar şi membrii ONG-urilor de mediu, din fundaţii sau asociaţii pentru acţiuni ecologice, care doresc 

şi sprijină promovareaeducaţiei ecologice. Acest proces necesită cunoaşterea şi însuşirea un volum 

considerabil de informaţii despre mediu, înţelegerea conexiunilor dintre mediul ambiant, mediu 

natural, mediu înconjurător şi influenţa (pozitivă sau negativă) a factorului antropic, realizarea de 

programe viabile în vederea susţinerii educaţiei ecologice.  

Astfel, se apreciază că educaţia ecologică nu poate fi integrată într-o singură arie de 

cunoaştere, ci fiind un proces complex, necesită implicarea specialiştilor şi cercetătorilor din diferite 

domenii, adică o abordare interdisciplinară.  

În schema de mai sus (Fig. 2) se observă relaţia dintre disciplinele şcolare şi educaţia 

ecologică, dar şi corelaţia acestora cu dirigenţia. În acest sens se poate trage concluzia evidentă că, 

orice cadru didactic care are dirigenţie poate (şi ar fi indicat) să predeanoţiuni de educaţie ecologică. 

Un document UNESCO din 1982 propunea sub titulatura de Probleme mondiale în şcoală, 

introducerea în şcoală, printre alte teme şi a unor teme de mediu, de alimentaţie, nutriţie şi 

subnutriţie.Infuzarea „noilor educaţii” în curriculum-ul şcolar este, la momentul actual, o necesitate, 

cu atât mai mult cu cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a 

mediului, exploziile demografice, agresiunea culturală provocată de mass-media etc.), toate acestea 

având un impact deosebit asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean.  

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de 

activităţi. Acest demers este de o importanţă majoră întrucât primele forme de organizare a 

cunoaşterii de către copii a mediului înconjurător apar în învăţământul preprimar şi se continuă în 

clasele primare prin reintroducerea obiectului Cunoaşterea Mediului începând cu clasa I. 

Întrucât problematica mediului are un caracter pluridisciplinar şi o mare complexitate, o 

evoluţie rapidă şi greu de prevăzut şi un caracter prioritar, conţinuturile trebuie relaţionate cu 

viitorul planetei şi supravieţuirea speciei umane. 

Avand în vedere aceste aspecte, cea mai potrivită cale de introducere a educaţiei ecologice în 

şcoli este infuzarea unor dimensiuni ale acesteia în cadrul disciplinelor existente. Prin tratare 

interdisciplinară se poate ajunge la formarea unei viziuni globale şi a unui sistem coerent de 
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atitudini şi comportamente potrivit vârstei şcolarului. Urmărită pe toată durata şcolarităţii, educaţia 

ecologică poate forma cetăţeni responsabili prin conştientizarea pericolelor ce ameninţă umanitatea 

şi patrimoniul său natural. 

Educaţia ecologică este o problemă de politică educaţională, deoarece trebuie să vizeze 

dezvoltarea simţului responsabilităţii şi solidaritatea între ţări şi regiuni, indiferent de nivelul lor de 

dezvoltare, pentru păstrarea şi ameliorarea mediului. 

Obiectivele ce trebuie urmărite în şcoală sunt: 

– „alfabetizarea” în materie de mediu; 

– conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor 

umane care afectează mediul; 

– înţelegerea corectă a raportului individ-mediu (omul se integrează în mediu – acest 

ansamblu extrem de complicat –, iar viaţa lui e condiţionată de viitorul mediului: [3]); 

– dezvoltarea respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii; 

– analiza critică a problemelor de mediu; 

– dezvoltarea capacităţii de a lua decizii etc 

Printre situaţiile de învăţare funcţională a cunoştinţelor referitoare la mediu, se pot enumera: 

observaţiile de teren, constituirea de dosare plecând de la observaţiile directe şi de la analiza presei 

sau a documentelor tehnice, difuzarea informaţiilor primite şi analizate prin diverse mijloace – 

jurnal şcolar, corespondenţă interşcolară etc. –, discuţii de grup cu sau fără participarea unor 

persoane – resurse sau experţi, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii de simulare etc. [4]. 

Pornind de la premisa că şcoala mileniului III este centrată pe elev – deci pe cel care învaţă – 

se impune înlocuirea caracterului enciclopedist al actului educativ cu un proces activ care să implice 

atât activitate mentală, cât şi activitate fizică, formând capacităţi şi competenţe necesare pe 

parcursul întregii vieţi: de a observa şi analiza, de a interpreta, de a compara, de a selecta, apoi de a 

generaliza, de a comunica, de a coopera, de a iniţia şi de a finaliza un proiect. Se impune astfel o 

abordare interdisciplinară a problemelor de studiat şi, de asemenea, parteneriatul între învăţători sau 

învăţători-profesori de la anumite discipline. 

Aparent, tema Educaţie ecologică – educaţie pentru viaţă ne-ar trimite doar la disciplinele 

Ştiinţe şi Geografie. Dar, valorificând creativ conţinuturile ce trebuie transmise elevilor consider că 

valenţe ale acestei teme pot fi abordate chiar de la clasa I, în orele de Limba română, Educaţie 

plastică, Abilităţi practice şi Cunoaşterea Mediului. 

Deşi ar părea pretenţios, termenul de portofoliupoate fi introdus încă din clasa I, copiii putând 

realiza diverse lucrări, individual sau în echipă. Pe parcursul următoarelor clase, conţinutul 

portofoliului se poate îmbogăţi pentru ca, la sfârşitul clasei a IV-a, fiecare elev să aibă un portofoliu 

cu acest conţinut tematic.  

Mai mult, urmărind pe parcursul întregului ciclu primar realizarea obiectivelor educaţiei 

ecologice, atât prin valorificarea conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, 

mapele tematice realizate, vom constata că la sfârşitul acestei perioade elevii au un bagaj de 

cunoştinţe, dar şi de abilităţi în stare să-i facă să acţioneze în vederea protejării mediului, chiar de la 

această vârstă. Astfel, copilul va fi capabil să protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul verde, 

arborii existenţi), să planteze o floare, un copac, să atragă atenţia celorlalţi pentru a păstra curăţenia, 
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să participe la reciclarea unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc. Elevul va fi antrenat atât în 

activităţile de observare, cât şi de manipulare şi experimentare, avându-se în vedere faptul că învaţă 

mult mai temeinic atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul băncii 

de şcoală. Nu trebuie scăpat din vedere şi faptul că o învăţare eficientă presupune feed-back, care-i 

oferă copilului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o 

are activitatea desfăşurată. 

Ȋn prezent, educatia ecologica se realizeaza in gradinite, scoli si licee numai prin intermediul 

cadrelor didactice care sunt constinte de necesitatea implementarii in institutile de invatamant a 

acestei forme de educatie, a cadrelor didactice care personal ocrotesc si protejeaza mediul, 

incercand sa transmita mai departe acest fel de a fi si elevilor pe care ii indruma.  

Ȋn concluzie, educaţia ecologică este oportună cu cât este începută de la o vârstă cât 

mai fragedă, cu avand şanse mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei educaţii 

ecologice este ca ea să se conceapă în natură şi pentru natură. 

Instituţiile de învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de ocrotire a 

mediului, iar elevii pot să formeze marele val de apărători ai naturii. Adevărata educaţie în materie 

de ecologie îşi va atinge scopul când se va reuşi ca tânăra generaţie, viitorul de mâine, să fie 

convinsă de necesitatea ocrotirii naturii şi va deveni factorul activ în acţiunea de împăcare a omului 

cu natura. Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii atitudini de 

respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor. 

Pentru atingerea acestui ţel, o importanţă deosebită o are sistemul educaţional. Acest sistem 

este menit să dezvolte conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât fiecare membru al societăţii 

să devină conştient de locul şi rolul său în natură şi societate. 

Natura este cel mai desăvârşit maestru, ce de nenumărate secole lucrează pentru a îmbrăca 

pământul cu formele cele mai artistice, pentru a-l înfrumuseţa cu ornamente neînchipuite, creând 

monumente nepieritoare. 

Omul nu este conştient mereu de imensul rol pe care îl are în evoluţia ecosistemelor de pe 

planeta noastră. Astfel, educarea elevilor în vederea însuşirii unei concepţii ecologice unitare a 

devenit tot mai necesară astăzi, când tehnica se dezvoltă vertiginos, când omul are o influenţă 

crescută asupra naturii .  

Se impune să se pornească studiul impactului activităţii umane asupra mediului înconjurător 

încă de la grădiniţă şi să se construiască punţile de legătură cu următoarele trepte ale 

învăţământului, cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi 

dezvoltării deprinderilor şi atitudinilor favorabile unui mediu curat şi sănătos. 

Protejarea planetei Pământ, casa noastră, a tuturor, este o problemă care trebuie să intereseze 

nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie să punem mare accent 

pe educaţia ecologică a celor mici, pentru a ne bucura împreună, timp îndelungat, de albastrul 

cerului, de limpezimea apelor , de florile câmpului şi de frunzele verzi. 

Dacă vom avea grijă de ea, de Terra, care este casa noastră, a tuturor, dacă o vom păstra 

curată, dacă vom trăi în armonie cu ea, copiii noştri vor mai zburda prin iarba fragedă, păsările se 

vor mai înălţa spre cerul senin, peştii vor mai înota în apele limpezi, vor mai creşte frunze verzi, iar 

planeta noastră va rămâne mereu Planeta Albastră.  
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The health conditions contains the following points: an economical and social security, effective 

conditions for working and living, a good quality of the drinking water, of air and of soil, a rational 

nutrition; in other words - a healthy lifestyle. To perform all of this points it is necessary: to minimize the 

dangerous factors, and also to create a list of actions for diseases prevention and human protection. 

 

Key-words: ecological factors, human health, mental potential, educational process, health danger. 

 

Viitorul societăţii depinde de sănătatea şi capacitatea de muncă a generaţiei în creştere. 

Pregătirea elevilor pentru activitate în condiţiile noi sociale în mare măsură depind de organizarea 

corectă din punct de vedere ştiinţific a procesului instructiv-educativ, sporirea capacităţilor de 

muncă, axate pe rezervele adaptiv-funcţionale ale organismului, conform cărora tinerii îşi pot 

realiza pe deplin potenţialul său intelectual şi fizic [3]. 

Sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de importanţă strategică în politica oricărui stat, 

graţie faptului că sănătatea constituie unul din drepturile fundamentate ale omului, cât şi valoarea 

cea mai de preţ şi componenta indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale. Elaborarea unei 

Politici Naţionale de Sănătate (PNS), adică a unui document ideologic despre principiile de ocrotire 

şi consolidare continuă a sănătăţii naţiunii, s-a impus ca prioritate la etapa unor intense eforturi de 

redresare a situaţiei economice şi remanieri sociale pe care le depune guvernul şi societatea civilă în 

situaţia când populaţia se confruntă cu un număr impunător de factori de risc, datorită cărora 

indicatorii de resort ai sănătăţii sunt în continuă degradare. Asemenea documente de program 

ideologic în gestionarea sănătăţii funcţionează într-o serie de state europene, inclusiv în ţări care au 

atins performanţe remarcabile în sfera protecţiei sănătăţii ca bun social şi sursă de siguranţă 

economică.  

E necesar de a menţiona că sănătatea populaţiei este determinată de o gamă diversă de factori: 

de mediu (economic, social şi ambiant), genetici, caracteristici individuali, de stilul de viaţă al 

fiecărui cetăţean precum [1] şi de accesibilitatea şi calitatea serviciilor medicale. 

Sănătatea prevede drept condiţii inerente – securitate economică şi socială, relaţii 

interpersonale şi sociale armonioase,  condiţii sigure şi sănătoase de muncă şi trai, calitate adecvată 

a apei potabile, a aerului şi a solului, un mod de viaţă sănătos, alimentaţie suficientă şi raţională, 

accesibilitate şi calitate a serviciilor de sănătate. Aceasta presupune crearea celor mai bune condiţii 
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preliminare pentru sănătate, minimalizarea factorilor de risc, proiectarea de acţiuni pentru 

prevenirea bolilor şi pentru protecţia atât a individului, cât şi a comunităţii împotriva riscurilor de 

sănătate [2, 9, 13]. 

Politica Naţională de Sănătate a fost elaborate în baza analizei indicatorilor de sănătate 

publică, în urma elucidării şi prioritizării factorilor determinanţi ai sănătăţii populaţiei din Moldova 

şi a delimitării perioadelor de viaţă cu risc sporit pentru sănătate [3]. 

În prezent se poate observa nivelul net redus al speranţei de viaţă la naştere în Moldova, 

comparativ cu indicele omonim în Regiunea Europeană. Pe un fon înalt al morbidităţii prin unele 

maladii infecţioase social-condiţionate, în Moldova în prezent, prevalează ponderea bolilor cronice 

necontagioase, care predominant şi determină nivelul redus al speranţei de viaţă la naştere a 

populaţiei [3, 7].  

Scopul lucrării: Evaluarea impactului factorilor ecologici asupra stării sănătăţii elevilor 

liceului Municipal cu profil Sportiv din Chişinău. 

Analizând importanţa şi lacunele în cercetare a acestei probleme, s-a propus efectuarea unui 

complex de investigaţii prin care urmau să se evidenţieze rezervele fiziologice ale organismului, ce 

stau la baza fiziologiei aplicative, ce ar primi aprecierea şi soluţionarea unui şir întreg de sarcini 

practice în păstrarea sănătăţii şi sporirii capacităţilor de muncă a elevilor în condiţiile liceului 

Municipal cu profil Sportiv din Chişinău. 

 În epoca actuală a progresului tehnico-ştiinţific, a intensificării proceselor de urbanizare 

industrială şi de activitate umană, problema ocrotirii mediului ambiant a devenit un imperativ al 

timpului. Această problemă complexă are o însemnătate foarte mare în ceea ce priveşte asigurarea 

sănătăţii populaţiei şi profilaxia multor boli [7, 11, 12]. 

Factorii generaţi de către activitatea umană prin poluarea mediului, pot provoca schimbări în 

statutul imun al organismului, şi pe acest fondal se pot dezvolta procese patologice, ce variază de la 

alteraţii discrete, aflate în limitele posibilităţilor compensatoare ale organismului [2], până la grave 

dereglări organice. 

Analiza tuturor datelor obţinute, confruntarea nivelului de chimizare a agriculturii cu indicii 

de bază ai sănătăţii populaţiei au dat posibilitatea de a trage concluzia că, odată cu mărirea 

intensităţii chimizării agriculturii, cresc indicii de morbiditate generală a populaţiei şi, în primul 

rând, a copiilor [10]. Astfel, bunăoară, indicii morbidităţii la o mie de copii cercetaţi în zonele de 

chimizare intensivă s-au dovedit a fi de 2-3 ori mai înalţi decât în zona de folosire minimală a 

pesticidelor. 

O dată cu sporirea intensităţii chimizării, creşte considerabil morbiditatea în rândul copiilor şi, 

în special, progresează bolile organelor respiratorii. Creşterea patologiei sistemului respirator s-a 

produs, în cea mai mare parte [6], pe contul majorării simţitoare a frecvenţei infecţiilor respiratorii 

acute şi altor boli ale căilor respiratorii superioare, cât şi pneumoniilor, ceea ce este strâns legată de 

acţiunea nocivă a substanţelor toxice asupra organismului.  Confruntarea indicilor medii anuali ai 

solicitării teritoriale a pesticidelor cu indicii medii anuali ai mortalităţii infantile, arată că între 

aceste date există o dependenţă corelativă directă foarte strânsă. Cu acest prilej s-a constatat [5] o 

certă dependenţă directă între răspândirea anomaliilor înnăscute ale dezvoltării şi intensităţii chi-

mizării agriculturii. Mai mult de jumătate din categoria acestor boli o constituie anomaliile cardiace. 
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Aplicarea intensivă a pesticidelor în decursul unei perioade ândelungate de timp, este, după 

cum se vede, una din cauzele principale de ridicare a nivelului spontan al aberaţiilor cromozomiale 

în rândul populaţiei din republică, fapt ce poate duce la creşterea carenţelor înnăscute ale dezvoltării 

în raioanele cu o chimizare intensivă a agriculturii. În acestă ordine de idei, merită atenţie 

pesticidele concentrate în apa destinată stropirii plantelor. 

Printre ceilalţi factori defavorabili ai naturii chimice, trebuie să ne oprim asupra concentraţiei 

de nitraţi din mediul ambiant. Se ştie că Moldova este o regiune biogeochimică privind aceşti 

periculoşi impurificatori. Dar, în ultimii ani, în republică s-au produs schimbări care pe lângă cele 

biogeochimice, provoacă poluarea intensă a mediului ambiant cu nitraţi. La aceasta contribuie 

marile complexe pentru creşterea vitelor, chimizarea intensităţii a producţiei agricole, care alterează 

mediul ambiant în general şi structura solului în special nu numai pe suprafeţele ocupate de 

complexe sau pe cele tratate chimic, ci şi pe mari suprafeţe învecinate, unde factorii poluanţi ajung 

prin difuziune. În solurile din republică anual se introduc în medie la fiecare hectar de pământ 

arabil, în funcţie de tipul de cultură, aproximativ 180 kg de îngrăşăminte, inclusiv 76 kg de 

îngrăşăminte azotoase [5, 13].  

Poluarea cu nitraţi a obiectelor din mediul ambiant duce la pătrunderea lor în organismul 

omului în cantităţi considerabile. S-a constatat că în republica noastră, odată cu apa de băut şi cu 

porţia zilnică de alimentaţie, nitraţii ajung în organismul omului în concentraţii care merg de la 80 

miligrame (doza inofensivă) până la 400 de miligrame/zi şi chiar mai mult (cifră ce depăşeşte cu 

mult doza maximă admisă). Această situaţie provoacă la om o stare de hipoxie, influenţează asupra 

dezvoltării fizice a copiilor, face să scadă rezistenţa imunologică a organismului etc. Populaţia care 

consumă apa conţinând o concentraţie de nitraţi de 4-8 ori mai mare decât nivelul admis, arată că 

morbiditatea generală depăşeşte de două ori nivelul mediu. Aici se înregistrează frecvente infecţii, 

precum şi boli cronice ale ficatului şi, în special ciroze. Pe lângă patologia pronunţată au fost 

descoperite şi abateri care pot face parte din stările prepatologice. În special, la preşcolari [2] s-a 

constatat un nivel sporit de methemoglobină în sânge, o activitate intensă a methemoglobin-

reductazei [5], se înregistrează valori duble ale dereglării conductibilităţii electrice a muşchiului 

cardiac, schimbări care pot fi calificate drept o consecinţă a hipoxiei hemice şi tisulare. 

Pentru Moldova este actuală şi patologia legată de pătrunderea unei cantităţi prea mari de 

fluor în organism. Sursa principală de pătrundere a fluorului în apa de băut îl constituie apa din 

rezervoarele subterane [4], care ating uneori 20 mg/l. Trebuie să subliniem că în agricultură se 

aplică pe scară largă îngrăşăminte fosfatice care conţin la 3% de fluor. Prin urmare, în solurile 

noastre se introduc în fiecare an mari cantităţi de fluor, ceea ce are ca urmare impurificarea 

suplimentară a mediului înconjurător. În anumite condiţii, compuşii fluorului pot deveni solubili, 

fapt care joacă un rol important în procesul de îmbogăţire a apelor subterane cu acest element. 

Se ştie că folosirea apei care conţine fluor în cantităţi ce depăşeşte normativele igienice, 

provoacă fluoroza [7]. De exemplu, printre copiii de vârstă preşcolară din satele Celacăuca Nouă şi 

Făgădău din raionului Făleşti, această boală s-a depistat la 8,7 % dintre copiii examinaţi, dintre care 

la 40,9% din rândul elevilor claselor I-VI la 42,6%, dintre elevii claselor VII-VIII, de asemenea, 

50% din populaţia matură a acestor sate suferă de fluoroză. 
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Pătrunderea unor mari cantităţi de fluor în organismul omului constituie baza creşterii 

morbidităţii generale. Astfel se constată numeroase cazuri de boli ale sistemului endocrin, dereglări 

ale alimentaţiei, metabolismului şi stării de imunitate, afecţiuni ale sistemului nervos şi organelor de 

simţ, ale sistemului circulator, organelor respiratorii, sistemului osteo-muscular şi ţesutului 

conjunctiv. 

S-a constatat o diminuare în creşterea greutăţii corporale a copiilor şi adolescenţilor, care fac 

parte din grupele I şi II-a de sănătate [1, 2, 12]. O sursă suplimentară de impurificare a mediului 

ambiant al localităţilor săteşti o constituie complexele zootehnice. Şi zonele de epurare folosite de 

către acestea sunt sub nivelul cerinţelor sanitare. Nivelul general al impurificării chimice şi 

biologice a scurgerilor de apă din ambele sisteme de epurare continuă să fie ridicat. 

Poluarea mediului ambiant cu agenţi chimici şi biologici, translocarea şi circulaţia lor în 

biosferă au diverse urmări negative, începând cu pierderile directe din economie şi terminând cu 

înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. O pagubă nemijlocită adusă sănătăţii sunt urmările nefaste ale 

poluării biosferei, care, spre regret, sunt şi cele mai puţin studiate. În decursul vieţii, asupra 

organismului omului exercită influenţă un complex de factori social-economici, de producţie, de uz 

casnic etc. şi deseori este extrem de complicat a separa şi a determina ce rol joacă unele tipuri de 

poluanţi pentru starea sănătăţii. Până în prezent acţiunea unui şir de factori este mai mult sau mai 

puţin studiată, şi numai în ultimii ani se pun bazele determinării acţiunii poluanţilor biosferei asupra 

sănătăţii cu luarea în considerare a unui complex de factori fizici, chimici şi biologici. Această 

problemă e extrem de complicate, la soluţionarea ei fiind atraşi specialişti de profil medical 

(organizatori ai ocrotirii sănătăţii, igienişti, microbiologi, toxicologi, epidemiologi, oncologi, 

terapeuţi, patologi etc.) [8]. 

Ratele mortalităţii materne, infantile şi perinatale – depăşesc în mediu de două ori valoarea 

medie a acestor indicatori în Regiunea Europeană. Anual, în Republica Moldova decedează circa 

500 copii până a atinge vârsta de 5 ani, majoritatea sucombând până la vârsta de 1 an. Afecţiunile 

respiratorii, malformaţiile congenitale, traumele şi intoxicaţiile – constituie cauzele majore ale 

mortalităţii infantile şi mortalităţii copiilor până la 5 ani [2]. 

Sănătatea mamei [5] este o precondiţie pentru sănătatea copilului. Studiile realizate de către 

UNFPA atestă că noi-născuţii, mamele cărora au decedat în timpul naşterii sau datorită 

complicaţiilor asociate cu aceasta, au de la 3 la 10 ori mai puţine şanse de a supravieţui. Copiii 

nedoriţi au mai puţine şanse de supravieţuire şi sunt mai vulnerabili faţă de traumatisme. Nutriţia 

inadecvată a mamei în timpul sarcinii determină apariţia anemiilor, stărilor imunodeficitare, care 

cresc mult riscul de deces matern şi pun în pericol supravieţuirea nou-născutului, la fel determină 

retardul dezvoltării fizice şi psihice la copil. Retardul fizic şi psihic al copiilor este observat atât în 

instituţiile curative, cât şi în cele instructiv-educaţionale, încă nu acoperă costul produselor necesare 

copiilor, în conformitate cu standardele fiziologice. 

În Republica Moldova adolescenţii şi tinerii se confruntă cu un şir de probleme condiţionate 

de mediile sociale inegale şi alimentaţia neraţională, care determină în final creşterea ratei de retard 

fizic şi mintal. Se constată diferenţe pronunţate de echitate în procesul de accesibilitate la serviciile 

de sănătate în special a păturilor marginalizate; accesul limitat al tinerilor din sectorul rural la 

informaţii şi servicii medico-sociale şi psihologice de calitate. Este actuală problema adolescenţilor 
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aflaţi în dificultate, adolescenţilor cu părinţi dependenţi de droguri, alcool sau cu vicii sociale, 

minorilor care locuiesc cu bunici sau rude din motiv că părinţii sunt emigraţi. Accesul tinerilor la 

educaţie şi servicii de sănătate reproductivă nu este asigurat pretutindeni. În rândul adolescenţilor şi 

tinerilor se atestă cunoştinţe insuficiente despre utilizarea metodelor de protecţie faţă de sarcinile 

nedorite şi bolile cu transmitere sexuală. Rata gravidităţii în rândul adolescentelor creşte în 

Moldova şi alcătuieşte 14% din numărul total de sarcini, comparative cu rata gravidităţii în rândul 

adolescentelor de 7% în Regiunea Europeană. Se estimează că aproape jumătate din tinerii activi în 

plan sexual suferă de una sau mai multe infecţii ale sistemului reproductiv. Circa 12% din numărul 

total de cazuri de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) sunt înregistrate la adolescenţi [2]. 

Fenomenul de îmbătrânire, confruntă societatea cu probleme complexe, ca: reducerea 

ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea forţei de muncă, creşterea poverii bolilor cronice 

neinfecţioase şi respectiv creşterea costurilor îngrijirilor de sănătate şi de asistenţă socială [8]. În 

Moldova, rata de îmbolnăviri şi mortalitatea persoanelor vârstnice este mai mare comparativ cu cea 

atestată în ţările europene, fapt ce se poate explica prin nivelul redus al calităţii vieţii persoanelor în 

etate. Circa 80% din persoanele în etate necesită asistenţă medico-socială specializată. Starea 

sănătăţii în declin a persoanelor vârstnice determină schimbări în relaţiile lor sociale şi izolarea 

treptată a acestora. Una din principalele suferinţe ale populaţiei vârstnice este determinată de către 

deteriorarea relaţiilor de familie, lipsa de afecţiune şi marginalizarea acestor persoane.  

Starea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova este caracterizată în prezent de un tablou 

epidemiologic cu dublă semnificaţie - pe de o parte este evident semnificativ nivelul de îmbolnăviri 

prin maladii contagioase socialmente determinate (ca tuberculoza, bolile cu transmitere sexuală, 

HIV-SIDA) – caracteristice ţărilor în curs de dezvoltare, pe de altă parte se înregistrează o rată 

majoră de boli cronice neinfecţioase (maladii cardiovasculare, patologii oncologice ş.a.), [2, 3] 

specifice ţărilor industrial dezvoltate. Totuşi, ponderea bolilor cronice netransmisibile prevalează 

întâietatea, aparţinând bolilor aparatului cardiovascular, fiind urmate de tumori, tulburări psihice, 

accidente şi traumatisme, otrăviri. Astfel, pe parcursul anilor 2000-2004 a crescut cu circa 80% 

incidenţa bolilor cardiovasculare şi cu circa 20 % incidenţa tumorilor maligne. 

Analiza mortalităţii în funcţie de cauze de deces în populaţia generală, la fel a scos în 

evidenţă, faptul că principalele cauze de deces în Moldova sunt bolile aparatului circulator, care 

deţin întâietatea [2], urmate de tumori, bolile aparatului digestiv, traumatisme, otrăviri şi bolile 

aparatului respirator. Din numărul total de decese înregistrate în anul 2015 în Republica Moldova, 

29% au fost în vârsta aptă de muncă. În funcţie de mediul de reşedinţă, circa 69% din numărul total 

de persoane decedate locuiau în zonele rurale. 

Accelerarea procesului de degradare a mediului ambiant în Republica Moldova, la fel are un 

impact negativ asupra sănătăţii populaţiei. Astfel, în mediul urban se atestă o concentraţie crescută a 

gazelor nocive în aerul atmosferic, preponderent din cauza termenului ândelungat de folosire a auto-

mobilelor, dar şi din lipsa utilajului de neutralizare a gazelor de eşapament pentru acestea, ceea ce a 

generat majorarea numărului de îmbolnăviri prin maladii respiratorii, alergice, oncologice [2, 8, 11]. 

Starea şoselelor şi străzilor, atât în municipii, dar în special în localităţile rurale, este 

nesatisfăcătoare fiind corelată cu numărul şi, în special, cu gravitatea traumatismelor rezultate din 

accidentele rutiere în Moldova.  
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Populaţia rurală, care constituie peste jumătate din locuitorii ţării, se confruntă cu grave prob-

leme de aprovizionare, inclusiv cea centralizată, ceea ce determină insuficienţa apei pentru necesităţi 

menajere şi pentru igiena personală, o carenţă din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii 

infecţioase. În acelaşi context de deficienţe sanitare se încadrează şi asigurarea cu sisteme de cana-

lizare a apelor reziduale şi prelucrarea insuficientă a acestora în staţiile de epurare a apelor reziduale 

[2, 8], căci din circa 560 de staţii de epurare, doar o jumătate sunt în stare funcţională în prezent. 

Lipsa aprovizionării centralizate cu apă potabilă determină utilizarea apei potabile din fântâni, 

izvoare, o bună parte din care nu corespund cerinţelor şi standardelor de calitate a apelor de consum 

intern din cauza poluării chimice şi biologice, atât datorită deşeurilor de pesticide inutilizabile, cât şi 

prin acumularea deşeurilor menajere şi zootehnice stocate în preajma gospodăriilor ţărăneşti. Graţie 

deteriorării sistemului de salubrizare a localităţilor [34], reziduurile organice nu sunt preparate la 

modul cuvenit pentru a fi utilizate în calitate de îngrăşăminte şi astfel are loc acumularea unor 

cantităţi masive de compuşi chimici care ajung în apele freatice şi de acolo, în sursele de apă 

consumată de populaţie. O altă problemă constă în nivelul redus de informare a populaţiei despre 

calitatea apei utilizate [16]. Consumul apei insolubre are un impact negativ pronunţat asupra să-

nătăţii populaţiei, cauzând dereglări ale metabolismului mineral, sporind morbiditatea prin maladii 

ale sistemului urinar, digestiv şi prin boli infecţioase. În acest context, se impun activităţi ordonate 

de instruire igienică a populaţiei şi implicarea ei activă a ei în procesul de colectare a deşeurilor [6]. 

Nivelul redus al securităţii, lipsa condiţiilor igienice la locul de muncă, nerespectarea 

regimului de muncă şi odihnă, se soldează cu impact nefast pentru sănătatea angajaţilor. Neres-

pectarea regimului termic şi condiţiilor igienice în instituţiile preşcolare, şcoli, licee, etc. determină 

o incidenţă sporită de stări morbide acute şi cronice la copii şi adolescenţi [5]. 

Caracterul alimentaţiei, gradul de inocuitate a produselor alimentare şi calitatea lor 

influenţează semnificativ sănătatea populaţiei. Factorul alimentar este responsabil de majoritatea 

bolilor sistemului cardiovascular, bolilor de nutriţie şi metabolism, bolilor aparatului digestiv, 

intoxicaţiile alimentare, cât şi de tumorile maligne a organelor sistemului digestiv şi excretor, 

glandelor mamare [1]. 

Din numărul semnificativ de riscuri atribuite nutriţiei, pe prim plan se plasează riscurile ce ţin 

de consum, în special de consumul alimentar abuziv în timp de sărbători. La adolescenţi şi tineret 

persistă riscurile generate de alimentaţia unilaterală şi de nerespectarea regimului alimentar. În 

pofida faptului că Republica Moldova este o ţară agrară, cantitatea medie de fructe şi legume ce 

revin unei persoane în Moldova, în conformitate cu datele OMS [10], este net inferioară comparativ 

cu Regiunea Europeană, ceea ce privează de fructe şi legume raţia alimentară a populaţiei. Anumite 

riscuri sunt determinate şi de nivelul redus de igienă la procesarea alimentelor în condiţii casnice şi 

industriale, de nerespectarea termenelor de păstrare, care reduc gradul de inocuitate a alimentelor 

[7]. Practic în tot teritoriul ţării, riscurile nutriţionale sunt suplimentate de riscurile determinate de 

particularităţile geochimice a solurilor şi rocilor (deficienţa de iod sau excesul unor elemente şi 

compuşi chimici în apa potabilă, ca: fluorul, hidrogenul sulfurat, etc.), care stau la baza unor stări 

patologice larg răspândite [1, 2]. 

La populaţia urbană riscurile nutriţionale sunt secundate de riscurile ce provin de la 

hipodinamie. Activitatea fizică, inclusiv sportul, este neglijată de majoritatea oamenilor. În totalitate 
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riscurile enumerate determină la majoritatea din populaţie o masă supraponderală a corpului sau 

chiar obezitate de diferit grad [6, 7]. 

Fumatul, consumul excesiv de alcool şi consumul ilicit de droguri, relaţionate în mare măsură 

cu nivelul sporit al stresului social din Moldova, cauzează probleme grave de sănătate a populaţiei - 

o rată majoră de îmbolnăviri şi decese prin intoxicaţii, traume şi accidente, maladii cronice 

cardiovasculare, pulmonare şi hepatice, tumori maligne [3]. 

Reclama produselor de tutun, preţul mic al articolelor de tutun, indiferenţa societăţii faţă de 

răspândirea tabagismului, accesibilitatea facilitată a articolelor din tutun pentru minori etc. - toate 

au contribuit la creşterea explozivă a consumului de tutun. Acest fapt este confirmat prin rata-

standard a mortalităţii, datorată cauzelor atribuite fumatului, care în Republica Moldova, prezintă o 

tendinţă de creştere, fiind de circa 2 ori mai mare, comparativ cu nivelul mediu al acestui indicator 

în Regiunea Europeană. 

Consumul ilicit de droguri, prin consecinţele sale iminente creşte exponenţial morbiditatea şi 

mortalitatea fiind unul din determinantele creşterii criminalităţii. Fenomenul consumului de droguri 

ilicite [2] în Republica Moldova, în prezent, este perceput şi analizat ca o realitate ce se reduce doar 

la lumea persoanei consumatoare de droguri şi nu este perceput drept o problemă a întregii 

societăţii. Rezultatele studiilor efectuate în Republica Moldova denotă că debutul consumului de 

droguri survine mediu sub vârsta de 15-18 ani, iar consumul ilicit de droguri de tip recreaţional în 

rândul tinerilor riscă să devină treptat parte componentă a culturii acestora.  

În Republica Moldova anual se înregistrează circa 150.000 traume (40.000 din ele fiind 

înregistrate la copii). E necesar de a menţiona că marea majoritate a traumelor (circa 70%) sunt 

habituale şi nu se exclud a fi consecinţe ale violenţei – flagel, care întotdeauna a existat în societatea 

umană, dar insuficient estimat. Cu toate că cazurile de violenţă cel mai frecvent au loc la domiciliu 

[2, 3], de asemenea pot fi întâlnite la locul de muncă şi în societate. La moment, în Republica 

Moldova nu există un sistem informaţional unic care ar acumula centralizat informaţia cu referinţă 

la cazurile de neglijenţă, abuz, trafic de fiinţe umane. Violenţa şi traumele aduc prejudicii enorme 

economiei naţionale şi au un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei. Nenorocirea şi suferinţa 

oamenilor, cauzată de violenţă şi traume, nu întotdeauna poate fi estimată în cifre, cu atât mai mult, 

că majoritatea cazurilor rămân nedepistate. Categoriile de persoane cele mai afectate de acest flagel 

social sunt copiii, femeile, persoanele bolnave şi cele în vârstă [2, 8]. 

În prezent, stabilitatea psihică a multor persoane este afectată de şomaj, sărăcie, inechităţi 

sociale în sănătate, acte de violenţă în familie şi societate. Sănătatea mintală reprezintă o 

componentă integrală a sănătăţii şi bunăstării comunitare şi individuale, fiecare cetăţean având 

dreptul legitim la o asistenţă de sănătate mintală adecvată [3, 5]. Nici o ţară nu poate fi considerată 

civilizată din moment ce neglijează necesităţile în asistenţa adecvată persoanelor cu dizabilităţi 

mintale. Serviciile de sănătate mintală în Moldova necesită reformare cu axarea pe deplasarea 

serviciilor spitaliceşti spre sectorul extraspitalicesc, prin instituirea centrelor comunitare – ca unitate 

de ajutor primar [12]. Evaluarea serviciilor de sănătate mintală a evidenţiat şi necesitatea de 

reformare a tratamentului şi îngrijirii persoanelor cu dereglări mintale. 

Alimentaţia raţională a sportivului i se acordă în ultimul timp o importanţă deosebită, fiind 

considerată unul din factorii care condiţionează realizarea performanţelor, cât şi restabilirea rapidă a 

organismului sportivului după efort, problemă de mare actualitate [ 1]. 
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Este firesc că între doi sportivi de valoare egală, cel care se alimentează mai raţional va avea 

un randament mai bun. Aceasta nu înseamnă că numai cu o hrană raţionalizată şi fără o pregătire 

corespunzătoare poţi deveni campion. O alimentaţie raţională începută din copilărie şi continuă cu 

grijă pe tot parcursul pregătirii asigură sportivului sănătatea şi dezvoltarea corespunzătoare, 

ajutându-l în obţinerea unor performanţe prin ridicarea capacităţii de efort. Sportivii de mare clasă 

reuşesc să se menţină mai mult timp în eşalonul fruntaş al marilor performanţi, să beneficieze de 

longevitate sportivă prin respectarea cu stricteţe a unui regim igienic de viaţă, în cadrul căruia 

alimentaţia raţională joacă un rol de prim ordin.  

Importanţa care se acordă alimentaţiei, solicitările specialiştilor, profesorilor de educaţie 

fizică şi antrenorilor, însăşi cerinţele practicii ne-au determinat să întocmim această lucrare. Am 

căutat să-i dăm un caracter practic, să fie utilă, accesibilă şi cât mai aproape de nevoile tehnicienilor 

şi sportivilor [1, 2]. 

În acest scop am folosit experienţa proprie a unor specialişti şi am restructurat conţinutul 

lucrării precedente în sensul limitării aspectelor teoretice la necesităţile explicării anumitor 

fenomene, lărgind în schimb bagajul de cunoştinţe legate de practică. În acest sens am introdus 

tabele noi cu prezentarea valorii nutritive a produselor alimentare repartizate pe grupe (lapte şi 

brânzeturi, carne şi peşte, ouă, legume şi fructe, produse cerealiere şi leguminoase uscate, zahăr şi 

produse zaharoase, grăsimi alimentare şi băuturi); examenul organoleptic al calităţii elementelor; 

analiza cantitativă şi calitativă a raţiei alimentare; completarea tabelelor cu conţinutul în elemente 

minerale şi vitamine al alimentaţiei [2, 7]. 

Republica Moldova este plasată geografic într-o zonă endemică, unde se observă o 

insuficienţă de iod în apă, aer şi sol de la 10% în zonele de sud, şi de la 50% la 70% în zonele de 

nord şi centru. Locuitorii Moldovei consumă zilnic doar 40-602 mkg (norma pentru maturi fiind de 

120-150 mkg). Fiecare al III-lea copil din Republica Moldova suferă din cauza deficitului de iod în 

mediul natural şi în alimenraţia zilnică. Mai mult de 37% din copiii cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani 

prezintă forme vizibile de guşă endemică [4, 7, 8]. 

După cercetările efectuate cu astfel de anomalii cum sunt, de exemplu, hipertiroidismul şi 

hipotiroidismul nu se găsesc, deoarece elevii consumă în alimentaţie sarea iodată [10], însă în 

zonele în care deficitul de iod este pronunţat (România, Ucraina, Rusia, Germania, Turcia, Spania, 

Moldova etc.) apare guşa endemică [1, 2, 4]. 

Cel mai frecvent se întâlnesc la elevii claselor primare, din cauza imunităţii scăzute. Aceste 

maladii infecţioase au apărut din cauza poluării apelor, deoarece infecţiile intestinale circulă în 

apele reziduale contaminate în toate anotimpurile anului. În zona râului Bîc, ca urmare a depoluării 

insuficiente a apelor reziduale, au fost descoperiţi antigenii hepatitei virotice A. În localităţile cu aer 

poluat în urma activităţii industriale, de exemplu, în oraşul Râbniţa a crescut de 1,5-2% prin 

frecvenţa bolilor bronhopulmonare [2]. 

O altă cauză este aerul atmosferic poluat. Republica Moldova îşi poluează teritoriul cu oxizi 

de sulf de 4 ori mai puţin decât poluarea venită din Ucraina, cu oxizi de azot de 6,5 ori faţă de 

emisiile produse de ţările aferente [8]. Cel mai frecvent sunt pronunţate maladiile aparatului 

respirator la clasele 10-12. Aceste maladii apar din cauza degajărilor de SO2 de la transportul auto, 

ce constituie 0,4 tone per locatar şi acest indice este în creştere permanentă. În anul 2003 emisiile 
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nocive de la unităţile de transport auto, ca sursă principală de poluare a bazinului aerian, au 

constituit 79,6% din emisiile sumare, iar în oraşele mari această cotă a fost şi mai mare: Chişinău – 

94,4%, Bălţi – 94,2%. Conţinutul de CO2 în emisii a alcătuit 74,4 mii tone, hidrocarburi 19,2 mii 

tone, NO2 – 9,1 mii tone, SO2 – 3,8 mii tone. Dacă la aceste cantităţi de poluanţi se mai adaugă cele 

4,7 mii tone de funingine şi 83 tone de plumb, ne dăm bine seama de ce se intensifică bolile 

cardiace, dermatologice, ale organelor auditive [2, 8]. De asemenea, din cauza ploilor acide se 

declanşează accese de astm sau alte maladii ale aparatului respirator.  

Pe primul loc în rândul maladiilor alergice respiratorii în Moldova continuă să se situeze 

astmul bronşic, numărul total al persoanelor cu acestă suferinţă depăşind în prezent cifra de 4000, 

dintre care 700 sunt copii. La pacienţii cu astmul bronşic se constată sensibilitatea în fungi atât 

izolaţi, cât şi în combinare cu sensibilizarea menageră. O combinare tipică, ândeosebi la populaţia 

rurală, este alergia la fungi şi praful menager. Deci 75% sunt alergici la fungi, la praful menager, 

ceilalţi au o imunitate foarte puternică. Factorii provocatori de alergie sunt foarte diverşi. 

Exoalergenele, care pătrund în organism din mediul extern pot fi de natură infecţioasă: microbi, 

virusuri, precum şi substanţele apărute prin activitatea vitală a acestora sau neinfecţioasă: praful din 

încăpere, particulele de in, piele, păr, polenul plantelor [7, 8]. 

Maladii digestive întâlnim la elevii claselor X-XII. Una din majorele cauze sunt 

medicamentele – antibioticele, sulfano-amidele, vitaminele, aspirina, analgina, butadion, bromul, 

iodul, prin proprietăţile lor, pot provoca alergii. Alergia medicamentoasă în majoritatea cazurilor 

apare în urma folosirii iraţionale a medicamentelor şi fără supravegherea medicului.  

De asemenea, şi produsele alimentare constituie o categorie importantă a exoalergenelor, 

deoarece orice produs alimentar poate deveni alergen. Alergia poate fi cauzată de unul sau prin 

combinaţia a câtorva alimente, cum se întâmplă, de exemplu, la copii, manifestându-se prin diateză, 

urticărie, greţuri, vomă, diaree. Totodată, astfel de alimente ca brânza de vaci, hrişca, cartofii - nu 

posedă, în fond, proprietăţi alergene, fiind recomandate tuturor persoanelor suferinde, în special, de 

alergie alimentară [8]. Nerespectarea echilibrului alimentar, precum şi a unor reguli de igienă 

elementară duc la un dezechilibru nutritiv, la o serie de tulburări şi chiar îmbolnăviri. De exemplu, 

consumarea unor cantităţi exagerate de dulciuri (zaharuri), mai ales la vârsta de creştere, şi 

neglijarea igienei dinţilor contribuie la formarea cariilor dentare, care se repercutează negativ 

asupra organismului: dentiţie slabă, masticaţie superficială şi, în consecinţă, subnutriţie. O altă 

cauză este caria dentară, ea apare datorită lipsei de fluor şi în primul rând, lipsa de fluor în apă [12]. 

Maladiile sistemului nervos le posedă elevii din clasele liceale adică clasele X-XII, deoarece 

organismul lor este mai puţin imun la pesticidele răspândite în mediu [8]. Şi antrenamentele, de 

asemenea, provoacă boli psihice. Competiţiile sunt foarte stresante. De asemenea şi dulciurile, 

absorbindu-se repede, trec în sânge şi dau naştere la hiperglicemie, care provoacă o hiper-

excitabilitate nervoasă [6]. 

În prezent, stabilitatea psihică a multor persoane este afectată de şomaj, sărăcie, inechităţi 

sociale în sănătate, acte de violenţă în familie şi societate. Sănătatea mintală reprezintă o 

componentă integrală a sănătăţii şi bunăstării comunitare şi individuale, fiecare cetăţean având 

dreptul legitim la o asistenţă de sănătate mintală adecvată [2, 3]. De această boală, reieşind din 

cercetările noastre, cel mai mult suferă elevii claselor XI-XII (40-50%), cauza fiind stresul acumulat 
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până în prezent, afectând şi sistemul nervos şi de asemenea sunetele prea puternice din accesoriile 

cu sunete. 

Concluzii: 

1. Un factor ecologic dăunător sănătăţii elevilor este concentraţia crescută a gazelor nocive, 

întâlnit mai des în mediul urban, din cauza poluării mediului. La elevii liceului municipal cu profil 

sportiv se întâlnesc mai des patologiile sistemului respirator: bronşita – 75% din clasele X-XII-a.  

2. Populaţia urbană se confruntă cu grave probleme de aprovizionare cu apă potabilă, inclusiv 

centralizată, ceea ce determină insuficienţa apei pentru necesităţi menajere, igiena personală, 

carenţă, din care rezultă sporirea îmbolnăvirilor prin maladii infecţioase, 35% din clasele X-XII-a. 

3. O altă problemă este nivelul redus de informare a populaţiei despre calitatea apei utilizate. 

Consumul apei insalubre are un impact negativ pronunţat asupra sănătăţii populaţiei, cauzând 

dereglări ale metabolismului mineral, sporind morbiditatea prin maladii ale sistemului renal, 

digestiv şi prin boli infecţioase – 40% din clasele X-XII-a. 

4. Nerespectarea regimului termic şi condiţiile igienice în şcoli, licee, determină o incidenţă 

sporită de stări morbide acute şi cronice la copii şi adolescenţi. Nivelul redus al securităţii, lipsa 

condiţiilor igienice, nerespectarea regimului de muncă şi odihnă, se soldează cu impact nefast 

asupra sănătăţii copiilor. 

5. Factorul alimentar este responsabil de majoritatea bolilor sistemului cardiovascular, de 

nutriţie şi metabolism, aparatului digestiv, intoxicaţiile alimentare, cât şi de tumori maligne a 

organelor sistemului digestiv şi excretor. Patologia cardiovasculară se întâlneşte mai frecvent în 

clasele X-XII-a, ceea ce formează 1,6%. 

6. Reclama produselor de tutun, preţul mic, indiferenţa societăţii faţă de răspândirea 

tabagismului, accesibilitatea facilitată articolelor din tutun pentru minori – toate contribuie la 

creşterea consumului de tutun. 
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Dezvoltarea, urbanizarea și civilizația în ansamblu, provocând poluarea atmosferică, fonică, 

acvatică, a solului etc., au un impact nefast asupra condițiilor de muncă și de viață, iar acestea sunt 

cauzele principale în producerea bolilor degenerative, psihice și traumatice, de aceea se constată 

tendința de aprecia activitatea civilizației umane ca una exclusiv negativă [1]. 

La etapa actuală procesul științifico-tehnologic este încă lipsit încă de controlul omenirii, de 

aceea, multe din realizările sale pun în pericol însăși viața pe pământ. S-a produs o ruptură între 

două domenii fundamentale ale cunoașterii: științifico-biologic și umanist. Cel puțin deocamdată, 

nu s-a reușit elaborarea unui sistem de principii de conviețuire a celor două domenii științifice. Una 

din științe care vine să soluționeze aceste probleme este Bioetica, o știință sintetică, care ar trebui nu 

numai să explice fenomene naturii dar şi să descopere direcțiile strategice în care cunoștințele 

despre natură pot fi interpretate fără a dăuna speciei umane.  

În viziunea lui Potter, bioetica poartă în ea apărarea vieții în general și atestând faptul că criza 

sănătății umane este strânsă legătură cu criza sănătății Mondiale. Creșterea fără limită a 

tehnologiilor toxice, fără a cere o calitate, duce la poluarea Terrei. De aceea, se cere urgent, imediat 

rezolvarea acestor probleme, care duc la creșterea morbidității populației [4]. În lucrarea “Éthica de 

la Terra”, A. Leopold [3] atenționează asupra faptului că toate ființele vii merită respect, nu doar 

oamenii. Evoluția relațiilor om-mediu, în care omul a existat ca parte a naturii, a determinat 

structurarea unor concepții diametral opuse.  

În viziunea concepției antropocentriste omul este plasat în centrul naturii, considerându-se că 

a fost creată pentru om. Concepțiile evoluționiste vizează atenția asupra respectului naturii de către 

om care este parte a ei, evoluția naturii datorându-se variabilității ei, cu finalitate în asigurarea 

evoluției lumii vii în cosmos.  

Concepțiile antropocentrice în raport cu concepțiile cosmogonice și umaniste estimează, în rea-

litate, organizarea naturii pentru profit versus respectul naturii și al concilierii omului cu natura [9]. 

În ceea ce privește termenul de bioetică, există două curente fundamentale: unul larg, care 

include studiul comportamentului uman cu privire la lucrurile vii și unul reductiv, care limitează 

studiul comportamentului omului în ceea ce privește sănătatea umană [1]. 

Bioetica este știința interdisciplinară care examinează viața și respectul față de ea în toate 

formele sale [6]. Este o știință capabilă să reunească valori prin dialogul dintre științe și să evite sau, 
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cel puțin să diminueze confruntarea dintre medicină, filosofie și etică, deoarece bioetica nu-și 

focalizează cercetările doar asupra omului, ci cuprinde biosfera în întregul ei, adică orice intervenție 

a omului asupra vieții în general.  

O nouă conștiință etică față de mediu, conștiință care să umple golurile legislative, a normelor 

legale, care nu au totdeauna o finalitate dorită, are la bază conceptul de etică ecologică. Deși legea 

proclamă dreptul la mediu sănătos și oferă și căile sale de susținere (accesul la informații privind 

calitatea mediului, dreptul de asociere în societăți civile de protecție a mediului, dreptul de 

consultanță în luarea deciziilor de mediu, până la dreptul de a se adresa justiției), o etică ecologică, 

adică o bioetică a viului se impune ca necesitate [10]. Simțul genetic al dreptului ca reacție prescrisă 

împotriva atitudinilor sociale în domeniul mediului, deși se bazează pe un mod instinctiv de reacție, 

înstrăinarea omului de armonia naturii ca și fragilitatea discernământului său față de natură, obligă 

la recucerirea sentimentelor de respect față de măreția și frumusețea unei creații ce îi este superioară 

și care nu se poate face decât prin educația conștiinței etice, în condițiile în care o lume umană 

ideală a fost și este dintotdeauna o speranță. Întotdeauna, evoluția relațiilor omului cu natura ca și 

cu semenii săi trebuie sa fie o problemă de conștiință și responsabilitate, deoarece numai acest 

demers va genera schimbarea de comportament general și individual și va reactualiza valorile 

morale în relațiile omului cu natura. Bioetica ecologică se bazează pe faptul că bunurile naturii nu 

sunt doar ceea ce sunt, ci și ceea ce ele semnifică, și că golirea de sens a naturii și a lumii umane nu 

are altă soluție decât educația etică și estetică, de respect a naturii și de transformare a acestui 

respect într-un adevărat act ecologic.  

În unul din rapoartele în cadrul Consiliului Europei se subliniază că, numai bioetica poate 

conferi vieții ecologice premizele unui umanism al viitorului față de natură, până la reacția etică față 

de agresiunile naturii, ca un adevărat act de legitimă apărare morală. Într-o societate deschisă, insti-

tuționalizarea criticii etice și soluțiile bioetice oferite, constituie premiza bioeticii aplicate, în care, 

principiile lui Binbacher − de excludere a oricăror periclitări ale existenţei omului în viitor și a 

oricăror riscuri ce ar genera evoluții imprevizibile și ireversibile, se impun ca necesitate educativă și 

morală.  

Bioetica și educația ecologică promovează respectul pentru mediu și va combate nihilismul 

moral în acest domeniu, doar dacă va fi [5]:  

 universală și convingătoare, drept baze ale respectului moral;  

 va fi neambivalentă, în sensul că, în conduita morală trebuie stimulată latura solară, de 

respect a mediului și combătută latura tenebroasă, de indiferență față de mediu;  

 va fi neaporetică prin soluționarea oricăror contradicții cu aparenţă de nesoluționare;  

 va fi echilibrată între autonomia personală și heteronomia normei morale impuse 

conștiinței; 

 se va baza pe viziuni la distanță şi nu pe proximitatea nevoii de respect a naturii.  

Analizând literatura de specialitate [2,8,4] estimăm că, bioetica ecologică se axează pe 

următoarele principii: istoria pământului exprimă o coevoluție a tuturor elementelor mediului, 

inclusiv a omului; pământul este un organism complex ale cărui feedback-uri trebuie prevăzute la 

timp; pământul este un sistem dinamic ce nu se reduce numai componentele sale, totul în natură 

fiind interdependent și nu autonom; pământul este dat omului spre păstrare și îngrijire ci nu spre 
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stăpânire; respectul naturii este un principiu etic cu valoare universală, ceea ce trebuie să conducă 

de la conceptul de antropocentrism la cel de biocentrism, de la egoismul de specie umană la 

altruismul ecologic.  

Prin urmare, natura nu este un mijloc pentru om ci un scop în sine, deoarece omul, deși face 

parte din natură, față de alte specii este dotat cu conștiința de sine care nu poate legitima atitudinile 

despotice asupra naturii. Educația tinerilor generații trebuie orientate spre trecerea de la egoismul de 

specie la altruismul și responsabilitatea față de comunitatea bioetică a naturii în devenirea sa 

durabilă. O nouă etică a predicției și prevenirii riscurilor față de acțiunile omului în natură va fi 

astfel mai eficace decât etica progresului și perfecțiunii de atins pe seama naturii, mai ales prin 

biotehnologiile actuale lipsite deseori de semnificațiile etice umane.  

Astfel, bioetica ecologică vine să ne dea un răspuns la tot ceea ce știința și tehnologia față de 

natură riscă a duce la bioputere nestăvilită, de a da sens descoperirilor științifice din natură prin 

preocupările sale de biotehnologie și biosecuritate și de a devansa legea, prin biodrept, realizându-și 

astfel funcția sa de punte între știință, valorile omului și drept.  

Menționăm că, în prezent comunitatea mondială parcurge o etapă dificilă în istoria sa, 

confruntându-se cu sărăcia, foamea, analfabetismul, creșterea decalajului dintre bogați și săraci, 

accelerarea procesului de degradare a mediului, care amenință omenirea cu o catastrofă ecologică. 

Această situație s-a creat în urma activității economice necompatibile cu cerințele protecției 

mediului. Paralel cu acestea are loc procesul de globalizare, favorizat de comunicațiile realizate 

instantaneu, transporturile rapide, multiplicarea activităților economice și de problematică mondială 

actuală. Procesul de globalizare, tinde să devină o modalitate integratoare și pe termen lung de 

abordare a realităților lumii și, totodată, problemele lumii nu pot fi rezolvate decât printr-o abordare 

globală. Acest proces are următoarele efecte: creșterea gradului de securitate politico-militară a 

tuturor țărilor indiferent de mărime; accesul la deciziile politice majore de interes mondial; 

liberalizarea schimburilor, circulația capitalurilor, serviciilor și a persoanelor, crearea unei piețe 

mondiale unice; accesul tot mai rapid la informație, datorită dezvoltării rețelei de comunicații 

moderne, tot mai integrate; favorizarea schimburilor culturale și științifice, diversificarea acestora; 

alterarea și eliminarea treptată a specificului național; influențarea identităților culturale ale unor 

comunități tradiționale; distrugerea unor structuri economice conservatoare sau greu adaptabile 

economiei globale; dificultăți în soluționarea unor crize politico-militare locale sau regionale, 

impunerea unui ritm diferit de dezvoltare economică. 

Pentru a răspunde provocărilor globalizării, trebuie puse în evidență următoarele puncte: lupta 

împotriva sărăciei; păstrarea păcii; protecția mediului natural ca preocupare la nivel planetar. Iar 

pentru soluționarea lor, comunitățile tuturor națiunilor trebuie să depună eforturi mari pentru a face 

globalizarea o dezvoltare pozitivă pentru toți oamenii.  

În concluzie putem afirma faptul că, numeroase concepte și principii ale bioeticii ândeplinesc 

rolul mecanismelor universale de „înscriere” a omului modern și a vieții sale în totalitatea vieții, 

ceea ce face posibil să se vorbească despre bioetică ca o etică universală. O caracteristică a bioeticii 

globale este tendința de a uni bioetica medicală cu bioetica ecologică. Expansiunea continuă a 

problematicii lumii contemporane impune sinteza căutărilor în realizarea educației din perspectiva 

bioeticii ecologice. 
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The problems about the drinking water quality request a special attention, because they essential 

affect the human and animal health. If we are talking about the main function of the drinking water in our 

organism, we can say that the water executes an important role in the vital processes. The investigations 

results related to the sanitary schedule from the Nistru River demonstrated that the water quality disagree 

with the standard requirements (chemical and bacteriological indices). 

 

Key-words: drinking water, life, ecological processes, sanitary schedule, standard requirements. 

 

Introducere 

Existența vieții este strâns legată de apă care, datorită însușirilor sale fizice și chimice, 

reprezintă un factor de prim ordin în desfășurarea multor procese biochimice, fiziologice și 

ecologice esențiale. 

Apa folosită în scopuri potabile în Republica Moldova este un factor care determină până la 

15-20% din cazurile de boli diareice acute și hepatită virală A, preponderent în zonele rurale, 20-

25% din bolile somatice, în cazul fluorozei dentare – 100% [1,5]. Cantitatea insuficientă de apă 

duce la menținerea unei stări insolubre, a deficiențelor de igienă corporală, a locuinței și a 

localităților, ceea ce contribuie la răspândirea unor afecțiuni digestive, a unor boli de piele [2,3]. 

Problemele legate de calitatea apei potabile cer o atenție deosebită, deoarece ele influențează 

esențial sănătatea omului și animalelor. Ignorarea acestor probleme provoacă adeseori diferite 

maladii. Fiind un constituent indispensabil al organismului, apa are un rol deosebit în desfășurarea 

proceselor vitale. Nu întâmplător, în înțelepciunea poporului apa este numită izvorul vieții. Totodată 

este cunoscut faptul existenței unei relații între substanțele minerale din apă și conținutul lor în 

organismul uman. Excesul substanțelor minerale în apa consumată de populație se răsfrânge asupra 

sănătății ei. Este lesne de înțeles că, la ora actuală ofensivitatea apei potabile necalitative asupra 

sănătății se agravează mai cu seamă la acea categorie a populației care se află sub minimul 

existenței și se alimentează insuficient cu hrană. 

Regimul sanitar înrăutăţit considerabil în ultimul deceniu, la principalele bazine de apă ale 

Moldovei, s-a răsfrânt asupra apelor din râuri, care au devenit un nou factor ecologic defavorabil de 

înrâurire a omului. Situaţia sanitară a râurilor Nistru şi Prut se înrăutăţeşte în permanenţă, fenomen 
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legat nu numai de mărirea volumului folosirii apelor întreprinderilor, situate de-a lungul malurilor 

acestor râuri. Rezultatele cercetării regimului sanitar al râului Nistru au demonstrat că calitatea apei 

nu corespunde cerinţelor standard la o serie de indici organoleptici, chimico-sanitar şi 

bacteriologici. Prezenţa în apă a unor compuşi organici stabili este, mai ales, un rezultat al 

impurificării industriale a râului. 

Pe porţiunea râului Nistru în sectorul Tighina – Tiraspol - Slobozia [7] s-au descoperit indici 

înalţi, ce depăşesc nivelul normal al florii microbiene în apă, a colibacililor din surse fecale, precum 

şi a substanţelor organice stabile. Nivelurile ridicate de impurificare chimică şi biologică a râului 

Nistru pe acest sector constituie o consistenţă a efectului nesatisfăcător al epurării apelor menajere 

la instalaţiile de epuraţie din oraşe şi de la complexele zootehnice. În apele acestor două râuri 

predomină compuşi de cupru şi fenol. Concentraţia fenolilor depăşeşte de 3-7 ori norma. Pe lângă 

aceste substanţe în apa Nistrului găsim produse petroliere, pesticide fosfor-organice şi cloro-

organice. Cercetările efectuate în 1982-1985 privind calitatea apei din Prut, au arătat că în tot cursul 

râului în limitele graniţelor republicii, apa Prutului nu corespunde cerinţelor igienice privind indicii 

sanitaro-chimici şi bacteriologici [5]. O excepţie este numai sectorul de lângă digul rezervorului de 

apă de la Costeşti, în care apa poate fi calificată drept pură. Pe celelalte sectoare însă nivelul de 

impurificare biologică a râului Prut rămâne ridicat. 

Analiza stării sanitare a râurilor mici din republică dovedeşte, de asemenea, prezenţa unui 

înalt grad de impurificare organică, chimică şi bacteriologică a apei lor. Indicii determinaţi 

depăşeau de zeci şi sute de ori cerinţele normativelor privind sursele de apă potabilă şi de uz 

gospodăresc din republică. Râurilor mici li se atribuie deocamdată un rol secundar în asigurarea 

populaţiei cu apă, ele servesc în cea mai mare parte în calitate de receptori neorganizaţi ai apelor 

reziduale ale obiectelor industriale şi agricole.  

Cercetările bacteriologice şi virusologice cu privire la starea râurilor principale din republică 

au confirmat înaltul grad de impurificare, în unele sectoare există o intensă poluare cu microbi 

nepatogeni şi chiar patogeni. Această situaţie atrage după sine în mare măsură sporirea cazurilor de 

infecţii intestinale. Starea sănătăţii populaţiei se află în dependenţă directă de gradul de impurificare 

a mediului ambiant, de intensificarea şi durata acţiunii exercitate de factorii nefavorabili asupra 

organismului omului.  

Pornind de la perspectivele de dezvoltare social-economică a societăţii, necesitatea unei 

optimizări a relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător capătă o importanţă primordială. În legătură 

cu acest lucru o deosebită importanţă o au cercetările ştiinţifice ale factorilor capabili să exercite o 

influenţă negativă asupra sănătăţii populaţiei în condiţiile funcţionării complexului agroindustrial 

din republică. Printre ele trebuie de menţionat problemele sanitaro-igienice şi epidemiologice din 

unele ramuri specializate ale complexului agroindustrial din republică, de ameliorare a stării 

sanitare a mediului ambiant, bolile contagioase. 

O direcţie importantă a cercetărilor actuale este studierea caracteristicilor cantitative şi 

calitative ale morbidităţii populaţiei, difuzării şi particularităţilor dereglărilor imunologice la copii şi 

la populaţia matură, determinate de factorii nefavorabili ai mediului înconjurător. Totodată o mare 

atenţie trebuie acordată evidenţierii contigentelor de populaţie care sunt cele mai sensibile faţă de 

înrâurirea exercitată de factorii defavorabili ai mediului, faţă de aşa-numitele „grupe de risc”. 
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Constatarea naturii patogene a proceselor interdependente, menţionate anterior, va contribui la 

elaborarea de noi abordări ale imunocorecţiei şi profilaxiei bolilor legate de starea de 

imunodeficienţă. Prezintă importanţă problemele acţiunii complexe a factorilor din mediul ambiant, 

precum şi ale urmărilor din viitorul ândepărtat ale chimizării agriculturii. În acelaşi timp, trebuie să 

subliniem că reglementarea igienică a utilizării raţionale a factorilor poluanţi constituie principala 

sarcină a prezentelor cercetări. După cum se vede, numai pe baza cercetărilor complexe chimice, 

igienice, epidemiologice, imunologice, microbiologice şi virusologice e posibilă elaborarea de 

recomandaţii, având drept scop ameliorarea condiţiilor de viaţă, de muncă şi de trai, ocrotirea 

sănătăţii populaţiei în condiţiile dezvoltării continue a complexului agroindustrial din republică. 

Majoritatea covârșitoare a surselor acvatice potabile sunt studiate extrem de insuficient, 

fragmentar, fiind determinat numai conținutul unor elemente. Mai frecvent sunt investigate apele 

sub aspect sanitar–epidemiologic. Poluarea apelor potabile poate fi consecinţa unor fenomene 

naturale, dar cel mai frecvent apare ca urmare al activităţii omului, ultima fiind împărţită 

convenţional în impacte organizate şi neorganizate. 

De menţionat că, potrivit unui studiu realizat de UNESCO, 1 miliard de locuitori ai planetei 

se confruntă cu problema apei potabile, ţările din Africa fiind cel mai mult afectate de această 

problemă, iar Finlanda se bucură de apa cea mai curată din lume. Totodată, datele Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii arată că în lume mor zilnic 34 de mii de persoane, inclusiv 5 mii de copii, din 

cauza apei potabile poluate.  

Sunt probleme cu apa potabilă în Republica Moldova? Doar un sfert din populaţia rurală a 

Moldovei are acces la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. La 22 martie se marchează în 

lumea întreagă Ziua Apelor, o zi dedicată unei resurse vitale a omenirii. În unele părți ale planetei 

apa este obiect de conflict internațional, iar absența ei în formă potabilă sau utilizabilă pentru 

agricultură provoacă moarte și mizerie.  

Specialiştii spun că, în comparație cu spațiul european, Republica Moldova are cea mai mică 

cantitate de apă pe cap de locuitor extrasă din orizonturi şi bazine formate pe propriul teritoriu. 

Deficitul acestei resurse se resimte însă cel mai mult în zona de sud a republicii. 

Republica Moldova are probleme şi cu calitatea apei potabile. Datele Centrului Naţional de 

Sănătate Publică arată că 60 la sută din populaţia de la sate se alimentează cu apă din fântâni, dar 

85% dintre acestea conţin nitraţi în exces sau alte substanţe chimice dăunătoare sănătății. Principala 

sursă de poluare sunt deşeurile organice de pe lângă gospodăriile oamenilor care îşi cresc animalele 

în curte. „Sunt cazuri unde depozitarea necorespunzătoare a pesticidelor şi îngrăşămintelor a condus 

la poluarea apelor. Cel mai substanţial afectează calitatea apei depozitarea lângă fântâni sau 

întreţinerea animalelor în condiţii casnice. Aceste deşeuri organice cu conţinut ridicat de amoniu se 

infiltrează în sol şi nemijlocit în apele freatice care sunt la suprafaţă”.  

O problemă majoră pentru Moldova prezintă construcţia celor 6 hidrocentrale pe cursurile 

Nistrului care vor afecta nivelul apei pe Nistru. Să nu uităm de anii trecuţi când Moldova a avut 

mari probleme cu inundaţiile din 2008-2010 şi cu seceta hidrologică din 2015. Una din cauzele 

acestor fenomene extreme e că Ucraina exploatează bazinul hidrografic al fluviului Nistru, fără să-şi 

coordoneze acţiunile sale cu Republica Moldova. Dacă se dau în exploatare hidrocentralele, noi 

rămânem cu cel puţin 50% mai puţine resurse de apă de calitate decât avem în prezent. 
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Deşi hidrocentralele produc energie verde şi nu poluează mediul prin emisii, ele 

afectează mediul poluând termic apa, modificând ecosistemul apei şi biodiversitatea organismelor 

vii din apă. Tratarea termică a apei la aceste hidrocentrale ar face ca apa de pe Nistru să nu fie 

potabilă. Moldova ar trebui să nu permită construcţia hidrocentralelor şi să ia o atitudine. În timp ce 

hidroenergia înfloreşte, râurile dispar, apa potabilă devine deficit și se scumpește. Soluţia e să 

colaborăm la nivel internaţional şi să găsim alternative ecologice viabile pentru toate ţările afectate. 

Datele cu care operează ONG-iştii de profil [6] arată că doar un sfert din populaţia din satele 

Moldovei are acces la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă şi doar 15 la sută au şi apeduct şi 

reţea de canalizare. 

Lipsa mijloacelor care a împiedicat până acum punerea în aplicare a programului de 

aprovizionare cu apă a satelor moldoveneşti le-a determinat pe autorităţi să se gândească la alte 

soluţii. Una dintre acestea, propusă de Ministerul Mediului de curând, ar fi crearea unui fond de 

solidaritate pentru construirea sistemelor de apă şi canalizare în localităţile unde acestea nu există.  

Apa este cel mai important aliment pentru viaţă, reprezintă principalul constituent din punct 

de vedere cantitativ al organismelor vii, participă la organizarea structurală a sistemelor biologice şi 

la activitatea metabolică a acestora. Apa reprezintă în medie 75% din masa corporală a unui sugar, 

60% din cea a unui adult şi 50% la vârstnici. Un om poate să supravieţuiască fără hrană în jur de 30 

de zile, dar în lipsa apei viaţa îi este pusă în pericol după numai 3 zile [1, 2]. 

Biotestarea apelor de suprafaţă şi celor de scurgere de la obiectele mari industriale din partea 

de jos a oraşului indică o toxicitate excesivă. În genere sursele de apă ale oraşului au toxicitate 

medie, iar în cartierele noi ea este scăzută. Cel mai mare pericol pentru hidrofauna urbană îl 

constituie prezenţa în apă a DDT-ului, hexacloranului, produselor petroliere, a fenolului şi ionilor 

de Pb, Cu şi Zn. 

Cercetările hidrobiologice au demonstrat că în lacul de acumulare Ghidighici au loc intense 

procese de autoepurare, ele fiind de 5-7 ori mai active decât în lacurile din raza oraşului. 

Capacitatea de autoepurare a râului Bâc este foarte mică, atingând o valoare nulă pe sectorul de la 

bulevardul Renaşterii până la marginea oraşului. Aici şi-a lăsat amprenta creşterea producţiei 

primare brute. Datele expuse se confirmă şi prin analiza compoziţiei speciilor planctonului şi 

bentosului: indicele oligocet este egal cu 1. În rezervorul de la Ghidighici acest indice este egal cu 

0,51; în lacurile din Chişinău: 0,61-0,78. 

Ca rezultat al cercetărilor în domeniul biotestării a fost elaborat un sistem de estimare a 

indicilor de prioritate a poluanţilor chimici pentru suprafeţele orăşeneşti, care poate fi pus la baza 

întocmirii unei clasificări adecvate a poluanţilor incluşi în sistemul monitoringului ecotoxicologic al 

mediului acvatic [4, 8]. 

Materiale și metode 

S-au determinat 19 indici ai calității apei: pH-ul, duritatea, rezidiul fix, conținutul hidrogeno-

carbonatului și carbonatului, clorului, sulfatului, calciului, magneziului, sodiului, potasiului, nit-

raților, fosforului și a unor metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, cadmiu, plumb). Pentru fiecare 

fântână a fost întocmit pașaportul calității apei și au fost elaborate recomandări de folosire a ei. 

Impuritățile din apă pentru băut nu trebuie să depășească anumite limite de concentrații, 

indicate în normele de potabilitate. Recoltarea apei pentru analiza fizico-chimică s-a făcut în 
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flacoane de sticlă prevăzute cu dop și închise ermetic. Vasele de recoltare au fost spălate foarte bine 

pentru a ândepărta orice urmă de substanțe organice sau alte impurități care ar denatura compoziția 

probei. Spălarea s-a efectuat cu detergenți, se clătesc bine cu apă de robinet, apoi cu apă distilată și 

în final se usucă. În momentul recoltării flaconul se va clăti de 2-3 ori cu apă ce urmează a fi 

recoltată apoi se umple cu apă de analizat până la refuz, iar dopul se va fixa în așa fel încât să nu 

rămână bule de aer în interiorul vasului. 

Rezultate și discuții 

Poluarea apelor din fântâni, într-o anumită măsură, depinde de îngrijirea curților țărănești. 

Locurile de acumulare a digestiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă un strat impermeabil de 

protecție și acoperiș pentru a exclude poluarea apelor freatice cu nitrați și alte impurități. Fântânile 

necesită să fie proiectate și construite în strictă conformitate cu regulile sanitare. 

Calitatea apei se modifică de la o localitate la alta. De exemplu, în satele din raionul Strășeni, 

apa nu corespunde cerințelor igienice respectiv în 78, 38 și 20% din fântânile studiate. Conținutul 

sulfaților este crescut în 15-54% din ele, uneori depășind limita maximal-admisibilă (LMA) de 4-8 

ori [5, 7, 8]. 

Nitrații (NO3) – concentrația lor în apa potabilă peste limitele admise constituie o problemă 

majoră. Azotații sunt propriu-zis nocivi numai la concentrații foarte mari, ce rareori sunt atinse în 

apă. Nitriții (NO2) rezultă din nitrați fie înaintea consumului (reducere în fântâni) fie în lumenul 

tubului digestiv, în cazul migrării, în diverse împrejurări, spre stomac și intestinul subțire a 

elementelor reducătoare din biocenoza intestinală.  

Limita maximal-admisibilă (LMA) de nitrați în apă nu trebuie să depășească 50 mg/dm3. 

Consumul unor cantități mari cu nitrați poate provoca afecțiunea methemoglobinemie. Declanșarea 

maladiei are la bază transformarea nitraților în nitriți, aceștia din urmă fiind implicați în producerea 

bolii. Nitriții se combină cu hemoglobina, transformând-o în methemoglobină ce blochează 

transportul oxigenului în țesuturi. Astfel, hemoglobina își pierde funcția de a lega și transporta 

oxigenul producând hipoxie. S-a constatat că consumul apei cu nitrați afectează dezvoltarea 

biologică generală a copiilor, provocând intoxicații cronice, care nu au manifestări clinice evidente. 

În zona centrală a raionului Strășeni apa a fost colectată de studenţi, conținutul nitraților 

depășește LCA în jumătate din fântânile studiate – 50,6 mg/dm3, în partea de nord – 22,5 mg/dm3, 

la sud – 48,3 mg/dm3. Cu totul insuficient este studiat conținutul în apele potabile a metalelor grele, 

cantitatea ridicată a căror prezintă un pericol toxic și cancerigen pentru om și animale. Conținutul 

fierului este în zona centrală a raionul Strășeni de 0,1 mg/dm3 din fântânile studiate, în cea de sud – 

0,06 mg/dm3. Cantitatea manganului în unele sate din raionul Strășeni, depășește LCA în 11-18% 

din fântâni. 

În apele multor fântâni limita concentrației admisibile este depășită concomitent de mai mulți 

indici. În acest caz, substanțele prezente concomitent se pot neutraliza reciproc, dar cel mai 

frecvent, ele își cresc toxicitatea, fenomen cunoscut sub denumirea de potențare. Cea mai frecventă 

potențare este cea de sumare sau de creștere a toxicității proporțional cu numărul substanțelor 

prezente concomitent în apă. 

Investigațiile în cauză indică necesitatea examinării [2, 11] sănătății populației și, în primul 

rând a femeilor gravide și a copiilor, care consumă apă potabilă cu un conținut sporit al elementelor 
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chimice cu scopul recomandării măsurilor respective de profilaxie. În cel mai rău caz, apa ce nu 

face față cerințelor igienice, trebuie să fie diluată, în mod casnic, cu apă de o calitate bună din alte 

fântâni apropiate. 

În ultimul timp maladiile cardiovasculare sunt generate parțial de mineralizarea apei. 

Investigațiile statistice din diferite țări au semnalat existența unei relații inverse între duritatea apei 

și decesele provocate de bolile cardiovasculare. S-a constatat că numărul deceselor cauzate de 

aceste afecțiuni este mai mare în localitățile în care apa este moale și că acest număr scade 

proporțional cu creșterea durității apei. Rolul calciului este bine cunoscut, iar carența de calciu duce 

la apariția aritmiilor. Studii mai recente consideră că nu duritatea în sine este benefică, ci Ca, Mg ai 

căror compuși sunt factorul major determinant al durității. Studii clinice indică un efect favorabil al 

Ca, Mg, Cr, Mn și Zn în schimb Na, Cu și Co sunt incriminați pentru efecte defavorabile. 

Poluanții organici din apă sunt de o enormă diversitate, în concordanță cu spectaculoasa 

înmulțire a spectrului de substanțe sintetizate de industria actuală. Există și compuși toxici organici 

naturali, cum sunt toxinele cianobacteriilor, ce pot fi hepatotoxice, neurotoxice sau iritante cutanate 

și care au fost găsite chiar și în conducte de alimentare cu apă potabilă. Acțiunea unor poluanți 

organici este mai puțin cunoscută, majoritatea acestora producând modificări organoleptice evidente 

ceea ce duce la limitarea utilizării apei, mai ales ca apă de băut. Între acești poluanți sunt considerați 

ca principali: pesticidele dintre care cele organo-clorurate ocupă primul loc datorită degradării lor 

biologice încete și permanenței prelungite în apă. Acțiunea lor este complexă și se manifestă asupra: 

ficatului, sistemului nervos, a unor glande endocrine, unor enzime. Se presupune că, de asemenea, 

ar avea acțiune cancerigenă și asupra descendenților [2, 3]. 

S-a studiat indicele mineralizării apei reziduului fix, care corespunde cerințelor igienice după 

valorile medii și constituie 985,8±12,5 mg/dm3 în apa fântânilor raionului Strășeni, în apeduct este 

mult mai mic – 383,1±16,9 mg/dm3, iar la izvoarele orașului Chișinău 1680-1020 mg/l contra 1000 

mg/l normă. 

Unul dintre indicii specifici ai mineralizării este duritatea apei. Rezultatele investigațiilor 

demonstrează că valorile medii ale durității totale sunt înalte în apa tuturor fântânilor, apa este dură 

și foarte dură, ceea ce probabil în mare măsură determină influența asupra sănătății populației. 

Duritatea totală a apei este mult mai mare și în fântânile raionului Strășeni, ce constituie în unele 

valori până la 18,4 mg/dm3. Duritatea apei aduce la apariția bolilor cardiovasculare și în mod 

indirect, prin favorizarea dizolvării în apă a unui șir de metale: Cd, Co, Cu, Ni, Cr etc., care pot 

avea la rândul lor o acțiune toxică asupra acestui sistem [2, 3, 4, 12]. 

Principalii factori de risc pentru sănătatea populației la consumul apei în scopuri potabile în 

condițiile Republicii Moldova sunt: consumul apei cu conținutul ridicat de nitrați, care poate duce la 

apariția methemoglobinemiei, numită și intoxicație cu nitrați în concentrații ce depășesc 50 mg/dm3, 

în special fiind afectați copiii până la 1 an, mai ales cei alimentați artificial. Studiile epidemiologice 

reflectă, că un conținut ridicat de methemoglobină, până la 8-10 procente din toată hemoglobina, se 

depistează mai frecvent în localitățile rurale, la concentrații de 70-80 mg/dm3 nitrați în apa potabilă 

consumată, în fântânile cercetate atinge nivelul de – 39,3-50,6 mg/l contra 45 mg/l în normă.  

Aprovizionarea cu apă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, constituie o problemă extrem 

de serioasă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea apei adeseori 
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nu corespunde standardelor naționale. De menționat că perspective de dezvoltare a economiei 

naționale și sănătatea populației în țara noastră depinde, în mare măsură, de deficitul resurselor 

acvatice care crește în permanență. 

În unele analize numărul de nitrați și nitriți a fost depășit în mod semnificativ. Cel mai 

probabil, apa a fost luată în apropierea instalațiilor industriale, instalații de tratare a apelor uzate, 

fermelor. Experții au găsit în așa numita apă curată încă o mulțime de elemente inutile: ioni de 

amoniu, oxizi de permanganat. Depășirea standardelor la acești indicatori ne spune că în apă ar 

putea ajunge benzină, cherosen, fenoli, pesticide și alte substanțe nocive. Microelementele utile, 

dimpotrivă, nu au fost suficiente. În unele probe aproape că a lipsit calciu și magneziu. La utilizarea 

constantă a unui astfel tip de apă, în organism se va forma un deficit de substanțe necesare. Acest 

lucru, la rândul său, duce la diferite probleme de sănătate. 

Serviciul agrochimic de stat pe parcursul ultimilor 7 ani [9,10] a efectuat în diferite regiuni 

fizico-geografice ale ţării, analize ale apelor din cca 7000 fântâni, sute de izvoare, iazuri, heleşteuri, 

râuleţe. S-au determinat până la 19 indici ai calităţii apei: pH-ul, duritatea, rezidiul fix, conţinutul 

hidrogeno-carbonatului şi carbonatului, clorului, sulfatului, calciului, magneziului, sodiului, 

potasiului, nitraţilor, fosforului şi a unor metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, cadmiu, plumb). 

Pentru fiecare fântână a fost întocmit paşaportul calităţii apei şi elaborate recomandări de folosire a 

ei [ 1, 2, 10]. 

Nu dorim să dramatizăm situaţia, dar rezultatele obţinute conturează un tablou realmente 

îngrozitor cu privire la calitatea apelor potabile. Involuntar, ajungem la concluzia că ele au devenit 

un izvor al amărăciunii şi nu al vieţii. Astfel, în localităţile raionului Anenii Noi, din 805 fântâni 

supuse analizei, numai 3% din ele corespund normelor igienice [6, 7, 9].  

Sub aspect regional paleta acestui tablou se modifică. În Câmpia Moldovei de Nord salinitatea 

apei depăşeşte limita concentraţiei admisibile (LCA), în 49-67% din fântânile studiate, cu excepţia 

judeţului Drochia – 13%, pe înălţimile Nistrului – 55%. Pe Podişul Moldovei Centrale mai puţin 

sunt mineralizate apele fântânilor judeţului Orhei, unde acest indice depăşeşte LCA numai în 10% 

din ele. Acest fenomen este determinat de textura uşoară a solurilor şi rocilor generatoare şi drenării 

mai intense a apelor freatice şi subterane în condiţiile reliefului fragmentat. În raioanele Criuleni, 

Anenii Noi, Ialoveni, salinitatea depăşeşte LCA corespunzător în 54, 57 şi 66% din fântâni. Spre 

amiază salinitatea apelor din fântâni în câmpia Moldovei de Sud sporeşte, mai cu seamă în Gă-

găuzia, unde această valoare depăşeşte LCA în 98 – 99% din fântânile studiate. Consumarea apei pu-

ternic salinizate (LCA 1 g/l) dăunează mai cu seamă sănătăţii copiilor şi femeilor gravide [3, 4, 6, 7]. 

Se ştie că, într-o mare măsură, calitatea apei este determinată de duritatea ei. Valoarea sporită 

a acestui indice contribuie la apariţia maladiilor renale, la inducerea guşei endemice – afecţiune cu 

extindere în masă cu complicaţiile nervoase şi endocrine. Este o dependenţă directă între conţinutul 

mineral al apei potabile şi răspândirea dereglărilor sistemului de excreţie. Sunt fundamentate 

ştiinţific argumentele despre legătura strânsă între elementele mediului (aer, apă, sol) şi bolile 

provenite în urma degradării acestora. Poluarea mediului atmosferic, apei, solului duce la 

schimbarea calitativă a biosferei în întregime, schimbând componenţa şi structura aerului, 

temperatura, şi complet − clima Terrei. Toate acestea îşi manifestă efectul asupra modului de trai al 

omenirii.  



Cercetări experimentale 

Categoria C ISSN 1857-3517 

 

 47 

Calitatea apei se modifică de la o localitate la alta. De exemplu, în satele din raionul Glodeni 

− Cajba, Buteşti şi Moleşti, apa nu corespunde cerinţelor igienice respectiv în 78, 38 şi 20% din 

fântânile studiate. Conţinutul sulfaţilor depăşeşte LCA în 15-54% din ele, uneori depăşind această 

restricţie de 4-8 ori. 

Studiul toxicităţii mediului acvatic indică prezenţa poluanţilor, care pot fi clasificaţi astfel: 

globali – DDT şi metaboliţii lui, DDE şi DDD; global-regionali – hexacloranul sub toate formele 

izomere; regionali – eptamul; locali – simtriazinele. În majoritatea cazurilor, nivelul conţinutului de 

pesticide în apă depăşeşte considerabil concentraţiile maxime admisibile. 

În zona centrală a ţării conţinutul nitraţilor depăşeşte LCA în jumătate din fântânile studiate, 

în parte de nord – în 79%, la sud – 84%. În unele surse acvatice valoarea nitraţilor depăşeşte limita 

admisibilă de 7 ori. Cu totul insuficient este studiat conţinutul metalelor grele în apa potabilă, 

cantitatea ridicată a cărora prezintă un pericol toxic şi cancerigen pentru om şi animale. Conţinutul 

fierului este mai mare de LCA în zona centrală a republicii în 12% din fântânile studiate, în cea de 

sud – în 27%. În unele surse acvatice cantitatea acestui element depăşeşte limita admisibilă de zeci 

de ori. Cantitatea manganului în unele localităţi din judeţul Chişinău (Ruseni, Cobuşca Nouă), 

depăşeşte LCA în 61-87% din fântâni, în Tartaul de Salcie, raionul Cahul – în 92%. Acest fenomen 

este ieşit din comun şi destul de enigmatic. 

Cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sunt 

fântânile. Potrivit CNSP, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă şi aproximativ 

84% a apei din fântâni nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa 

conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea 

apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. 

Cel mai mult sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, 

depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lipsa sistemelor de epurare. În acest sens, cea 

mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele Nisporeni, Hânceşti, Făleşti, Teleneşti, Taraclia, Leova, 

Ungheni şi Ceadâr-Lunga.  

O situaţie mai bună se înregistrează în oraşele mari, unde, în mare parte, sunt folosite sursele 

de apă de la suprafaţă. În oraşele mari doar circa 8% din apa potabilă nu corespunde normelor 

sanitare. În prezent, acces la sisteme îmbunătăţite de aprovizionare cu apă are 59% din populaţia 

Moldovei. În republică funcţionează 53 de sisteme de aprovizionare cu apă, dintre care 42 se 

alimentează din surse subterane, iar 11 – din surse de suprafaţă. 

Compoziţia chimică a apelor subterane este foarte variată. În majoritatea cazurilor, apele au o 

mineralizare înaltă şi un surplus sau o carenţă considerabilă de elemente chimice, ceea ce are un 

impact negativ asupra sănătăţii populaţiei. Mineralizarea prezintă suma tuturor substanţelor 

dizolvate în apă. Majoritatea savanţilor consideră că apa de băut trebuie să aibă o mineralizare nu 

mai mică de 100 mg/l (0,1 g/l) şi nu mai mare de 1000 g/l (1 g/l).  

Apele supra-mineralizate pot avea efect curativ în unele maladii gastrointestinale. Însă 

folosirea lor în acest scop poate fi acceptată doar consultând medicul. Utilizarea ândelungată în 

scop potabil a apei cu o mineralizare înaltă, influenţează negativ asupra stării funcţionale a 

organismului, provocând chiar şi diverse patologii. Prin cercetările ştiinţifice efectuate în cadrul 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi în cadrul Centrului Naţional 
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Ştiintifico-Practic de Medicină Preventivă s-a demonstrat că apele supra-mineralizate contribuie la 

creşterea morbidităţii populaţiei prin litiaza urinară. 

De asemenea, mineralizarea înaltă a apei contribuie la apariţia maladiilor digestive (gastrite, 

duodenite, insuficienta secreţiei gastrice), cardiovasculare (boala hipertensivă, boala ischemică), 

osteoarticulare (osteocondroză, radiculitele). Practic fiecare macro- şi microelement al apei 

determină unele sau alte forme morbide. 

De exemplu, consumul înalt de apă potabilă în perioadele anului cu temperatura înaltă (vara, 

primăvara, toamna), precum şi consumul unei cantităţi normale de apă, dar cu un conţinut mărit de 

fluor, determină o expunere a omului la o doză majoră a fluorului, fapt care provoacă starea 

patologică cunoscută sub denumirea de fluoroză. Primele manifestări ale fluorozei endemice apar la 

concentraţii de fluor în apa potabilă de peste 1,5-2,0 mg/dm3 şi se localizează la nivelul dinţilor. 

La concentraţii mai mari de fluor (peste 5 mg/dm3) în apă, acesta influenţează si asupra 

oaselor, producând osteoscleroza sau osteofluoroza asimptomatică. Insuficienţa fluorului în apă 

contribuie la dezvoltarea cariei dentare, foarte răspândită în Republica Moldova, de care suferă 

circa 90% de populaţie. Maladia constă în dereglarea legăturii dintre elementele organice (proteice) 

şi neorganice (calcaroase) ale smalţului şi dentinei dinţilor [7, 8, 12]. 

Dintre sărurile ce se conţin în apă pot fi menţionaţi sulfaţii (SO4) care, de regulă, au o 

provenienţă telurică (în zone cu soluri cu ghips sau cărbune brun), dar pot proveni şi din 

descompunerea substanţelor organice ce impurifică apa, din ploile acide etc. Apa cu un conţinut 

sporit de sulfaţi influenţează negativ starea funcţională a organismului. 

În special, sulfaţii grăbesc evacuarea alimentelor din stomac în intestin. Aici acestea nu sunt 

ingerate şi exercită o acţiune laxativă (diareică). Concomitent, sulfaţii stimulează tonusul muşchilor 

vezicii biliare, ceea ce contribuie la grăbirea mişcării fierului din ficat în duoden. 

În literatura de specialitate sunt date şi despre influenţa pozitivă a apelor minerale cu un 

conţinut sporit de sulfaţi. În combinaţie cu ionii de calciu, sulfaţii diminuează procesele inflamatorii 

din tractul gastrointestinal şi căile urinare. Însă, folosirea acestor ape se permite doar consultând 

medicul. Trebuie de luat în considerare că apa bogată în sulfaţi este contraindicată copiilor, 

adolescenţilor şi femeilor gravide, din cauza proprietăţilor lor de a reţine asimilarea calciului, deci şi 

formarea oaselor. Conform normativelor igienice nr. 934 din 15 august 2007, in apa potabilă se 

admite un conţinut de pînă la 250 mg/l de sulfaţi. 

Sistemul de sănătate al Republicii Moldova se caracterizează prin mai multe activităţi pozitive 

în aspectul diagnosticării, înregistrării şi evidenţei maladiilor hidrice non-transmisibile. Datele 

prezentate mai sus demonstrează existenţa anumitor investigaţii ştiinţifice în privinţa patologiei 

dependente de gradul de mineralizare a apei. Supravegherea igienică a calităţii apei se efectuează de 

către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat în mod periodic, în conformitate cu prevederile 

monitoringului socio-igienic. 

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă stringentă, deoarece 

sursele de apă sunt distribuite neuniform pe tot teritoriu, iar calitatea ei, în foarte multe cazuri, nu 

corespunde standardelor naţionale existente. Concomitent, e necesar de menţionat că atât 

dezvoltarea economică, cât şi sănătatea populaţiei în ţara noastră depind în mare măsură de 

creşterea permanentă a deficitului resurselor acvatice. 
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Investigaţiile în cauză indică necesitatea examinării sănătăţii populaţiei şi, în primul rând, a 

femeilor gravide şi a copiilor, care consumă apă potabilă cu un conţinut sporit al elementelor 

chimice cu scopul recomandării măsurilor respective de profilaxie. În cel mai rău caz, apa ce nu 

face faţă cerinţelor igienice, trebuie să fie diluată, în mod casnic, cu apă de o calitate bună din alte 

fântâni apropiate. S-a stabilit că cele mai bune surse de aprovizionare cu apă potabilă, cu mici 

excepţii, sunt izvoarele. Se recomandă ca femeile gravide, cu ocazia prezentării la consultaţiile 

prenatale să aducă o probă de apă pentru analiza conţinutului în nitraţi. Totodată se impune a 

convinge mama ca cel puţin primele 3 luni să alimenteze copilul pe cale naturală. 

Aprovizionarea cu apă pe întreg teritoriul Republicii Moldova constituie o problemă extrem 

de serioasă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea apei deseori 

nu corespunde standardelor naționale. Perspective de dezvoltare a economiei naționale și sănătatea 

populației în țara noastră depinde, în mare măsură, de deficitul resurselor acvatice care crește în 

permanență. 

Concluzii 

Rezultatele cercetării argumentează necesitatea elaborării unor măsuri de profilaxie orientate 

spre îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă, care pot fi realizate prin acțiuni 

conjugate, intersectoriale ale structurilor statale, formațiunilor non-guvernamentale și a fiecărui 

cetățean în parte. 
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The impact of Lafarge's quarry on the biosphere was studied. Impact on soil is the process of decay 

that leads to the destruction of the structure of fauna and loss of organic substances, which through its 

properties ensure development of biocenoses. The study of the emission spectrum was undertaken for the 

atmospheric air within the limestone quarry (dust, CO2, NOx, SOx, non-hydrocarbons, aldehydes). The 

impact of the quarry on the underground and surface waters with identification of grass was estimated for 

water body located in career. The impact of careers on biodiversity consists in reducing of number of species 

from natural ecosystems from 310 spontaneous species in 1980 to 101 plant species in actual time including 

ruderal, segetal and invasive species. Study also showed recent restoration of the natural biodiversity in the 

case-study area. 

 

A fost cercetat impactul carierei „Lafarge Ciment” asupra biosferei. Impactul asupra solului constă 

în procesul de decopertare care duce la distrugerea structurii, faunei și pierderea substanțelor organice, 

care asigură proprietățile lui în dezvoltarea biocenozelor. A fost efectuat studiul spectrului de emisii care au 

loc în aerul atmospheric în interiorul carierei de calcar (praf, CO2, NOx, SOx, hidrocarburi nearse, 

aldehide). Este elucidat impactul carierei asupra apelor subterane, de suprafață și indicate speciile de 

plante erbacee stabilite în bazinul acvatic. Impactul carierei asupra biodiversității constă în diminuarea 

speciilor din ecosistemele naturale de la 310 specii în exclusivitate spontane în 1980 pînă la 101 specii de 

plante care includ specii ruderale, segetale și invazive. S-a stabilit că după o durată de timp are loc 

restabilirea naturală a biodiversității. 

 

Introducere 

Pentru stabilirea impactului carierei asupra biosferei este necesară cunoaşterea noţiunii de 

biosferă. Biosfera include o multitudine de organisme şi de specii care formează numeroase 

ecosisteme. 

Analiza impactului carierei asupra biosferei se face în scopul de a stabili starea ecologică în 

ansamblu a tuturor componentelor de mediu (litosfera, hidrosfera, atmosfera şi biodiversitatea). 

Pentru formarea, existența și funcționarea ecositemelor un rol deosebit îi aparține solului. Starea și 

proprietățile solului sunt determinanții stării ecositemelor terestre. Această resursă naturală este 

practic neregenerabilă şi în rezultatul activităților antropice este drastic afectată. Degradarea solului 

are loc în urma activităților agricole, silvice, minerit, exploatarea lemnului, industria alimentară și 

depozitarea deşeurilor. Afectarea solului rezultată din folosirea necorespunzătoare a terenurilor este 

foarte gravă, din cauza pierderilor (prin eroziune) a principalilor constituenţi ai solului şi în primul 

rând a materiei organice.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecosistem
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Studiul privind impactul carierei asupra solului a demonstrat, că degradarea solului este 

însoțită de pierderea capacităţii de producere vegetală. Contaminarea solului este determinată de 

poluarea cu elemente şi/sau compuşi toxici. Iar creşterea şi dezvoltarea plantelor este în funcţie de 

gradul de degradare și contaminare a solului. Pentru estimarea obiectivă a impactului carierei asupra 

componentelor de mediu este necesară cunoașterea faptului, că solul este o resursă naturală practic 

neregenerabilă. Solul joaca un rol crucial pentru activităţile umane şi supravieţuirea ecosistemelor. 

Cu regret, solurile degradează din ce în ce mai mult sau se pierd ireversibil pe întreg teritoriul 

pământului, iar costurile degradării acestuia sunt foarte ridicate şi generate, în principal, de către 

societate, nu de către cei care folosesc terenul. Anterior[1], a fost studiată starea biodiversitții în 

cariera uzinei „Lafarge Ciment”(Moldova) S.A.. Însă pînă în prezent nu este cunoscut impactul 

carierei și asupra altor componente de mediu. Scopul prezentei lucrări constă în evaluarea 

impactului cauzat de cariera de calcar a uzinei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. asupra 

biosferei.  

Materiale şi metode 

Obiect de studiu a servit teritoriul carierei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. în perioada de 

activitate a acesteea. Pentru stabilirea impactului carierei în timpul fucționării a fost efectuată 

evaluarea stării ecologice a componentelor de mediu din cadrul carierei de calcar în procesul de 

exploatare. Pentru evaluarea impacturilor carierei asupra biosferei este necesară cunoașterea și 

clasificarea impacturilor. 

Aşadar, starea şi proprietăţile solului sunt determinante pentru starea ecologică a compo-

nentelor (biodiversitate: regnul vegetal și cel animal, calitatea apei și aerului) naturale din carieră. 

Pentru estimarea impacturilor carierei asupra ecosferei este necesară clasificarea acestor 

impacturi. 

Clasificarea impacturilor. După forma de manifestare impacturile se pot distinge: 

Impacturi ireversibile sunt cele ce nu pot fi absorbite de mediu într-un timp dat. 

Impacturi reversibile sunt cauzate de un factor permanent, iar intervenţia poate fi 

metabolizată de mediu într-un interval determinat fără nici o intervenţie de diminuare. 

Bazânde-ne pe rezultatele cercetărilor obţinute în cariera Lafarge putem confirma, că 

impactul carierei asupra biosferei este reversibil. Cercetările au demonstrat, că pe părţile 

(haldele) teritoriului carierei unde vârsta haldelor constituie 20-25 ani ecosistemul practic a fost 

restabilit (reântoarcerea treptată la starea iniţială). 

După durata de manifestare impacturile sunt temporare, cănd energia de impact este 

consumată rapid, iar efectul dispare tot aşa de repede şi impacturi permanente, când impactul se 

menţine un timp ândelungat sau chiar nedefinit. În baza rezultatelor obţinute în zona activităţii de 

extragere a calcarului durata este permanentă deoarece activitatea carierei este prevăzută pentru 

120-150 ani, iar în părţile carierei unde are loc restabilirea diversităţii biologice demonstrează 

faptul, că impactul carierei în timp, reprezintă un impact temporar.  

În raport de scara teritorială a efectelor induse, distingem: 

Impacturi locale, care influenţează un spaţiu limitat. Impacturi strategice, care se 

repercutează asupra unei zone mai extinse decât aria exploatată de o activitate umană. Cercetările 

efectuate în cariera Lafarge indică la faptul, că impactul carierei este local, concentrat practic pe 
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teritoriul acesteea. Impactul carierei are caracter local, însă se reflectă şi asupra teritoriului din 

împrejurimea carierei la diferite distanţe. Deşeurile şi praful se transferă prin aer, prin scurgerea 

apelor şi evacuarea solului, care este depozitat în forme de halde în canioanele din împrejurimi. Are 

loc poluarea mediului înconjurător în care trăesc animalele. În primul rând suferă animalele a căror 

mod de viaţă este strâns legat de mediul acvatic şi de sol. Printre acestea în primul rând este necesar 

de menţionat Pelobates fuscus, Triturus cristatus, Bombina bombina, Coluber caspius, Zamenis 

longissimus, Coronella austriaca, Natrix natrix, Natrix tessellata, Anas platyrhynchos etc. 

Rezultate și discuții 

Studiul spectrului de emisii care au loc în mediul înconjurător (atmosferă, hidrosferă şi 

litosferă) de la cariera de calcar. Conform calculelor preliminare efectuate de specialişti lucrarile 

de exploatare a calcarului industrial și de construcții din cadrul perimetrului carierei de calcar 

„Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. se vor realiza pe durata a 20 de ani, de la data obținerii licenței 

de exploatare, cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani. Conform calculelor 

durata de utilizare a rezervelor de calcar se prevăde a fi de circa 120-150 ani. 

După finalizarea lucrărilor de exploatare a calcarului industrial, se vor executa lucrări de 

închidere a obiectivului minier. Pentru depozitarea deseurilor tehnologice, rezultate în urma 

lucrărilor de decopertare, derocare și prelucrare a calcarului industrial (sol vegetal, steril și split) se 

vor utiliza depozitele/haldele de steril, care au fost amenajate în interiorul perimetrului carierei şi în 

afara perimetrului carierei. Pentru evaluarea impactului procesului de extragere a calcarului asupra 

mediului este necesară cunoașterea procesului tehnologic. 

Descrierea fluxului tehnologic 

Principalele operații care constituie fluxul tehnologic de exploatare și de prelucrare ale 

calcarului industrial și de construcții sunt urmatoarele: 

- lucrări de amenajare a drumurilor de acces; 

- lucrări de decopertare, deschidere și excavarea materialului până la orizontul calcarului; 

- haldarea materialului fertil și a sterilului; 

- exploatarea propriu-zisă a calcarului; 

- transportul calcarului de la locul de exploatare la instalația de prelucrare; 

- prelucrarea calcarului industrial (concasare – sortare); 

- depozitarea și încarcarea calcarului concasat în mijloace de transport; 

- transportul și valorificarea calcarului prelucrat; 

- lucrări de refacere a mediului. 

În cazul perimetrului carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A., forma suprafeței – 

aproape orizontală, dispunerea corpului de calcar, precum și posibilitățile de poziționare și 

delimitare ale perimetrului de exploatare, la care s-a ținut cont de limitările zonei conduc la 

aplicarea metodei de deschidere cu lucrări miniere la zi, respectiv drum de acces și tranșee de 

deschidere. 

Amenajarea accesului în perimetrul de exploatare. 

Pentru asigurarea accesului în incinta obiectivului minier al carierei de calcar a fost amenajat 

un drum tehnologic cu lungimea de cca. 2 km, care face legătura între localitatea carierei şi 

întreprinderea de prelucrare preliminară a calcarului (mărunţirea şi uscarea lui), activitățile miniere 
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sunt programate în perioada de concesionare (20 ani). Lucrările miniere în desfașurare programate 

în perioada de concesiune, se definesc astfel: 

Lucrări geologice de detaliu  

Lucrari de deschiderea zăcamântului sau realizat în partea de Sud Vest a carierei printr-un 

racord din drumul principal de acces (drum cariera) la zona propriu-zisă de deschidere în adâncime, 

respectiv la un „bloc de deschidere” constând din lucrări miniere înclinate și orizontale, executate și 

dimensionate, astfel încât să faciliteze atingerea celor trei nivele de exploatare în adâncime 

(+65m;+55m;+45m) ale carierei și din care se execută racordurile (bretelele de legătură) la treptele 

de extracție și dezvoltare a acesteia, respectiv treptele II, III și IV. 

Pregatirea zăcământului se va realiza în principal prin lucrări de decopertare la nivelul treptei 

I. Lucrările de decopertare a sterilului necesare activității de extracție, sunt programate a se 

desfășura în perioada viitoare de circa 150 ani. 

Pentru stabilirea spectrului de emisii, care au loc în mediul înconjurător (atmosferă, hidrosferă 

şi litosferă) de la cariera de calcar este necesar studiul privind descrierea fluxului tehnologic de 

extragere a calcarului din carieră. Acest proces poate fi diferenţiat în următoarele etape principale: 

Pregătirea terenului : 

- Decopertarea stratului de sol arabil fertil a terenului care se prevede de inclus în procesul 

de extragere a calcarului. 

- Încărcarea materialului decopertat în autobasculante de mare tonaj şi transportarea lui la 

locurile unde se prevede depozitarea acestuia în forme de halde.  

- Decopertarea următorului strat de argilă şi nisipuri până la orizontul unde apar sedimentele 

de calcar.  

- Separarea stratului de argilă de cel de nisip şi transportarea acestora la haldele de 

depozitare. 

- Exploatarea propriu-zisă a calcarului. 

Extracția resursei din zăcămînt se realizează cu metoda de exploatare prin lucrări miniere la zi în 

carieră, în trepte descendente, care se caracterizează prin extragerea substantei minerale utile pe toată 

lungimea treptei de exploatare, sau pe sectoare ale acesteia. În fazele tehnologice principale ale 

extracției rocii de calcar după decopertare, sunt forate găuri de sondă, încărcate cu exploziv, pușcare și 

derocare prin explozie a masivului de rocă de calcar, selecționarea, încărcarea cu excavatoare de 3,2 m3 

a materialului în autobasculante de 35t, transportul la instalația de prelucrare preliminară. 

Din materialul derocat cca. 1% se constituie ca deșeu la extracție rămas dupa claubajul 

mecanic în frontul de lucru, care nefiind valorificabil se depozitează în halda de steril. 

Forarea găurilor de sondă se realizează din partea superioară a frontului, cu o înclinare egală 

cu unghiul de taluz al treptei respective, pentru a se obţine aceeaşi linie de minim rezistenţă, pe 

toată lungimea găurii. Spargerea găurilor se face cu foreză termică tip Atlas - Copco 105 mm. 

Încărcarea cu explozivi a găurilor de puţ care se va face manual, utilizând ca exploziv de bază 

amestecul AM1 (nitratul de amoniu+motorină) sau Rovex, iar ca exploziv de iniţiere, astralita, 

plasat în general în două încărcături, dintre care una pe fundul găurii şi cealaltă la jumatatea 

încărcăturii. Iniţierea exploziei se realizează cu fitil detonat (P12, P20) şi cu capse electrice 

milisecundă, iar la supragabariți cu capse electrice instantanee. 
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Impactul carierei asupra aerului atmosferic 

Lucrarile de abatare plasate pe cele trei trepte deschise se desfasoară conform metodei de 

exploatare, având în vedere urmatorii parametri constructivi și de funcționare. Fluxul poluanţilor 

constă din emisiile de praf (emisii de particule și pulberi în suspensie), care se elimină în rezultatul 

activităţilor mecanice asupra calcarului şi a celor care se formează în procesul de detonare a 

încarcăturilor explozive pentru dezagregarea monolitului de calcar şi a emisiilor care le constituie 

gazele de eşapament, ce se formează la funcţionarea utilajelor, maşinilor de mare tonaj şi a 

excavatoarelor (poluanții emiși sunt cei specifici gazelor de eșapament de la motoarele Diesel). 

Emisiile care cauzează impactul asupra aerului atmosferic în procesul de extragere a 

calcarului constau din emisiile de particule de praf, care se formează în procesul de decopertare a 

stratului de sol fertil a terenului (care se prevede de inclus în procesul de extragere a calcarului), în 

procesul de încărcare a materialului decopertat în autobasculante de mare tonaj şi transportarea lui 

la locurile unde se prevede depozitarea lui în forme de halde), decopertării următorului strat de 

argilă şi nisipuri până la orizontul unde apar sedimentele de calcar şi procesul de separare a stratului 

de argilă de cel de nisip şi transportarea acestora la haldele de depozitare şi în procesul de 

descărcare a materialului decopertat la halde. Impactul asupra mediului în carieră este cauzat de 

încărcarea şi transportul calcarului la echipamentul de prelucrare preliminară a calcarului.  

Menţionăm faptul, că toată cariera este amplasată în principal în depresiune, nivelul (fundul 

carierei) este amplasat la 84 m mai jos faţă de nivelul orizontului stratului fertil de la care se încep 

lucrările de decopertare. Graţie acestui fapt, particulele de praf care se formează în procesul de 

explozii (ditrugerea monolitului de calcar) încărcarea, transportarea şi descărcarea acestuia la 

fabrica de ciment (la sectorul de tratare preliminară a materiei prime) nu sunt transportate în afara 

carierei şi masa principală a prafului se sedimentează în carieră depunându-se pe suprafaţa carierei 

şi în cazurile când praful ajunge la sectoarele unde sunt amplasate halde cu vegetaţie şi pe frunzele 

plantelor, ceea ce duce la diminuarea procesului de fotosinteză.  

Pentru a evalua şi caracteriza impactul carierei asupra componentelor de mediu este necesară 

cunoaşterea datelor privind condiţiile de activitate şi funcţionare a carierei până în prezent: 

 Distanța de transport a calcarului este de la 1.9 km pâna la 2.1 km (distanţa de la 

încărcarea şi până la descărcarea calcarului la sectorul de tratare peliminară a fabricii de ciment).  

 Distanța de transport a argilei este de la 1.7 km până la 2.8 km (ditanţa la care se 

transportă argila care urmează după decopertarea stratului fertil H1 şi H2) 

 Distanta de transport a argilei si calcarului nisipos este de la 1.7 km până la 3.2 km 

(distanţa la care se transportă argila şi calcarul nisipos). 

 Distanța de transport a stratului fertil este de la 0.6 km până la 0.9km (distanţa la 

care se transportă stratul fertil tot în carieră pentru haldare şi utilizat ulterior pentru asanarea 

teritoriilor de carieră deja utilizate). 

Până în prezent suprafața învelișului de sol decopertat este de 169.93 ha. 

 Volumul de material pamantos H1 − 369400 m3; 

 Volumul de material pamantos H2 − 369400 m3; 

 Volumul total de calcar extras din anul 1961 până în prezent constituie − 103 mln tone; 

 Volumul total de argilă extrasă din 1961 până în prezent constituie − 38.7 mln tone; 
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 Volumul total de argilă și calcar nisipos extras din 1961 până în prezent constituie − 54.9 

mln tone. 

Datele prezentate, reflectă infrastructura de funcţionare a carierei. Aceste date indică faptul 

că, infrastructura fabricii de producere a cimentului este realizată foarte reuşit, ceea ce duce la 

crearea condiţiilor optime şi efective de funcţionare a întreprinderii. Acestea sunt distanţele minimal 

posibile pentru transport, ceea ce asigură un consum minimal de combustibil şi corepunzător 

generarea minimală a emisiilor de eşapament, şi emisii minimale a prafului (deoarece distanţele de 

transport sunt mici). Impactul exprimat prin emisiile de eşapament şi a prafului care reprezintă 

unele din componentele impactului carierei asupra aerului atmosferic sunt minimale. Graţie faptului 

că, principalele lucrări se efectuează în interiorul carierei: altitudinea absolută a nivelului 

orizontului iniţial de unde încep lucrările de decopertare constituie 181 m, iar nivelul orizontului 

până unde se extrage calcarul constituie 97 m, nivelul de jos al carierei se găseşte în depresiune 

(adîncimea) de 84 m. Acest fapt, asigură reţinerea emisiilor de praf şi a emisiilor de eşapament în 

cadrul carierei, condiţie ce cauzează un impact minimal asupra aerului atmosferic şi localităţilor 

amplasate în imediata apropiere a carierei. Impactul acestor două componente (gazele de eșapament 

și praful) se reflectă practic numai în spațiul interior al carierei. Luând în consideraţie, că în carieră 

are loc irigarea adecvată şi sistematică a drumurilor (cu mașină specială) în timpurile calde când se 

formează praf în rezultatul transportărilor de materiale, impactul cauzat de praf este diminuat 

practic în totalitate. Impactul este cauzat de emisiile de eşapament generate de către mașinile și 

utilajele utilizate (tab. 1), prin emisiile generate (tab. 2) și au cauzat prejudiciul indicat în (tab. 3) în 

perioada de 1 an de zile. 

Tabelul 1 

Denumirea mașinilor și utilajelor din carieră și consumul de combustibil 

Evaluarea impactului asupra mediului a utilajului care activează în carieră 

Pentru evaluarea impactului asupra mediului în rezultatul activității în carieră este necesară 

cunoaşterea tuturor utilajelor care sunt utilizate în procesul de extragere a calcarului și cantitatea de 

combustibil consumată de către acestea. În carieră funcţionează următoarele maşini şi agregate: 

Denumirea utilajelor Numărul, 

unități 

Consumul de 

Combustibil la 100 

km, litri 

Autobasculante Belaz  

Autobasculante Belaz  

Încărcător frontal Caterpilez 988  

Excavator hidraulic Caterpilez 345  

Excavator hidraulic Caterpilez 318  

Excavator Hitace -  

Greider DZ 150  

Buldozer T-170  

Stropitoare MAZ 250  

Camion de alimentare cu combustibil Kamaz  

5 

4 

1 

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

160 

140 

50-70 

45-55 

25-30 

25-30 

25 

14 

15-20 

15-20  
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Belaz de 42 t − 5 unități, Belaz de 30 t – 4 unități, Încărcător frontal Caterpilez 988 − 1 unitate, 

Excavator hidraulic Caterpilez 345 − 1 unitate, Excavator hidraulic Caterpilez 318 − 1 unitate, 

Excavator Hitace – 1 unitate, Greider DZ 150 − 1 unitate, Buldozer T-170 – 1 unitate, Stropitoare 

MAZ 250 – 1 unitate, Camion de alimentare cu combustibil Kamaz – 1 unitate. Toate aceste utilaje 

timp de 1 an consumă 1.314.508 litri de motorină. Denumirea utilajelor și numărul lor sunt indicate 

în tabelul 1.  

Luând în considerație, că densitatea motorinei Diezel constituie 0,860 t/m3, cantitatea de 

combustibil consumată timp de 1 an va constitui 1130,47 tone. 

Tabelul 2 

Lista și cantitatea masică a poluanților emiși la funcționarea  

mașinilor și utilajelor în carieră 

 

Denumirea poluantului Emisiile, % 

CO2 2,10 

NOx 2,70 

SOx 0,78 

Hidrocarburi nearse 1,30 

Aldehide 0,08 

Natura gazelor de ardere rezultate în urma unei exploatări normale a utilajelor, relevă prezenţa 

următoarelor noxe şi concentraţii (raportate la cantitatea de combustibil utilizată), tabelul 2. 

Pentru un program de lucru de 6 zile pe saptamana, 12 ore pe zi, consumurile utilajelor sunt 

prezentate în tabelul 3.  

Tabelul 3 

Concentraţii şi debite masice de poluanţi rezultaţi din procesele tehnologice,  

de combustie și valoarea prejudiciului/an 

Poluant % kg/h kg/zi Tone, 

reale/an 

Tone, 

convenționale 

Prejudiciu, 

lei 

CO2 2,10 6,3205 75,8460 23,7399 - - 

NOx 2,70 8,1264 97,5166 30,5227 763,0675 10988,17 

SOx 0,78 2,3476 28,1716 8,8177 193,9894 2793,45 

Hidrocarburi 

nearse 

1,30 3,9127 46,9527 14,6962 18,5172 266,65 

Aldehide 0,08 0,2407 2,8895 0,9044 90,4400 1302,34 

Total 15350,61 

 

Impactul carierei asupra solului 

Pentru estimarea obiectivă a impactului carierei asupra solului este necesară cunoașterea 

faptului, că solul este o resursă naturală practic neregenerabilă. Solul joaca un rol crucial pentru 

activităţile umane şi supravieţuirea ecosistemelor. Impactul carierei asupra solului constă în faptul 

că solul este decopertat și ulterior depozitat în halde, care ulterior se utilizează pentru asanarea 
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teritoriului carierei. Impactul carierei asupra solului constă în procesul de decopertare care duce la 

distrugerea structurii, faunei și pierderea substanțelor organice, (care reprezintă baza humusului) 

și care asigură proprietățile lui în dezvoltarea biocenozelor.  

Valorificarea calcarului industrial extras din carierea „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. se 

efectuează prin metoda de suprafață. Exploatările de suprafață distrug peisaje, păduri și habitatele 

animalelor sălbatice, atunci când copacii, plantele și solul sunt ândepărtate din zona de minerit. 

Aceasta duce la eroziunea solului și distrugerea terenului agricol. În rezultatul ploilor are loc 

spalarea terenului exploatat și sterilul, sedimentele poluează pânza freatică. Acest lucru poate afecta 

peștii și sufocă plantele din aval, poate duce la desfigurarea canalelor râurilor și pârăurilor, ceea ce 

duce la inundații. Extragerea de suprafață duce la poluarea fonică și poluare cu praf, atunci când 

stratul superior de sol este împrăștiat cu echipamente masive. Rezultatul acestor activități este un 

teren sterp, care rămâne contaminat mult timp după asanarea locului. 

În perioada de execuție a lucrărilor de investiții se va interveni în structura naturală a solului 

pe măsura realizării derocarilor si lucrărilor de exploatare pentru lucrările proiectate prin: 

- modificarea proceselor pedogenetice, prin întreruperea ciclurilor de viață ale vegetației, 

microfaunei și mezofaunei; 

- modificarea proprietăților fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare (tasarea), 

coeziunea și frecarea internă; 

-  modificarea proprietăților hidrofizice, de aerare și termice. 

Principalele surse potențiale de contaminare a solului și subsolului din incinta perimetrului de 

exploatare sunt: 

- traficul rutier, care generează NOx, SOx, SO2, CO, metale grele, care prin intermediul 

atmosferei, se pot depune pe suprafața solului, conducând la contaminarea acestuia; 

- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea 

productivă; 

- generarea unor deșeuri industriale din activitațile de întreținere și reparații ale utilajelor; 

- scurgerile accidentale de motorină și lubrifianți de la utilajele din dotare; 

- depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate din dezafectarea instalațiilor și echipamentelor. 

Impactul produs asupra solului constă în ocuparea temporară de terenuri pentru drumuri 

tehnologice, platforme, halde de steril. În acest proces are loc pierderea caracteristicilor naturale de 

sol fertil. Activitățile de terasamente ale pilierilor de protecție și depozitarea deșeurilor rezultate din 

operațiile de decopertare generează erodarea solului. Impactul asupra solului este exprimat și prin 

scurgerile de combustibili, uleiuri, pe suprafața solului, rezultate de la utilajele și mijloacele de 

transport care afectează calitatea solului. Solul este încărcat cu diverși poluanți din apele reziduale 

menajere și cu deșeurile rezultate de la utilajele și mijloacele de transport, depozitate 

necorespunzator, pe suprafata solului. Un impact mare asupra solului îl au poluanții prezenți în aer, 

care duc la schimbări și modificări calitative și cantitative ale circuitelor geochimice locale. 

Impactul fizic asupra solului are loc în rezultatul transportării unei importante cantități de sol, în 

zona de exploatare a rocilor utile. 

Lucrările de exploatare a zăcamântului de calcar din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) 

S.A. nu va conduce la impact direct asupra componentelor subterane – geologice. Aceste activități, 
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nu produc schimbări majore în mediul geologic, care să poată induce efecte asupra condițiilor 

hidrogeologice, rețelei hidrologice, zonelor umede, biotopurilor etc. 

În procesul activităților pentru exploatarea rocilor utile, nu va fi afectată din punct de vedere 

chimic calitatea subsolului, însă vor fi afectate proprietățile fizico-mecanice și termice ale solului și 

morfologia terenului în zona de activitate. 

Impactul carierei asupra apei de suprafață și subterane  

Apele subterane sunt reprezentate prin pânze freatice aproape de suprafață și prin ape de 

adâncime, iar cele de suprafață și prin pâraie cu caracter permanent, și prin lacuri.  

Pe versanții văilor, la baza depozitelor de pantă mai permeabile, apele freatice sunt aproape de 

suprafață și mai abundente, fiind drenate. În cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. apele 

freatice sunt acumulate într-un lac, care este în interiorul carierei pe hartă este indicat (situl 2). 

 

 
 

Tipurile de ecosisteme acvatice, care sunt prezente în zona de impact a carierei de calcar sunt: 

 lacuri; 

 râuri; 

 zone umede ripariene. 
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S-a stabilit, că în zona cercetată ecosistemele acvatice sunt reprezentate de lacul de acumulare 

și indepărtare a surplusului de apă din roca de calcar, râul Ciorna cu o zonă umedă ripariană și 

fluviul Nistru.  

Lacul amplasat în carieră, puțin spre Nord-Vest de centrul acesteia cu suprafața de 

aproximativ 75 ari, perimetrul 365 m2 și adîncimea în jur de 4 m, servește drept bazin de acumulare 

a apelor freatice și pluviale din perimetrul carierei (Fig. 1). Fiind situat la altitudine mai joasă decât 

masivul de exploatare a calcarului în lac se acumulează în principal apele de filtrare, volumul cărora 

este de peste 32 mii m3 pe lună . Periodic, aceste ape sunt evacuate în râul Ciorna.  

Mineralizarea apei din lac este relativ scăzută, reziduul uscat fiind de 0,37-0,50 g/l. S-a 

constatat că cantitatea solidelor în suspensie în apa lacului este relativ mare fiind de 70-180 mg/l, 

ceea ce presupune un risc de depășire a CMA în recipientele naturale de deversare a acstor ape. 

Bazinul acvatic de pe teritoriul carierei se caracterizează ca fiind stenobiont (condiţii de viaţă 

pentru un număr restrâns de vieţuitoare), totuși el fiind populat de un șir de plante și animale 

acvatice. Speciile de plante erbacee stabilite în bazinul acvatic sunt: Phragmites australis (Cav.) 

Trin ex Steud. – stuf; Typha latifolia L. – papură lată; Typha angustifolia L. – papură îngustă; 

Plantago lanceolata L. – patlagină îngustă; Plantago major L. – patlagină mare; Alisma 

plantago-aquatica L. – brâncăriță; Juncus sp. – pipirig; Polygonum hydropiper L. – troscot de apă; 

Algoflora bazinului este formată din speciile filumurilor Cyanophyta (Gloeocapsa sp.); Chloro-

phyta (Oocystis sp. Naegheli in A. Braun., Ankistrodesmus angustus (Bern.) Korschik., Ankistrodesmus 

minutissimus Korschik., Scenedesmus oblicus (Turb.) Kuetz.); Bacillariophyta (Synedra acus Kutz., 

Synedra ulna (Nitzch.) Her., Campylodiscus clypeus Ehr., Achnanthes lanceolata (Breb.) Grunow., 

Navicula rhynchocephala Kutzing, Caloneis amphisbaena (Bory.) Cl., Cymbella prostrate (Berkeley) 

Grunow., Rhoicosphaenia curvata Grun.). Predominarea în spectrul algoflorei a reprezentanților 

diatomeelor se explică prin parametrii fizici ai apei-temperatură joasă și turbiditate înaltă. 

În zona zacamântului, în microregiunea calcaroasă, apele freatice se caracterizează prin drenaj 

liber, având o circulație neregulată prin fisuri și goluri, în depozitele calcaroase și nisipoase. Acest 

lac se caracterizează prin suprafața de circa 0,75 ha, lungimea 150 m, lățimea 60 m, adîncimea 4 m 

și cu un volum de apă de circa 32400m3 

Sursele de impact cauzate de cariera de calcar asupra obiectelor acvatice. Impactul asupra 

ecosistemelor acvatice poate fi cauzat de mișcările de terasamente prevăzute în proiect, avându-se 

în vedere excavarea și depozitarea unor cantități de pămant și steril. Aceste depozite pot fi antrenate 

de apa meteorică. Ca urmare a precipitațiilor, taluzurile sunt spalate de scurgerile apelor pluviale, 

care pot antrena fracțiuni de material sau mase de pământ. Deoarece lucrările de excavare și 

pregătire a exploatării se execută în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, 

riscul poluării apelor de suprafață și subterane este minim.  

O altă sursă de impact asupra obiectelor acvatice pot fi utilajele de lucru și de transport. 

Modul de lucru, vechimea utilajelor de amenajare/compactare a sterilului și starea lor tehnică sunt 

elemente, care pot provoca în timpul execuției lucrărilor, poluări ale apelor de suprafață. Principalii 

poluanți sunt motorina și uleiurile, care pot să afecteze calitatea apei prin:  

- descărcarea și spălarea utilajelor sau a autovehiculelor pe suprafețe neamenajate, direct pe 

sol;  
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 - repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spații neamenajate;  

 - remobilizarea unor surse subterane, antropogene, de poluare a apei prin lucrarile de 

excavații;  

 - stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în depozite sau recipienți necorespunzatori.  

Alt aspect al impactului cauzat obiectelor acvatice este legat de activitatea umană. Acest 

impact se referă la:  

- producerea deșeurilor menajere, care depozitate în locuri necorespunzatoare, pot fi antrenate 

de ape sau pot produce levigat care să afecteze apa subterană; 

-evacuările fecaloid menajere aferente organizărilor de șantier pot și ele să afecteze calitatea 

apelor, dacă grupurile sanitare sunt improvizate; 

-poluarea datorită organizării de șantier se referă la evacuarea apelor menajere și a deșeurilor, 

la scurgerile/scăpările accidentale de combustibili și uleiuri.  

-apele pluviale provenite din precipitații și din topirea zăpezii, care spală versantii lipsiți de 

vegetație, pot antrena cantități însemnate de suspensii solide, determinând creșterea turbidității 

receptorului. Pentru aceasta, se impune captarea și drenarea apelor de șiroire de pe versant și de pe 

platforma haldelor de steril, prin șanțuri de gardă și drenuri.  

Impactul produs asupra apelor în etapa de exploatare a carierei de calcar a uzinei „Lafarge 

Ciment” se poate caracteriza astfel:  

- Se estimează că particulele solide și noxele ce se pot depune în apele de suprafață, generate 

în lucrările de exploatare a rocilor utile (manipularea calcarelor brute și sortate, traficul de șantier), 

nu sunt în cantități, care să conducă la modificarea parametrilor fizico-chimici și biologici ai apelor 

și prin urmare, a stării de calitate a apelor.  

- În cazurile în care uleiurile de motor uzate sunt depozitate pe sol, aruncate în râuri sau 

descărcate în canalele colectoare de ape uzate, rezultă probleme serioase la stațiile de epurare, prin 

reducerea sau distrugerea eficienței microorganismelor, care acționează asupra materiei organice, 

mirosuri dezagreabile și prin urmare, afectarea vieții acvatice din apele de suprafață.  

- De asemenea, datorită accidentelor în care pot fi implicate mijloacele de transport și utilajele 

care transporta materiale, combustibili, uleiuri, poate rezulta afectarea mediului acvatic.  

Măsuri de protecție a apelor. Măsurile care se impun pentru protecția calității apelor constau 

in urmatoarele:  

- respectarea pantei bermelor de lucru de maximum 7%, care asigură reducerea vitezei de 

circulație a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate, respectarea cu 

strictețe a unghiurilor de taluz;  

- manipularea materialelor, a sterilului, a solului vegetal și a altor substanțe folosite se va face 

astfel, încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitații;  

- amenajarea în cadrul obiectivului a unui spațiu corespunzător pentru colectarea diferitelor 

tipuri de deșeuri la distanța corespunzatoare de sursele de apa;  

- colectarea și depozitarea resturilor menajere sau a reziduurilor de orice natură, pe măsura 

acumulării lor, în conteinere și transportarea la rampa de gunoi, evitându-se contactul cu presupusul 

nivel freatic;  

- vidanjarea periodică a fosei septice, de catre operatori de servicii autorizați;  



Cercetări experimentale 

Categoria C ISSN 1857-3517 

 

 61 

- condițiile de exploatare trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru managementul apelor 

din zonă, aplicate pentru a evita poluarea chimică a apelor;  

- executarea drenurilor la baza haldelor de sol vegetal și de steril și în lungul drumurilor de 

acces, pentru colectarea apelor și evitarea oricărei poluări;  

- instruirea personalului angajat asupra modului de intreținere a instalațiilor și de acționare în 

cazuri de defecțiuni accidentale. 

Evacuarea apelor pluviale. În faza de deschidere și exploatare a calcarelor, calitatea apelor de 

suprafață și subterane este influențată în mică masură și se referă la antrenarea materialului fin 

dislocat și scurgerea pe pantă a acestuia, în rigolele de scurgere amplasate de-a lungul drumurilor și 

de aici în emisar. Scurgerea apelor provenite din precipitații va fi asigurată prin intermediul 

șanțurilor.  

Managementul apelor uzate. Principalele surse de generare a apelor uzate in etapa de 

exploatare a rocilor utile din cadrul cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. sunt tehnologiile de 

execuție propriu zise, utilajele de lucru și cele de transport, activitatea umană și haldele de 

depozitare a materialului derocat. Aceste depozite sunt spălate de apa meteorică. Ca urmare a 

precipitațiilor, taluzurile sunt spălate de scurgerile apelor pluviale, care pot antrena fracțiuni de 

material sau mase de pămant. Însă, deoarece lucrările de excavare și pregătire a exploatării se vor 

executa în uscat, cu depozitarea locală a materialului rezultat din săpături, riscul poluării apelor de 

suprafață și subterane este minimal. Impactul carierei asupra apei va fi cauzat de poluanții apelor de 

precipitații care sunt constituiți din materii în suspensie, în special pulberi care ajung în apele de 

suprafață și prin spălarea de către șuvoaiele de apă a platformelor de lucru, a drumurilor de 

transport și a taluzurilor treptelor. 

Impactul carierei asupra biodiversității 

Pentru a stabili impactul carierei asupra biodiversității cercetările s-au efectuat în 5 situri. 

Activitățile în cariera „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. au un impact mare asupra vegetației 

spontane. Conform datelor (Gheideman T. S., 1980) până în anul 1980 în ecosistemele naturale 

calcaroase au fost identificate 310 specii în exclusivitate spontane, deoarece în această listă n-au fost 

incluse speciile ruderale şi segetale. Rezultatele cercetărilor efectuate de noi au indicat că în carieră în 

prezent au fost stabilite 101 specii de plante care includ specii ruderale, segetale și invazive.  

Cercetările s-au efectuat în 5 situri (conform hărții): situl 1, 3 – unde solul a fost haldat 25 ani 

în urmă; situl 2 – lacul de acumulare și zona umedă; 4 – situl care are vârsta de 20 ani; 5 – suprafața 

care a fost haldată cu vârsta de 7-10 ani; 6 – suprafața haldată cu vârsta de 3-5 ani. 

Rezultatele indică la faptul că în situl de 25 ani au fost stabilite 63 specii de plante. 

Menţionăm că, o mare suprafață a acestui sit este acoperită de plante lemnoase printre care specia 

invazivă măslinul sălbatic și creşte foarte abundent. Printre plantele lemnoase mai vegetează 

sălcioara angustifolie, arţarul american, salcîmul alb, care, de asemenea, sunt specii invazive, însă 

vegetarea mai moderată a acestor specii se explică, probabil, prin condiţiile mai puţin favorabile 

pentru dezvoltarea lor. 

În situl 2 (lacul de acumulare și zona umedă) se caracterizează prin 26 specii. de plante, 

inclusiv şi specii adaptate la un regim hidric satisfăcător cum sunt speciile de răchitan, cânepa 

codrului, papură angustifolie, papură latifolie, stuful şi altele. 



N O O S F E R A 

Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2017, nr.18 

 

 62 

Pe terenul unde perioada de haldare este de 20 ani (situl 4) se caracterizează printr-o 

diversitate relativ înaltă și dispune de 52 de specii de plante. Vegetaţia acestui sit este dominată de 

planta lemnoasă măslinul sălbatic, însoţit de arţarul american, salcîmul alb şi specii de arbuşti, mai 

frecvente fiind păducelul şi măcieşul. Covorul vegetal în acest sit este acoperit la 60-70%, iar la 

baza pantei solul este acoperit în întregime de plantele erbacee, cum sunt speciile: grindelia, 

lăptucul, dar şi unele specii neagresive: sulfina galbenă, imortele, lumânărica , iarba şarpelu ș.a. În 

situl (cu numărul 5) suprafața haldată cu vârsta de 7-10 ani diversitatea floristică a acestui sit este 

mult mai redusă comparativ cu cea a siturilor precedente şi este reprezentată de 16 specii de plante, 

inclusiv specia de plantă lemnoasă – măslinul sălbatic. Această specie care în siturile precedente 

formau hăţişuri de nepătruns, în situl numărul 5 are o dezvoltare moderată, plantele acestei specii 

ating circa 2,5-3 m înălţime, sunt repartizate difuz pe suprafaţa sitului. 

Cercetările din situl 6 cu perioada de haldare de 3-5 ani este reprezentat de 26 de specii de 

plante erbacee, puieţi şi copăcei tineri de plante. Deşi diversitatea speciilor în acest sit cu vârsta cea 

mai mică este relativ mai mare comparativ cu situl precedent, gradul de acoperire a suprafeţei este 

redus şi poate fi apreciat cu circa 20-30%.  

Cercetările au demonstrat, că gradul de acoperire a siturilor cu biodiversitate și abundența 

speciilor de plante este determinat de vârsta de haldare, necesară pentru formarea biotopului și 

dezvoltarea diverselor specii de plante.  

Impactul asupra speciilor de animale protejate sau cu relevanţă deosebită 

Studiul privind comunităţile de insecte, care s-au format în interiorul carierei (spaţiile utilizate 

şi aflate în stare de recultivare) au demonstrat, (tabelul 4 ) că sunt prezentate 8 specii de fluturi 

diurni din 5 familii taxonomice. Cea mai mare valoare dintre ei o constituie fluturele Lycaena 

dispar din familia Lycaenidae, inclus în Lista IUCN (Lista Roşie Mondială, categoria NT), în 

Anexa II la Convenţia de la Berna şi în Anexele II şi IV la Directiva Consiliului Europei referitoare 

la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice. 

Tabelul 4 

Prezenţa lepidopterelor diurne în cariera din Rezina (%) [28.07.2014] 

Familia, specia % Familia, specia % 

Fam. Hesperiidae  Fam. Lycaenidae  

Pyrgus malvae 7,2 Everes argiades 7,2 

Fam. Pieridae  Plebeius argus 7,2 

Colias chrysotheme 14,2 Lycaena dispar 14,2 

Fam. Nymphalidae  Lycaena phlaeas 14,2 

Coenonympha pamphilus 7,2 Polyommatus icarus 28,6 

 

Entomofauna din preajma lacului este prezentată preponderent de către libelule (Libellula 

quadrimaculata, Anax imperator şi Platycnemis pennipes) şi heteroptere acvatice – Gerris 

thoracicus, Glaenocorixa concinna şi Notonecta glauca. Printre vegetaţia erbacee şi în desişurile de 

arbuşti a fost depistată specia Formica cunicularia din familia Formicidae.  

Situaţia privind speciile rare. În prezent în carieră nu există specii rare de reptile, amfibieni 

şi mamifere, deşi pîna la deschiderea carierei, în această localitate existau două specii de ţistari 
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Spermophilus citellus şi Spermophilus suslicus şi de reptile Coluber caspius, Zamenis Longissimus, 

Coronella austriaca, Pelobates fuscus. 

Impactul carierei are caracter local, însă atinge şi teritoriul din împrejurimea carierei la 

diferite distanţe. Deşeurile şi poluarea se transferă prin aer în formă de praf, prin scurgerea apelor şi 

evacuarea solului, care este depozitat în forme de halde nu numai pe teritoriul carierei, dar şi în 

canioanele din împrejurimi. În rezultat, are loc poluarea mediului înconjurător în care trăesc 

animalele. În primul rând suferă animalele la care modul de viaţă este strîns legat de mediul acvatic 

şi de sol. Printre acestea este necesar de menţionat Pelobates fuscus, Triturus cristatus, Bombina 

bombina, Coluber caspius, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Natrix natrix, Natrix 

tessellata, Anas platyrhynchos etc. 

Ameninţările pentru animale, sunt cauzate din partea traficului de autotransport, populaţie, 

zgomotul de la activităţile de extragere şi încărcarea calcarului, construirea de către populaţie a 

diverselor construcţii, de deplasare a oamenilor şi în rezultatul folosirii şi anexării teritoriilor locuite 

de animale de către populaţie.  

În rezultat, are loc reducerea fizică a suprafaţei şi micşorarea spaţiului de locuit a animalelor 

şi din cauza acestei activităţi are loc stresarea animalelor mari care sunt şi cele mai sensibile. 

Lărgirea suprafeţei carierei cauzează reducerea terenului şi spaţiului de locuit, dispar rezervaţiile 

unor specii de faună şi se reduc diverse tipuri de resurse. Se diminuează probabilitatea restabilirii 

faunei, reîntoarcerea speciilor, restabilirea şi alimentarea faunistică din zonele adiacente. 

În general, are loc creşterea riscului de pierdere a componentelor faunistice tipice ale 

landşaftului şi în primul rând ceea ce privește speciile conservative şi vulnerabile, cum sunt Coluber 

caspius, Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Triturus cristatus, Martes foina, Sus scrofa, 

Perdix perdix. În pericol se află și specia rară Buteo rufinus, care a apărut în situl carierei la 

cuibărire, precum şi privitor la unele specii acvafile, răpitori mici, ce populează pantele pietroase, 

Mustela nivalis, dar si altor animale, care habitează în vizuini şi alte ascunzişuri în sol. 

Concluzii 

1. Impactul negativ a lucrarilor de exploatare a rocilor de calcar în cariera „Lafarge Ciment” 

(Moldova) S.A. asupra florei și faunei constă în modificarea funcțiilor principale ândeplinite de 

vegetație și anume: antierozivă, ecologică, de microclimat, hidrologică, sanitară, de reducere a 

zgomotului, recreativă și estetică. Are loc înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament, 

prin lucrarile de decopertare și excavare, fragmentarea habitatelor naturale, prin aparitia unei bariere 

fizice constituită din lucrările de exploatare a agregatelor minerale. În rezultatul activității carierei 

are loc deprecierea speciilor, perturbarea grupelor vegetale fragile, reducerea productivității 

biologice, datorita gradului crescut de poluare. Pentru lumea animală are loc tulburarea vieții 

animalelor sălbatice, libertatea de mișcare a acestora fiind din ce în ce mai afectată de activtatea de 

exploatare a rocilor utile din carieră. 

2. Impactul exploatării carierei de calcar asupra diversităţii vegetale şi a populaţiilor de plante 

se manifestă în mod diferit. Astfel unele specii euribionte care în ecosistemele naturale posedă un 

caracter invaziv se adaptează foarte uşor la condiţiile de viaţă din ecosistemul exploatat, alte specii 

stenobionte cu anumite cerinţe faţă de condiţiile mediului suportă mai greu condiţiile din cariera 

exploatată. Aceste specii se dezvoltă în număr mic şi se adaptează mai dificil în asociaţiile de plante 

ale carierei. 
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3. Impactul exploatării carierei asupra diversităţii vegetale se manifestă prin prezenţa unui 

număr mai mic de specii (101), comparativ cu diversitatea vegetală a ecosistemelor calcaroase 

nevalorificate, unde vegetează circa 310 specii. 

4. Fonul floristic de bază al ecosistemului carierei de piatră pe haldele restabilite, mai cu 

seamă cele cu vârsta de 20 şi 25 ani îl formează specia invazivă de măslin sălbatic. Plantele erbacee 

care au caracter invaziv: grindelia şi bătrânişul au un rol important în formarea covorului vegetal şi 

sunt speciile care printre primele populează aceste habitate, fiind răspândite de diferiţi factori: 

vântul, apa, păsările şi camioanele care traversează cariera. 

5. Majoritatea speciilor de plante erbacee trec printr-o perioadă de adaptare la condiţiile 

ecosistemului exploatat al carierei, însă unele specii suportă uşor această perioadă, de exemplu: 

sulfina galbenă, sulfina albă, ghizdeiul, coroniştea, care fiind plante fabacee îşi asigură sursa de 

azot în substrat prin intermediul bacteriilor azotfixatoare din nodozităţile de pe rădăcini. 

6. Cele mai bogate în specii sunt platourile cu o vârstă mai mare din momentul stocării deco-

pertărilor (cele de 20 şi 25 de ani). Astfel platoul cu vârsta de 25 de ani se caracterizează printr-o di-

versitate floristică maximala de 63 specii, iar pe halda cu vârsta de 20 de ani vegetează 52 de specii. 

7. În interiorul teritoriului carierei s-au format condiţii microclimaterice favorabile 

(temperatura şi umiditatea aerului sporite comparativ cu împrejurimile) pentru un şir de insecte, 

care aici găsesc un fel de "adăpost" ecologic. 
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The physical performance of athletes through the functional reserves of the body is analysed in this 

article. It is estimated that the athletes performance correlates with the functional level of the cardiovascular 

system, the functional reserves of the body, the correlation coefficient between the resistance coefficient and 

the cardiovascular functional level. 
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 Introducere. În condiţiile actuale ale progresului tehnico-ştiinţific a apărut un interes sporit 

atât faţă rezervele funcţionale ale organismului, cât şi faţă de resursele materiei prime pe planetă, 

determinat de acele schimbări care se produc în natură şi în organismul uman. Exploatarea 

neraţională a resurselor naturale duce inevitabil la micşorarea surselor biologice şi pune în pericol 

existenţa umană. Iar la om ele s-au exprimat prin boli cronice grave ale sistemului cardiovascular, 

respirator şi a altor sisteme, care se răsfrâng negativ asupra activităţii umane [3].  

Un interes deosebit în rândul problemelor biologiei şi medicinii contemporane prezintă: 

stresul, adaptarea, dereglările şi rezervele funcţionale ale organismului. Problema rezervelor 

funcţionale şi justificarea analizei multilaterale a acestui concept generează destule controverse şi 

nedumeriri, rămânând una din problemele actuale ale mileniului III [2]. 

  Pentru a elucida esența rezervelor fiziologice ale organismului, trebuie mai întâi să 

clarificăm care este diferenţa între „rezerve” şi „resurse”. Prin „resurse” subînţelegem bogățiile unui 

izvor, surse, din care pot fi extrase substanţe sau forţe necesare pentru existenţă, iar prin noţiunea de 

„rezerve” – o rezervă de substanţe sau forţă, care într-un mod sau altul este păstrată de organism 

până la un moment dat, când ele vor fi necesare şi vor putea fi utilizate suplimentar [9]. 

Omul permanent se află sub influenţa unor factori naturali, sociali care influențează într-un 

mod sau altul asupra organismului şi deseori solicită adaptarea lui la condiţiile noi. Procesele 

fiziologice în cadrul adaptării de lungă durată se desfăşoară cu restructurarea mecanismelor de 

reglare, cu mobilizarea şi utilizarea rezervelor fiziologice ale organismului. În mecanismele de 

adaptare a organismului la acţiunea diferitor factori, un rol important le revine centrelor vegetative 

ale creierului, nemijlocit nucleilor hipotalamici, hipocampului şi formaţiunii reticulare. Adaptarea 

către o activitate oarecare sau condiţiile noi de existenţă, determină o diminuare a rezervelor 

funcţionale ale organismului şi poartă un caracter individual, sunt în dependenţă de vârstă, 

pregătirea fizică etc. În procesul de reorganizare a homeostaziei şi elaborarea unor noi căi de 

coordonare a stării funcţionale, micşorarea potenţialului energetic al lor este inevitabil [7, 8]. De 
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aceea, este foarte important de a cunoaşte cum şi în ce consecutivitate, cu ce viteză şi în ce termen 

are loc restabilirea rezervelor funcţionale. 

Rezervele funcţionale ale organismului vizează diapazonul posibilităţilor „ascunse” de 

modificare a activităţii funcţionale ale elementelor structurale ale organismului, interacţiunea lor, 

precum şi „exploatarea” lor de către organism în scopul atingerii rezultatelor activităţii omului, 

pentru adaptarea către acţiunea factorilor fizici, încordărilor psiho-emoţionale şi interacţiunea 

factorilor mediului înconjurător. Rezervele funcţionale reprezintă nu altceva decât posibilităţile 

adaptative şi compensatorii, formate în procesul evoluţiei la nivel de celule, țesuturi, organe, 

sisteme de organe şi organismului într-un tot întreg, capabile să sporească de multe ori starea 

funcţională în condiţii noi/extremale, în comparaţie cu starea de confort. 

 În procesele de adaptare ale organismului la o oarecare activitate şi acţiunea factorilor 

mediului ambiant, toate tipurile de rezerve funcţionale se mobilizează şi se includ selectiv în 

sistemul reacţiilor de adaptare. Caracterul reacţiilor specifice este determinat de gradul 

particularităţilor adaptative ale organismului, particularităţile structurale, sex şi vârstă. Este 

cunoscut că, procesul adaptativ este însoţit de formarea unui sistem specific funcţional al rezervelor 

adaptative ale organismului [11]. 

 În cadrul sistemului rezervelor funcţionale adaptative ale organismului ca răspuns la un efort 

muscular, se evidenţiază veriga centrală, determinată de subsistemul rezervelor fiziologice, 

deoarece el integrează într-un tot întreg elementele structurale ale sistemului neuro-umoral din 

contul mecanismelor de reglare. În cadrul subsistemului rezervelor se evidenţiază următoarele 

blocuri: 1. blocul sistemelor senzoriale care recepţionează şi realizează prelucrarea primară a 

semnalelor de conectare şi corecţie; 2. blocul organizării activităţii motorii; 3. blocul reglării 

homeostaziei; 4. blocul realizării activităţii motorii. 

Primele două blocuri sunt determinate de funcţiile SNC. Blocurile 3-4, de asemenea, sunt în 

legătură cu SNC, însă executorii blocului 3 sunt organele şi sistemele de organe ce menţin 

homeostaza (cardiovascular, respirator, excretor etc.), activitatea cărora este reglată nu numai pe 

cale nervoasă dar şi umorală; executorii blocului 4 sunt muşchii, adică miofibrilele şi elementele lor 

structurale. Este evident că, o parte din blocuri determină intercorelaţiile pozitive şi negative 

(stimulare şi inhibiţie), iar o parte – asigură o influenţă unilaterală (numai pozitivă sau negativă). 

În principiu, adaptarea organismului către activitatea musculară poate fi privită ca un proces 

integru din două componente. Pe de o parte, în cadrul activităţii motorii, organismul se 

reorganizează spre menţinerea homeostazei, constantelor de importanţă vitală ale mediului intern al 

organismului, care se modifică în continuu sub influenţa activităţii fizice. Pe de altă parte, cu toate 

că prevenirea dereglării homeostazei oricum eşuează, organismul se adaptează către ândeplinirea 

activităţii motorii specializate în condiţiile homeostaziei modificate.  

Toate procesele de adaptare a organismului sunt însoţite de consumul şi restabilirea rezervelor 

funcţionale. Restabilirea rezervelor este un proces mai mult sau mai puţin ândelungat. Rezervele 

psihice implicate în adaptarea socială se restabilesc mai mult timp, chiar ani întregi. 

În restabilirea nivelului rezervelor funcţionale intervin mecanisme endogene, care au 

caracteristicile sale proprii spaţiu-timp, forţă şi viteză. Restabilirea rezervelor funcţionale include 

câteva componente: evidenţa mecanismelor de restabilire endogene şi corespunderea desfăşurării 
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lor în conformitate cu procesele adaptative; acţiunea externă, cu scopul corectării restabilirii 

endogene (corecţia vitezei, duratei, intensităţii etc.); de a administra componenţi ai reacţiilor de 

restabilire (glucoză, calciu, vitamine, fermenţi, oxigenoterapie etc.), precum şi eliminarea 

substanţelor cu acţiune nefastă asupra proceselor endogene de restabilire (spălături, băi, 

hemodializă etc.); stimularea nespecifică a mecanismelor de apărare ale organismului (călire, saune, 

hidroproceduri, masaj etc.). 

Astfel, rezervele funcţionale scot în evidență capacitatea adaptativă şi compensatorie a organis-

mului uman, iar despre nivelul lor ne atestă indicii activității sistemelor cardiovascular și respirator.  

Efortul fizic joacă un rol important în formarea rezistenței funcționale a organismului, mai 

ales la sportivi, fiind una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament contemporan. Din 

punct de vedere fiziologic, rezistența sportivilor prezintă un complex de posibilități funcționale, 

care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condițiile de antrenament [6]. Ca aspect 

funcțional, rezistența va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii, fiind analizată ca un 

proces ce apare și se dezvoltă în timpul efortului și este urmat de un lanț de schimbări în organism, 

care conduce la scăderea rezistenţei la efort. Astfel, atunci când merge vorba de rezistență, accentul 

se pune pe posibilitatea de a continua lucrul, însă, când se vorbește despre oboseală, accentul se 

pune pe scăderea capacității de lucru.  

Antrenamentul sportiv prezintă un proces, care vizează adaptarea pe termen lung a 

organismului la activitățile musculare intense, permiţând dezvoltarea efortului muscular 

considerabil prin efortul fizic de o intensitate și durată înaltă [4]. 

Specificul adaptării în sport este determinată de tipologia activităților fizice, experiența și 

calificarea sportivă, vârsta și sexul sportivilor, precum și de condițiile antrenamentului sportiv [5]. 

Rolul decisiv la toate nivelurile ierarhice de adaptare către efortul fizic joacă sistemele 

cardiovascular și respirator. Datorită labilității ridicate al mecanismelor fiziologice de reglare, 

aceste sisteme se includ printre primele în activitățile compensator-adaptive, care tind să asigure, 

adecvat cerințelor, cantitatea necesară de oxigen pentru țesuturi. 

Astfel, în baza celor relatate, ne-am propus să cuantificăm performanțele fizice la un grup de 

sportivi prin prisma rezervelor funcționale ale organismului.  

Materiale şi metode. În investigații au fost implicaţi 29 de tineri, dintre care 10 – nesportivi, 

care au constituit lotul martor şi 19 tineri – sportivi atleţi, care au constituit lotul experimental, cu 

vârsta cuprinsă între 17-19 ani. Pentru realizarea studiului am aplicat diverse metode: înregistrarea 

activităţii cardiace, veloergometria, proba Martin-Kushelevsky, probe sportive. 

Rezultate și discuții. Dintre parametrii de bază al efortului fizic cu rol în determinarea 

amplitudinii modificărilor din organism, sunt intensitatea și durata efortului fizic. Însă obținerea 

performanțelor sportive este inevitabilă fără o alimentație corespunzătoare, medicație, refacere 

fizică și psihică adecvată, prevenirea și recuperarea traumatismelor [1, 10]. 

Studiile efectuate în domeniul dat au arătat că, în timpul efortului fizic, pentru un anumit 

sportiv, nivelul de solicitare al organelor și sistemelor de organe este foarte diferit. Unele dintre ele 

ajung la nivelul cel mai înalt al capacității lor funcționale, altele sunt încă departe de acesta. 

Starea sănătății și nivelul rezervelor funcționale a organismului sportivilor sunt strâns legate 

între ele. Pe de o parte, prezența oricăror abateri de la normă în starea de sănătate, determină o 
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scădere a capacității funcționale și provoacă tulburarea proceselor de adaptare la efort fizic. Pe de 

altă parte, reducerea resurselor de adaptare, ca urmare a expunerii excesive la efort fizic, poate 

provoca apariția stărilor pre-patologice sau chiar patologice. Mecanismele homeostatice stau la baza 

oricărui gen de adaptare, iar activitatea sportivă atletică distanțează limitele homeostatice, optimale 

pentru persoanele sănătoase. Antrenamentele de zi cu zi, precum și participarea sportivilor la 

diverse competiții sportive, impune suprasolicitări enorme, mai cu seamă, în plan fiziologic. 

Din cele expuse mai sus, putem menționa că parametrii fiziologici la sportivii-atleţi variază în 

limite mai mari, decât la persoanele neantrenate. Specificul activității musculare în atletism, 

determină o legitate și specificitate în testarea stării funcționale, care se orientează în controlul 

adaptării acelor sisteme și funcții ale organismului, care sunt fundamentale în probele de atletică. G. 

Kari (2009) vizează sistemele principale, care asigură un nivel funcțional înalt în probele de atletică 

(sistemele cardiovascular, respirator, muscular). 

Este cunoscut faptul că complexitatea adaptărilor cardiovasculare se bazează pe două tipuri de 

mecanisme: mecanisme centrale (creșterea frecvenței cardiace, creșterea debitului sistolic, ca 

urmare a creșterii contractilității miocardice); mecanisme periferice - vasodilatație în sectorul 

arterial al musculaturii supuse efortului fizic. Adaptările specifice respiratorii la efort fizic se produc 

prin modificări adaptive ventilatorii, prin perfuzia sangvină a capilarelor pulmonare și transferul 

gazos de o parte și cealaltă a membranei alveolo-capilare. Proprietatea de rezistență cardio-

respiratorie este într-o strânsă legătură cu capacitatea de rezistență generală a organismului 

sportivilor, și datorită integrității acestor două sisteme se pot susține eforturi de lungă durată [7]. 

În baza parametrilor înregistrați ce caracterizează activitatea funcțională a sistemului 

cardiovascular am constatat distribuirea reprezentanţilor lotului martor în două clastere: I claster – 

normotonici, într-o componenţă de 80%, la care frecvenţa contracţiilor cardiace (FCC) a oscilat în 

limitele normei 73,50±5,15 băt./min.; valorile M, ce caracterizează activitatea centrilor de reglare 

umorală a ritmului cardiac, de asemenea, sunt în limitele normei (0,82±0,06), indicele MO, ce ref-

lectă gradul adaptabilității de lungă durată a ritmului cardiac a vizat valori normă (0,80±0,02 s.) şi 

amplituda variaţională (ΔX), care reflectă efectul sumar al reglării ritmului sistemului nervos vege-

tativ şi este în strânsă legătură cu starea sistemului nervos vegetativ parasimpatic, de asemenea, pre-

zintă valori în limitele normei (0,34±0,25 s.); clasterul II – simpatotonici, a inclus 20% din tinerii la 

care s-a înregistrat o tahicardie moderată (82,00±7,41 băt./min.), amplituda variaţională (ΔX 

0,21±0,05 s), prognoza matematică (M) 0,73±0,02, iar modalul (M0) a vizat valori de 0,74±0,03 s. 

În condiţiile efortului fizic, la reprezentanții lotului martor s-a constatat distribuirea lor într-un 

singur claster – simpatotonici. La toţi s-a înregistrat tahicardie pronunţată, de 167,3±13,09 băt./min. 

însoţită de mărirea nivelului de funcţionare autonomă a conturului de coordonare. Valorile 

prognozei matematice (M) fiind de 0,39±0,04; amplituda variaţională (ΔX) de 0,16±0,06 sec; 

gradul adaptării de lungă durată (M0) 0,42±0,12 sec. 

Reieşind din datele frecvenţei contracţiilor cardiace, gradului de adaptabilitate de lungă durată 

a ritmului cardiac, a indicelui activităţii centrelor de reglare umorală şi autonomă a ritmului cardiac 

la acţiunea efortului fizic, la toți reprezentanţii lotului martor s-a constatat o tahicardie pronunţată. 

Pentru menţinerea homeostazei, echilibrului dintre organism şi mediul înconjurător în efort fizic, 

aceşti indivizi solicită încordarea activităţii sistemelor funcţionale. O astfel de stare de efort nu 
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poate fi menţinută timp ândelungat de către ei, deoarece în acest caz, durata diastolei este mult mai 

mică decât valorile normă, ceea ce determină automat scăderea umplerii diastolice şi implicit a 

fracţiei sângelui expulzat cu fiecare sistolă în circulaţie, fapt vizat în concordanţă cu datele 

literaturii [5, 7]. 

Analiza rezultatelor înregistrărilor activităţii cardiace la reprezentanţii lotului II –experi-

mental, în condiţii de repaus conform parametrilor FCC, M, M0, ΔX – a relevat distribuirea lor în 

trei clastere: I claster (15,78% subiecți), la care indicii studiaţi s-au înregistrat în limitele normei; la 

10,5% din cei investigaţi s-a înregistrat intensificarea automatismului celulelor nodulului sinuzal, 

plasându-i în clasterul II, iar la 76,67% din ei, sub influenţa sistemului nervos parasimpatic, mai cu 

seamă a nervului vag, indicii studiaţi au vizat o bradicardie plasându-i în clasterul III. 

Prezenţa clasterului II în aceste condiţii se datorează particularităţilor individuale ale 

indivizilor, tipului de activitate nervoasă superioară, ce determină o încordare psiho-emoţională la 

sportivi vizată de indicele încordării 148,25±11,75 u.c. Însă cel mai reprezentativ s-a determinat 

clasterul III – vagotovici. În rândul lor, la 42,85% s-a determinat bradicardie moderată 63,66±1,25 

băt./min; la 50% din ei – bradicardie 57,14±1,89 băt./min şi la 7,14% – bradicardie pronunţată 45 

băt./min. 

În condiţiile efortului fizic, odată cu creșterea potențialului aerob, s-a stabilit o distribuire şi a 

sportivilor într-un singur claster – simpatotonici: FCC fiind de 148,58±7,14 băt./min, M 

(0,73±0,01), M0 (0,72±0,02 s), ∆X (0,18±0,03s). 

Este cunoscut că, la sportivii care practică probe ce antrenează rezistența, frecvența cardiacă 

de repaus este mult mai mică și prezintă valori de 40-50 băt./min., iar în unele cazuri FCC este chiar 

și mai mică. Tocmai ca mecanism adaptativ are loc bradicardizarea cordului în repaus, ca expresie a 

stării de hipervagotonie. Bradicardia, determină o pauză mai lungă între sistole și, deci, o refacere 

mai bună a potențialului biologic. Aceasta permite ca, pornind de la valori bazale mai mici în timpul 

eforturilor fizice, creşterile de frecvenţă cardiacă să ajungă în limitele tolerabile pentru organism şi, 

astfel, este posibil de a menţine eforturi fizice timp ândelungat. Datorită acestui mecanism de 

adaptare, inima reuşeşte să-şi asigure o perioadă de diastolă suficientă pentru a face faţă condiţiilor 

de efort impuse [12]. 

Timpul prelungit al diastolei este unul dintre elementele fundamentale adaptative ale cordului 

sportiv, realizând condiţia de timp necesară pentru umplerea diastolică a cavităţilor inimii, ceea ce 

se va reflecta asupra volumului sistolic. De asemenea crește și cantitatea de sânge circulant în 

timpul efortului cu 1-2 l prin antrenarea masei de sânge din organele de depozit (ficat, splină, piele) 

prin vasoconstricție reflexă. Viteza de circulație a sângelui crește în efort de circa 3 ori (circuitul 

complet este efectuat în 7 secunde în efort intens față de 21 secunde în confort).  

În mecanismele de adaptare a organismului la acţiunea diferitor factori, un rol important le 

revine centrilor vegetativi ai creierului, nemijlocit nucleilor hipotalamusului, hipocampului şi 

formaţiunii reticulare. Rezultatele cercetărilor fiziologice comparate au pus în evidenţă că, 

particularităţile reacţiilor individuale a organismului la condiţiile mediului ambiant sunt în strânsă 

dependenţă de rezervele funcţionale ale organismului.  

Rezultatele studiului au estimat următoarele: 89,47% din reprezentanții lotului experimental 

au exteriorizat un nivelul funcţional al sistemului cardiovascular bun (clasterul I), diferenţa dintre 
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TA până la şi după efort variind între 1-5 unităţi (TA până la efort 118,02±9,3 / 71,58±4,2 mm/Hg; 

peste 5 minute de la efort 123,6±5,2 / 76,02±3,5). Clasterul II - nivelul funcţional al sistemului 

cardiovascular satisfăcător, a inclus 10,52% din sportivi, la ei diferenţa între parametrii iniţiali şi 

după efort a TA au fost cuprinsă între 5-10 unităţi. Clasterul III – nivelul funcţional al sistemului 

cardiovascular nesatisfăcător nu s-a vizat în rândul sportivilor, fiind estimat la 28,12% din 

adolescenţii fumători (o diferenţă mai mare cu 10 unităţi).  

La reprezentanţii lotului martor s-au vizat trei clastere la nivelul funcţional al sistemului 

cardiovascular: clasterul I (bun) – doar 20% din tineri; clasterul II (satisfăcător și nesatisfăcător) a 

inclus câte 40% din tineri. Starea funcţională satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare a sistemului 

cardiovascular o putem explica prin aceea că marea majoritate a tinerilor, duc un mod de viaţă 

hipodinamic, cu factori nesanogeni asupra sistemului cardiovascular.  

Prin urmare, procesele fiziologice din organismul sportivilor-atleți, în condiţii de repaus 

relativ, derulează mai rentabil, mai econom, în comparaţie cu procesele fiziologice din organismul 

tinerilor nesportivi. În acest sens, rezervele funcționale ale organismului, care se mobilizează la 

sportivi în timpul efortului fizic, se caracterizează printr-un arsenal mai mare decât la reprezentanţii 

lotului martor. Nivelul înalt al rezervelor funcționale ale organismului la sportivi se datorează 

optimizării procesului de antrenamente, distribuirii efortului fizic în ciclul anual. Aceasta 

optimizare se desfăşoară prin intermediul a două procese consecutive – oboseala şi recuperarea. 

Efortul fizic realizat într-un regim regulat, programat corect din punct de vedere funcţional exclude 

factorul de oboseală.  

Prin urmare, efortul fizic practicat timp ândelungat, rațional ca durată și intensitate, produce 

în mod lent modificări funcționale asupra sistemului cardiovascular, care asigură o mai bună 

adaptare la efort. Modificările survenite în urma antrenamentului la nivelul sistemului 

cardiovascular sunt într-o dependență direct proporțională cu ramura de sport practicată. Din 

rezultatele testărilor efectuate în studiul dat, putem spune că, cele mai accentuate, dar și mai 

prielnice schimbări s-au înregistrat la reprezentanții lotului experimental.  

În acest context am analizat performanţele sportivilor în dependenţă de nivelul funcţional al 

sistemului cardiovascular (tab.1). 

Tabelul 1 

Performanțele sportivilor în raport cu nivelul funcțional al sistemului cardiovascular 

Clasterul conform 

nivelului de func-

ţionare a sistemului 

cardiovascular 

Lotul experimental 

Testul 

Kuper 

(m)  

Alergări de 

viteză 60% de 

la maxim (m) 

PCV170 

(m/sec) 

Alergări 

100m 

(sec) 

Coeficientul 

de 

rezistenţă 

Bună 2778±78,22 998±16,7 4,08±0,32 12,6±0,51 3,12±0,11 

Satisfăcătoare 2322±16,63 942±21,89 3,95±0,35 12,9±0,34 3,32±0,14 

Nesatisfăcătoare - - - - - 

 

Astfel, analizând datele din tabelul 1 am stabilit că, performanţele sportivilor corelează cu 

nivelul funcţional al sistemului cardiovascular, rezervelor funcţionale ale organismului, vizate de 

către coeficientul de corelaţie dintre coeficientul de rezistenţă şi nivelul funcţional cardiovascular 
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(r=0,67 și respectiv r=0,89), totodată aceste performanţe estimează şi caracterul intensităţii 

mecanismelor de adaptare la efortul fizic. 

Concluzii. Procesele fiziologice la sportivi în condiţii de confort relativ derulează mai 

rentabil, mai econom, în comparaţie cu procesele fiziologice la tinerii nesportivi. Nivelul înalt al 

rezervelor funcționale ale organismului la sportivi se datorează optimizării procesului de 

antrenamente, distribuirii raționale a efortului fizic în ciclul anual. Performanţele sportivilor 

corelează cu nivelul funcţional al sistemului cardiovascular. 
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In this article is analysed the direct connection between the environmental issues and the human 

health. All the environmental issues have a regional origin, but also they can affect a much bigger area. The 

anthropogenic actions on nature led to the following negative consequences: an expensive destruction of the 

natural ecosystems, a big erosion soil and a resources depletion of the drinking water, an intensive 

deforestation, a disappearance of some plants and animal species; in other words – a global pollution of the 

surrounding environment. 

 

Key-words: ecology, global ecosystem, environmental issues, population health. 

 

Introducere 

Fenomenele extremale ale climatului şi schimbării lui au un impact negativ asupra sănătăţii 

publice. Consecinţele acestui impact pot fi directe şi indirecte. Dintre consecinţele directe sunt 

decesele, leziunile, infirmitatea, bolile diareice acute, parazitozele, acutizarea unor stări morbide 

cronice etc. Consecinţele indirecte includ: seceta, pierderile recoltei, foametea, reducerea rezervelor 

de apă potabilă, supraîncălzirea locuinţei, aversele extremale cu inundaţii ş.a. Cauzele principale ale 

deceselor populaţiei în perioada caldă a anului sunt: boala ischemică, diabetul zaharat, maladiile 

organelor respiratorii, traumele, intoxicaţiile, iar cauzele spitalizărilor – maladiile sistemului 

circulator, sistemului respirator, sistemului excretor, sistemului nervos.  

Este important de menţionat şi unele consecinţe de ordin igienic, cum ar fi: stoparea sau 

încetinirea proceselor de autopurificare a solului şi acumularea pe suprafaţa lui a reziduurilor, 

nivelului de apă în fântâni, uneori chiar secarea lor, ceea ce provoacă insuficienţa apei de băut; 

majorarea mineralizării apelor freatice, concentrarea poluanţilor neorganici în apă; reducerea 

posibilităţilor de respectare a igienei individuale [2]. Toate aceste situaţii necesită efectuarea 

multiplelor acţiuni de prevenire a schimbărilor climatice. 

În scopul minimalizării impactului schimbării climatice asupra diverselor sisteme şi sectoare 

de activitate, s-a elaborat un sistem de măsuri de adaptare. Cele mai importante dintre aceste măsuri 

prevăd: elaborarea şi extinderea pădurilor, adaptarea managementului resurselor naturale la 

principiile dezvoltării durabile a sectoarelor de bază a economiei. Pentru ecosistemele naturale 

măsurile de adaptare sunt: extinderea ariilor protejate pentru ecosistemele mai vulnerabile la 

schimbările climatice; crearea sau restabilirea zonelor de interconexiune (crearea reţelei ecologice) 

a ecosistemelor fragmentate şi dispersate; organizarea monitoringului, în scopul aprecierii 

stabilităţii speciilor şi ecosistemelor în funcţie de schimbările climatice. Direcţionarea vectorului de 
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evoluţie a lor spre mărirea rezistenţei la aceste schimbări [14]; elaborarea şi implementarea 

programelor de restabilire şi extindere a pădurilor; restabilirea zonelor umede. 

Supravieţuirea speciilor de animale poate fi asigurată numai prin respectarea strictă a 

normelor tehnice la compartimentele, ce ţin de protecţia faunei sălbatice în procesul efectuării 

lucrărilor de igienizare şi a folosinţelor silvice. Un număr considerabil de specii de plante rare şi 

periclitate cresc în componenţa păturii erbacee de pe teritoriile unităţilor silvice şi rezervaţiilor 

naturale. Multe dintre acestea au valoare medicinală [10, 12]. În fondul forestier sunt încadrate toate 

terenurile, în care s-au mai păstrat ecosistemele de silvostepă, inclusiv cele cu specii relicte, precum 

şi alte elemente valoroase şi rare de vegetaţie. Habitatele erbacee conţin un număr considerabil de 

insecte periclitate, precum şi de reptile, servesc drept refugiu pentru polenizatorii plantelor, sunt 

necesare pentru majoritatea himenopterelor şi entomofagilor diptere, care contribuie la stabilitatea 

ecosistemelor forestiere. 

Degradarea principalelor comunităţi forestiere a avut loc din cauzele: aplicării un timp 

ândelungat a regenerării din lăstări, neglijării ândrumărilor tehnologice optime la efectuarea 

lucrărilor de gospodărire a arboretelor, păşunatului excesiv, folosirii speciilor necorespunzătoare 

condiţiilor locale la împădurire şi reîmpădurire, întreţinerii necorespunzătoare a culturilor silvice, 

expansiunii dăunătorilor de folianţi, sporirii considerabile în ultimii 10-15 ani a volumului tăierilor 

ilicite de copaci. 

Factorii antropici influenţează şi ecosistemele de stepă, consecinţele constând în desfăşurarea 

rapidă a proceselor de erodare a genofondului populaţional, specific şi genofic, paralel creându-se 

habitate cu condiţii favorabile pentru invazia speciilor alohtone şi autohtone agresive. Tot mai 

vulnerabile devin comunităţile primare tipice ecosistemelor şi habitatelor de stepă. Sub influenţa 

factorilor antropici s-a redus numărul total de specii din ecosistemele acvatice şi palustre cu 25-

30%. Din componenţa hidrofaunei au dispărut unele specii de protozoare, rotifere, crustacee, 

moluşte, insecte şi peşti. Au devenit rare aşa specii de peşti, ca morunul, nisetrul, păstruga, 

ţigănuşul, anghila [6, 7]. 

Stratul de ozon din stratosferă are o importanţă extrem de mare pentru protecţia plantelor, 

animalelor şi oamenilor contra razelor ultraviolete (UV) nocive, emise de soare şi astfel prezintă un 

factor care, paralel cu alţii, determină clima planetei. În cadrul comunităţii ştiinţifice persistă un 

consens referitor la stratul protector de ozon, care este sărăcit încontinuu prin folosirea de către om 

a unor anumite substanţe chimice, în special, a freonilor şi a halonilor. Aceşti compuşi chimici sunt 

utilizaţi în spray-uri, spumanţi, pentru refrigerare, fabricarea poliuretanului expandat, pentru 

condiţionarea aerului, pentru galvanizări, substanţe adezive, pentru solvenţi industriali, în spumele 

pentru stingerea incendiilor. Reducerea ozonului din stratosferă contribuie la creşterea radiaţiilor 

ultraviolete B la nivelul solului, cu consecinţe de înrăutăţire a sănătăţii umane şi a ecosistemelor de 

pe pământ.  

Globalizarea reprezintă realizarea unităţii istoriei, este un proces de formare şi răspândire a 

unei noi civilizaţii – planetare. Trăsăturile acesteia sunt: răspândirea instituţiilor politice ale 

democraţiei liberale, multiplicarea comunicării, comercializarea culturii, schimbarea mentalităţii. 

Interdependenţa raporturilor economice, politice, culturale, comunicaţionale conferă acestei 

civilizaţii planetare noi calităţi sistemice: fenomenele de criză şi disfuncţie într-un sector al 
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civilizaţiei globale prezintă pericol pentru celelalte sectoare [1, 2]. În acelaşi timp, această 

interdependenţă favorizează răspândirea celor mai optime forme ale existenţei economice şi 

politice, a acelor modele culturale, educaţionale, valorice, care sunt apreciate ca eficiente pentru 

realizarea necesităţilor personale şi sociale.  

Fenomenele enumerate ale globalizării se răsfrâng evident asupra sănătăţii populaţiei umane, 

ândeosebi a celor care nemijlocit sunt implicaţi în procesele ei. În primul rând, aceasta se referă la 

maladiile infecţioase (pneumonia atipică cu sindrom respirator acut sever) şi sexual transmisibile 

(maladia SIDA). Condiţiile nefavorabile de trai şi de muncă ale imigranţilor foarte frecvent sunt 

riscante, determinând stresuri emoţionale cu consecinţe complicate de psihoze, dereglări 

cardiovasculare. Femeile traficate în repetate rânduri îşi complică situaţia prin sarcini nedorite, 

sterilitate (din cauza avorturilor criminale, afecţiunilor inflamatorii şi lezării organelor genitale). 

Dintre alte situaţii nestandarde ale sănătăţii de menţionat cronicizarea maladiilor, ca urmare a trata-

mentului întârziat sau a lipsei acestuia; traumele fizice (leziuni corporale ca o consecinţă a maltratării 

fizice), sindromul psihic posttraumatic, dependenţa alcoolică, dependenţa narcotică [3, 5, 11]. 

Contaminarea de proporţii a unor produse alimentare, epidemiile spontane, exemplul cărora 

poate fi encefalita spongioasă (boala Creutzfeld-Jacob), terorismul (în special, bioterorismul) şi 

altele prezintă un pericol permanent pentru societate, indiferent de zona geografică în care se află 

sau de nivelul dezvoltării economice. 

Rezultate și discuții 

Problemele mediului ambiant nu pot fi abordate în întreaga lor profunzime și complexitate, iar 

soluțiile cele mai viabile nu pot fi formulate decât prin referire directă și permanentă la 

problematica vastă a dezvoltării societății în ansamblul ei. Mediul ambiant și dezvoltarea 

economică sunt indisolubile, primul reprezintă locul în care trăim cu toții, iar dezvoltarea este ceea 

ce noi facem cu toții pentru a îmbunătăți soarta noastră în acest mediu. 

Legătura dintre dezvoltarea economică și mediul ambiant a fost percepută și, mai ales luată în 

calcul destul de greu, întrucât reprezenta o față nevăzută a lucrurilor ce intră mai puțin în sfera 

preocupărilor curente, a căror efecte erau pe termen mediu și lung. Aceasta a generat și apoi a 

accentuat antagonismul dintre om și mediul natural, a produs dereglări în ciclul de creare și 

consumare a bunurilor obținute. În condițiile actuale putem vorbi de o contradicție tot mai evidentă 

dintre o anumită orientare a dezvoltării economice și cerințele menținerii echilibrului mediului 

ambiant [4, 8]. 

Tipul actual de dezvoltare economică, bazat pe tehnologii care irosesc cantități importante de 

materii prime și energie, este responsabil de faptul că nu s-a urmărit valorificarea tuturor 

componentelor din materia primă intrată în procesele tehnologice, consecința fiind aceea că la o 

serie de materii prime se utilizează procente mici în procesele industriale respective, iar marea masă 

a acestora se depozitează ca reziduuri, sau se revarsă în ape sau în atmosferă. Tipul de dezvoltare 

preponderent cantitativ bazat pe tehnologii liniare s-a dovedit a fi mare consumător de materii prime 

și resurse minerale neregenerabile, ceea ce a determinat posibilitatea epuizării într-un interval de 

timp mai mare sau mai mic, a bazei de resurse eficient exploatabile. Agricultura și utilajele sale 

excesiv de specializate, cu cantitățile sale mari de îngrășăminte chimice, insecticide și erbicide, a 

devenit atât un domeniu consumator de energie și substanțe minerale neregenerabile, cât și o sursă 
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principală de degradare a solului. Marea industrie a antrenat concentrarea populației în mari 

aglomerări urbane care a dus la apariția unui număr mare de agenți poluanți. 

Întreaga responsabilitate pentru situaţia actuală precară a mediului înconjurător revine, în 

primul rând, ţărilor dezvoltate: „statele bogate nu au însă decât ceea ce merită, deoarece, timp de 

peste o sută de ani, au practicat ele însele, o politică economică, care nu urmărea decât înavuţirea, 

fără a ţine câtuşi de puţin seama de problemele ecologice sau de altă natură. Ele au refuzat ţărilor în 

curs de dezvoltare preţuri echitabile pentru materiile prime; au determinat numeroase ţări să 

contracteze o imensă datorie externă, ceea ce le-a obligat, apoi să forţeze exportul, în condiţii 

dezavantajoase; au încurajat, în aceste ţări, un model de agricultură care nu a ţinut cont de situaţia 

ecologică şi socială, provocând pauperizarea a milioane de familii de ţărani. Toate acestea au pus 

bazele distrugerii rezervei verzi, ce asigură supravieţuirea planetei” [4, 9]. 

O problemă deosebită în procesul de poluare o reprezintă cea a deşeurilor, fie că acestea scapă 

controlul şi se răspândesc în atmosferă, pe sol sau în apă, fie că sunt stocate şi depozitate. În acest al 

doilea caz pericolul este potenţial şi problemele legate de depozitarea unor cantităţi mari de 

reziduuri care se acumulează în fluxurile uimitor de mari sunt greu de rezolvat. Şi în această 

problemă, ca peste tot în domeniul protejării mediului, intervine noţiunea de rentabilitate, înţeleasă 

în sens îngust. 

O contribuție deosebit de însemnată la deteriorarea mediului o au războaiele și dezvoltarea 

accelerată a industriei de armament. În timpul războaielor o parte semnificativă a populației este 

ucisă sau deplasată ca urmare a oscilațiilor, resursele ei de hrană sunt compromise pe perioade 

ândelungate, multe bunuri materiale, mijloace de subzistență sunt distruse, sunt degradate întinse 

zone naturale [13]. 

Perfecționarea armamentelor se traduce în creșterea capacităților tehnice și logistice ale 

forțelor armate de a devasta zone întinse. Dacă încă din timpuri vechi se folosea „tactica pământului 

pârjolit”, astăzi poate fi devastată ecologia pe vaste întinderi, cu arme nucleare, cu arme chimice sau 

organisme biologice. Exploziile nucleare experimentale, efectuate în atmosferă duc la răspândirea 

în limita inferioară a stratosferei a unor cantități masive de radiații. Chiar folosirea pașnică a 

energiei nucleare, ca urmare a unor accidente la centralele atomice, a demonstrat că aceasta are un 

caracter poluant și că în anumite condiții degradează pământul, poluează apa și degajă în aer gaze. 

Alți poluanți deosebit de nocivi eliminați în atmosferă sau în apă în urma dezvoltării industriei 

producătoare de arme sunt oxidul de carbon, sulful, deșeurile radioactive. Dintre consecințele 

nefaste ale acestei poluări amintim: schimbări îngrijorătoare de climă (apariția tot mai persistentă a 

secetei sau producerea de ploi cu efecte catastrofale), extinderea desertului, diminuarea la scară 

planetară a terenului agricol, dispariția tot mai rapidă a unor specii de plante şi animale etc [15]. 

În unele zone ale oceanului planetar continuă să se facă experiențe nucleare. Deșeurile 

nucleare sunt depozitate pe fundurile mărilor și oceanelor, putând, în timp, determina contaminarea 

acestora și distrugerea vieții marine, una din speranțele pentru viitor privind însăși existența 

omenirii. Totodată cursa înarmărilor duce la secătuirea unor resurse extrem de valoroase ale 

planetei unele fiind neregenerabile și de importanță vitală pentru omenire. 

În economia mondială contemporană există o mare diversitate de condiții concrete: niveluri de 

dezvoltare diferite, potențiale de resurse naturale și financiare și umane deosebite, climat și așezare 
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geografică de o mare varietate. Drept urmare își face loc tot mai pregnant ideea căutării unor soluții 

alternative de dezvoltare adecvate specificului național și contextului mondial actual [6, 8, 10].  

Degradarea naturii şi nivelul ridicat de poluare se datorează în cea mai mare parte creşterii 

demografice exagerate a populației. Această creştere a adus cu sine necesitatea unor terenuri agrico-

le suplimentare – antrenând procesele de despădurire, eroziune, deşertificare etc. – şi a făcut ca lu-

mea să se găsească într-o cursă industrială fără precedent pentru a satisface necesităţile şi dorinţele 

unor mase crescânde de oameni. Pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, cuceririle ştiinţei 

şi tehnicii de dezvoltare a societăţii au alimentat continuu şi dintotdeauna sporul demografic. 

Numărul crescând de oameni nu a împiedicat dezvoltarea societăţii, a vieţii ei spirituale şi a 

bunei stări materiale, ci dimpotrivă, a fost unul din factorii progresului pe Terra. Însă este evident că 

pe o planetă finită creşterea populaţiei nu poate fi infinită. Marile despăduriri şi formarea 

deşerturilor Saharei și Arabiei au început înainte cu doar câteva mii de ani, semn că înainte de 

această perioadă numărul oamenilor era insignifiant faţă de vastitatea naturii. Dar numai câteva zeci 

de milioane de oameni şi într-o perioadă de timp relativ scurtă, de câteva mii de ani, şi cu o tehnică 

rudimentară, au făcut ca, efectiv, faţa Pământului să se schimbe în rău, atât pentru biosferă, cât şi 

pentru societatea umană, socotită ca o entitate aparte [10, 11].  

S-a ajuns la unica concluzie importantă – mediul înconjurător are de suferit; este clar că un 

anumit teritoriu are limite pentru o anumită populaţie, chiar în ipoteza în care ştiinţa şi tehnica pot 

produce alimente pe căi astăzi considerate neconvenţionale, din substanţe şi organisme încă 

necunoscute şi neexploatate. De aceea ecologii trebuie să pună la dispoziţia factorilor politici datele 

care să stabilească nivelul optim de atins pe anumite perioade, nivelul presupus de nedepăşit, în aşa 

fel încât deciziile care se iau să asigure dezvoltarea armonioasă a societăţii. Numărul de locuitori 

este un factor decisiv în exploatarea optimă a naturii şi în păstrarea unui mediu înconjurător prosper. 

Imensul progres economic s-a repercutat în mod catastrofal asupra calităţii mediului natural 

planetar. Mondializarea economică accentuată prin atragerea în circuitul economic a spaţiului şi 

resurselor oceanice are ca efect imediat accentuarea interdependenţei ecologice determinată de 

unitatea sistemică a planetei. Devine tot mai evident că niciunul dintre sistemele economico-sociale 

existente până în prezent, al economiei centralizate sau al economiei de piaţă n-a fost pregătit în 

rezolvarea problemelor ecologice globale [12, 13]. Conceptul dezvoltării durabile devine compo-

nenta indispensabilă de valoarea constant economică, dar cu tendințe de prioritate a valorii 

culturale, morale, stringent umanitare.  

Odată cu creşterea numerică a populaţiei se măresc şi cantităţile de gaze de eşapament ajunse 

în aer, fenomen ce cândva se limita doar la zonele puternic industrializate şi la oraşe. De asemenea, 

metodele de agricultură intensivă care s-au extins în întreaga lume şi care au luat amploare odată cu 

creşterea demografică, au contribuit la creşterea cantităţii gazelor poluante. În ceea ce priveşte 

circuitul azotului, o populaţie din ce în ce mai numeroasă necesită producţii agricole sporite 

obţinute cu ajutorul îngrășămintelor chimice. Uneori procedeele nu se execută corect, rezultând 

excese de îngrășăminte chimice care scad capacitatea de reoxigenare a sângelui, iar intoxicația se 

manifestă prin simptome asemănătoare anemiei [10].  

Dorinţa omului, din toate timpurile, de a influenţa anumite fenomene ale naturii în funcţie de 

necesităţile lui, nu este nouă. În prezent, oamenii de ştiinţă caută să intervină în circuitul apei şi 

când aceasta este în cantitate prea mare, iar căderea ei produce multe efecte negative. 
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Intervenţia omului la nivelul norilor este încă la început, dar din cele mai vechi timpuri el a 

încercat să suplinească lipsa precipitaţiilor pentru culturi prin irigaţii, care sunt cunoscute încă din 

antichitate. Pe măsura trecerii timpului, metodele de irigare s-au perfecţionat; în prezent cel mai 

răspândit procedeu fiind cel de stropire sau al ploii artificiale, folosită în foarte multe locuri pe glob. 

Cel mai mare neajuns al intervenţiei omului în circuitul apei este însă acela că apa o dată folosită nu 

este suficient epurată şi din substanţă indispensabilă vieţii devine un mediu fără viaţă.  

Modificările climatice se referă la sporirea numărului populaţiei globale care determină 

intensificarea activităţilor umane (transport, încălzire, refrigerare, industrie, deşeuri) care la rândul 

lor determină amplificarea efectului de seră [11, 14]. Toate modelele avansează în consens 

previziunea că emisiile antropogene de gaze cu efect de seră vor creşte într-un ritm susţinut în 

cursul deceniilor viitoare. Aceste emisii de gaze cu efect de seră tind să se acumuleze în atmosferă.  

Schimbarea climatică va fi prea rapidă pentru ca ecosistemele naturale să se poată adapta. Va 

rezulta fără ândoială o puternică scădere a biodiversităţii (adică dispariţia speciilor animale sau 

vegetale). Toate acestea ar putea să aibă impact negativ asupra agriculturii, mediului şi turismului. 

De altfel, încălzirea climatului ar putea antrena dispariţia unei treimi şi chiar a unei jumătăţi din 

masa gheţarilor alpini în cursul viitorilor 100 de ani. 

Subţierea stratului de ozon este rezultatul acţiunii clorofluorcarburilor în principal, dar şi a 

altor substanţe chimice asemănătoare, cu consecinţe foarte grave asupra sănătăţii şi vieţii în general.  

Consecinţele distrugerii păturii de ozon – creşterea nivelului radiaţiilor UV ar avea consecinţe 

dezastruoase pentru orice formă de viaţă de pe planetă prin arsuri grave în zonele expuse la soare; 

scăderea activităţii şi implicit a eficacităţii sistemului imunitar, care are ca rezultat o creştere 

semnificativă a procentului de infecţii şi de cancer al pielii; scăderea eficienţei programelor de 

vaccinare, în special la copii, de asemenea şi scăderea biodiversităţii. 

Studiul biodiversităţii este în prezent o direcţie prioritară de cercetare, dar există încă 

diferenţe semnificative în modul în care este definită, delimitată şi studiată. Aceste divergenţe duc 

la acumularea unor cantităţi impresionante de date care nu permit o analiză exhaustivă pentru a 

putea fi adecvat interpretate. Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni pe Pământ, deoarece 

generează pe de o parte bunuri şi asigură servicii direct utilizabile sistemului socio-economic uman, 

iar pe de altă parte menţine procesele ecologice la nivel local, regional şi global.  

Componenta principală a biodiversităţii este diversitatea specifică, deseori confundată cu bio-

diversitatea, deoarece este cel mai bine înţeleasă şi a fost studiată de multă vreme de către taxono-

mişti. Ea se referă la varietatea speciilor la nivel local (biocenoză), regional (biom, regiune biogeo-

grafică) şi global (biosferă). O categorie a acesteia, care permite stabilirea unor criterii de prioritate 

în conservare, este diversitatea taxonomică, care vizează varietatea taxonilor de rang superior.  

O altă componentă a biodiversităţii este diversitatea genetică, care se referă la variabilitatea 

intraspecifică şi care reprezintă însăşi fundamentul procesului evolutiv. Studiul în acest domeniu 

este relativ recent, dar cunoaşte o mare amploare datorită progreselor realizate în genetică şi bio-

chimie, care permit analiza până la nivel molecular, prin utilizarea unor metode din ce în ce mai 

sofisticate. O componentă importantă este diversitatea ecosistemică, care se referă la nivelul la care 

au loc procesele evolutive şi care include şi o componentă nevie, biotopul. La acest nivel măsurile 

de conservare îşi propun să menţină proprietăţile şi procesele ecologice caracteristice fiecărui tip de 
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ecosistem (structura trofică, fluxul de energie şi circuitele biogeochimice). Ultima componentă, 

diversitatea antropică sau etnoculturală, se referă la diversitatea etnică, lingvistică şi culturală a 

comunităţilor umane [8, 9].  

Asigurarea necesarului de hrană pentru populaţie reprezintă una din variabilele cheie ale 

ecuaţiei populaţie în creştere – resurse limitate. Deşi societatea modernă a condus la o diversificare 

şi la o amplificare fără precedent a nevoilor umane, persistă încă deficienţe în satisfacerea nevoilor 

elementare, cum este şi nevoia alimentară. Un alt factor restrictiv in ceea ce privește creşterea 

demografică mondială ar fi epuizarea resurselor de apă. Aceasta sub multiplele ei forme, reprezintă 

unul dintre cele mai importante elemente ale peisajului geografic atât pentru utilizarea directă de 

către om, cât şi pentru activitatea normală a biosferei, fiind necesară supravieţuirii şi bunăstării 

oamenilor [13, 14]. 

Odată cu mărirea numărului populației globale s-a produs şi o intensificare a activităţilor 

umane şi implicit a deteriorării mediului natural. Aceasta a căpătat proporţii din ce în ce mai mari, 

activităţile omeneşti având repercusiuni asupra compoziţiei ecosistemelor, circuitelor biogeochimi-

ce, biodiversităţii, climei etc. Omenirea, aflată în continuă creştere numerică s-a preocupat să 

asigure necesarul de hrană şi apă, a exploatat iraţional resursele, uitând că unele sunt neregene-

rabile. Ajunsă în mileniul al III-lea şi-a pus însă problema limitării resurselor în condiţiile evoluţiei 

demografice, respectiv atingerea unui efectiv al populaţiei căruia planeta nu ar mai putea să-i 

asigure necesarul de resurse pentru supravieţuire. Cele mai importante în acest sens sunt resursele 

de apă şi terenurile agricole care în cazul reducerii lor ar reprezenta un factor restrictiv în ceea ce 

priveşte sporul demografic. 

Concluzii 

1. Observările sistemice asupra indicilor climatici în Republica Moldova, iniţiate în anul 

1986, au demonstrat încălzirea treptată, ca o consecinţă a încălzirii globale a climei. Experimentul 

internaţional „Iarna în Europa”, a demonstrat că viteza încălzirii alcătuieşte circa 1,2ºC/100 ani, iar 

în unele regiuni geografice, luate aparte, această majorare constituie în perioada rece a anului (în 

decembrie şi ianuarie) 5,2ºC şi 4,7ºC corespunzător. Fenomenele extremale ale schimbării 

climatului, precum şi ale climatului însuşi au un impact negativ şi asupra sănătăţii publice. 

2. Gravitatea impactului schimbărilor climatice prognozate depinde în mare măsură de 

starea actuală a biocenozelor şi ecosistemelor. Dacă sistemul vegetal şi cel animal al arealului va 

avea o diversitate biologică exprimată (mare) şi o capacitate sporită de adaptare la noile condiţii ale 

mediului, atunci impactul va fi mai redus, şi viceversa. Necesitatea de a promova o politică unitară 

în domeniul mediului şi folosirii resurselor naturale, de a implementa cerinţele ecologice în procesul 

reformării economiei naţionale, orientarea politică spre integrarea europeană au condiţionat 

elaborarea Concepţiei Politicii de Mediu a Republicii Moldova (aprobată prin Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 605–XV din 02.11.2001). 

3. Sub influenţa factorilor antropici s-a redus numărul total de specii din ecosistemele 

acvatice şi palustre cu 25-30%. Evident, aceste modificări ale diversităţii biologice influenţează 

direct sau indirect condiţiile de viaţă ale populaţiei umane, determinând apariţia sau dispariţia unor 

vectori de răspândire a maladiilor, existenţa rezervelor de hrană, cultivarea şi creşterea culturilor 

agricole sau animalelor, prezenţa resurselor energetice (lemnul) şi altele. 
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4. Stratul de ozon din stratosferă are o importanţă extrem de mare pentru protecţia plantelor, 

animalelor şi oamenilor contra razelor ultraviolete nocive, emise de soare şi astfel prezintă un factor 

ce, paralel cu alţii, determină clima planetei. În cadrul comunităţii ştiinţifice persistă un consens 

referitor la stratul protector de ozon, care este sărăcit încontinuu prin folosirea de către om a unor 

anumite substanţe chimice, în special, a freonilor şi a halonilor. Aceşti compuşi chimici sunt 

utilizaţi în spray-uri, spumanţi, pentru refrigerare, fabricarea poliuretanului expandat, pentru 

condiţionarea aerului, pentru galvanizări, substanţe adezive, pentru solvenţi industriali, în spumele 

pentru stingerea incendiilor. 

5. Globalizarea este un fenomen complex şi pluridimensional, care implică o seamă de 

elemente privind modul de viaţă (de a fi) al oamenilor şi mentalitatea lor. Una din problemele 

negative ale globalizării este traficul de fiinţe umane, inclusiv al copiilor, care a depăşit demult 

hotarele unei ţări, devenind un factor destabilizator şi demoralizator de proporţii, efectuat în scopul 

implicării în munca grea, exploatării sexuale etc. Îngrijorătoare este tendinţa ţărilor dezvoltate de a 

implanta în ţările slab dezvoltate ramurile industriale consumătoare de materii prime şi energie şi, în 

acelaşi timp, poluante.  

6. O contribuție deosebit de însemnată la deteriorarea mediului o au războaiele și dezvol-

tarea accelerată a industriei de armament. În timpul războaielor o parte semnificativă a populației 

este ucisă sau deplasată ca urmare a oscilațiilor, resursele ei de hrană sunt compromise pe perioade 

ândelungate, multe bunuri materiale, mijloace de subzistență sunt distruse, sunt degradate întinse 

zone naturale etc. Uneori acest impact poate avea un efect subtil sau întârziat asupra mediului. 

7. Degradarea naturii şi nivelul ridicat de poluare se datorează în cea mai mare parte creşte-

rii demografice exagerate a populației. Această creştere a adus cu sine necesitatea unor terenuri 

agricole suplimentare – antrenând procesele de despădurire, eroziune, deşertificare etc. – şi a făcut 

ca lumea să se găsească într-o cursă industrială fără precedent pentru a satisface necesităţile şi do-

rinţele unor mase crescânde de oameni. Pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, cuceririle 

ştiinţei şi tehnicii de dezvoltare a societăţii au alimentat continuu şi dintotdeauna sporul demografic. 

8. Odată cu creşterea numerică a populaţiei se măresc şi cantităţile de gaze de eşapament 

ajunse în aer, fenomen ce cândva se limita doar la zonele puternic industrializate şi la oraşe. De 

asemenea, metodele de agricultură intensivă care s-au extins în întreaga lume şi care au luat 

amploare odată cu creşterea demografică, au contribuit la creşterea cantităţii gazelor poluante.  

9. Modificările climatice se referă la sporirea numărului populaţiei globale care determină 

intensificarea activităţilor umane (transport, încălzire, refrigerare, industrie, deşeuri etc.) care la 

rândul lor determină amplificarea efectului de sera. În prezent, populaţia globală depăşeşte 9 

miliarde de locuitori. Semnificaţia acestui număr este relevată de raportarea la scara timpului şi 

spaţiului, dar mai ales la „scara” reprezentată de resursele necesare pentru susţinerea ei.  

10. Omenirea, aflată în continuă creştere numerică s-a preocupat să asigure necesarul de 

hrană şi apă, a exploatat iraţional resursele, uitând că unele sunt neregenerabile. Ajunsă în mileniul 

al III-lea şi-a pus însă problema limitării resurselor în condiţiile evoluţiei demografice, respectiv 

atingerea unui efectiv al populaţiei căruia planeta nu ar mai putea să-i asigure necesarul de resurse 

pentru supravieţuire. 
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Propuneri 

1. În scopul minimalizării impactului schimbării climatice asupra diverselor sisteme şi 

sectoare de activitate, este necesar de elaborat un sistem de măsuri de adaptare. Cele mai importante 

dintre aceste măsuri prevăd: elaborarea şi extinderea pădurilor, adaptarea managementului 

resurselor naturale la principiile dezvoltării durabile a sectoarelor de bază a economiei. 

2. Comunitatea ţărilor trebuie să se pregătească să culeagă roadele cuceririi lumii, aducând 

acestei lumi credinţa, progresul, civilizaţia. Apare problema strategiilor globalizării. Este necesar a 

determina liniile de forţă ale consumului din următoarele decenii, orientările cercetărilor şi 

aplicările lor, caracteristicile diviziunii muncii, luarea în seamă a problemelor de mediu etc. Se 

impune ideea necesităţii de coordonare şi elaborare a unui plan de acţiuni de cooperare între 

guvernele şi ONG-urile din întreaga regiune pentru contracararea eficientă a fenomenelor negative 

ale globalizării. 

3. Din toate conferinţele de până azi s-a ajuns la unica concluzie importantă – mediul 

înconjurător are de suferit. Este clar că un anumit teritoriu are limite pentru o anumita populaţie, 

chiar în ipoteza în care ştiinţa şi tehnica pot produce alimente pe căi astăzi considerate 

neconvenţionale, din substanţe şi organisme încă necunoscute şi neexploatate. De aceea ecologii 

trebuie să pună la dispoziţia factorilor politici datele care să stabilească nivelul optim de atins pe 

anumite perioade, nivelul presupus de nedepăşit, în aşa fel încât deciziile care se iau să asigure 

dezvoltarea armonioasă a societăţii. 

4. Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni pe Pământ, deoarece generează pe de o 

parte bunuri şi asigură servicii direct utilizabile sistemului socio-economic uman, iar pe de altă 

parte menţine procesele ecologice la nivel local, regional şi global.  
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The psychopedagogical approach of the concept of ecological literacy is constituted as a fundamental 

direction of the development of the pedagogical model for the formation of the ecological activism, from the 

perspective of the curriculum paradigm.  

This study suggests a thorough analysis of the concepts that regard the ecological education. There 

are explained the basic concepts, such as: ecological literacy, ecological identity, environmental activism, 

ecological education. The ecological literacy is the ability to process information, with the goal of taking 

daily decisions, based on the experience of the environment. Simmons (1998). One that is ecologically 

literate is able to understand and discuss about the environmental problems, in order to identify solutions for 

the improvement of the situation (Mac, 2003). 

 The study of the scientific literature on this matter,emphasizes 3 levels of ecological literacy: the 

nominal level – basic knowledge about the natural systems that make life on earth possible and their 

interaction with the human society; the functional level – the acknowledgement of the environmental 

problems; the operational level – taking actions to improve the local and the global environment [6]. 

 

  

Accelerarea schimbărilor pe toate planurile, impactul dintre tehnologie şi mediul natural, 

reclamă o nouă mentalitate privind problematica mediului, deci o educaţie ecologică de la cea mai 

fragedă vârstă. 

Un document UNESCO din 1982 propunea sub titulatura de Probleme mondiale în lume, 

introducerea în şcoală, printre alte teme şi a unor teme de mediu, de alimentaţie, nutriţie şi 

subnutriţie. 

Introducerea „noilor educaţii” în curriculum‑ul preșcolar și şcolar este, la momentul actual, o ne-

cesitate, cu atât mai mult cu cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a 

mediului, exploziile demografice, agresiunea culturală provocată de mass media etc.), toate acestea 

având un impact deosebit asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean [8]. 

Educația ecologică este situată la hotarul științelor pedagogice și a ecologiei.Primul savant care a 

reliefat principiul interacțiunii în lumea vie a fost Charles Darwin, însă termenul ecologie a fost introdus 

mai târziu de zoologul german Ernest Haeckel, 1866, care a explicat prin cuvintele grecești 

„oikos”=casă și „logos”=știință, că aceasta reprezintă știința spațiului de locuit, a habitatului. 

Găsim însă preocupări încă de la filosofii antici: Aristotel (384-322 î.H.) în lucrarea „Statul” 

evidențiază faptul că discipolii de vârstă mică trebuie educați în baza principiului conformității cu 

natura, Democrit (460-370î.H.) ândemna și el la cunoașterea legilor naturii, Heraclit (530-470 î.H), 

vedea în natură „izvorul tuturor cunoștințelor” [9]. 

Mai târziu, în epoca scolasticii (gândire filosofică), întâlnim primele încercări de studiere a 

naturii și impactului acesteia asupra omului, în facultățile de medicină din Bologna, Paris (sec.XII), 

Praga, Cracovia și Viena (sec. XIV). 
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În sec. XV, Francois Rabelais, în „Gargantua și Pantagruel” descrie că Gargantua primește o 

instrucție cu elemente de astronomie și științe naturale iar pe insula din „Utopia” lui Thomas Morus, 

toți oamenii aveau datoria să se instruiască continuu, studiind în același timp cu literele și artele, 

natura [5]. 

Renașterea marchează geneza ecologiei ca o știință nouă în aspect de educație, apărând 

cunoștințe despre rolul naturii vii în educația tinerei generații. J.A Comenius (1641) scrie în 

„Pansofia” – enciclopedia cunoștințelor despre natură și societate, generalizări referitoare la 

necesitatea noii generații de a crește în sânul naturii, specificând că omul este o parte din natură și 

că trebuie să se supună legilor acesteia. J.J. Rousseau (1762) preia principiul conformității cu natura 

de la Montaigne (1533-1592) și îl fundamentează spunând că izvorul educației este în natură, în 

oameni, în lucruri. I.H. Pestalozzi, J.F. Herbart, L.N. Tolstoi contribuie și ei la evoluția 

ecoeducației, pledând pentru o educație în conformitate cu natura. 

Dimitrie Cantemir (sec.XVIII) în opera ”Divanul” punctează că scopul educației este acela de 

a pregăti oameni înțelepți, pe drumul cunoașterii naturii. În secolele XVIII-XIX, Gheorghe Asachi 

fondează primul Muzeu al Științelor Naturii, realizând educația ecologică la modul dintre teorie și 

practică, prin intermediul materialelor și exponatelor colectate  

C.D. Ușinski a remarcat mai apoi că logica naturii este cea mai acceptată de către elevi, că 

relațiile dintre organisme, studierea lor, trebuie prețuite în pedagogie. 

Din nefericire, în anul 1930, apare un motto care schimbă percepția , rupe șirul deformează 

gândirea generațiilor: „Nu trebuie să stăm cu mâna întinsă la natură, trebuie să luăm de la ea-iată 

sarcina noastră!”, care mai degrabă sună a lozincă, impusă de un partid [10]. 

Există o revenire în anul 1950, când se creează unele organizații, societăți care au ca scop 

sensibilizarea oamenilor în vederea ocrotirii mediului. 

În anul 1960 se declanșează o alarmă în ceea ce privește starea de sănătate a naturii, se fac 

primele cercetări și se inițiază pași spre includerea temei în programele școlare, apar lucrări 

destinate metodologiei educației elevilor, se dublează conținuturile ecologice la diverse discipline: 

biologie, geografie, chimie. 

În 1968, problema este abordată la nivel global în cadrul Consfătuirii Experților UNESCO, pe 

tema „Biosfera și mediul”, continuând în S.U.A cu prilejul Consfătuirii Internaționale despre 

protecția mediului de la Nevada în 1970, apoi în Elveția printr-o Conferință Europeană consacrată 

Educației ecologice, experții în domeniu conștientizând necesitatea implementării teoriei și practicii 

educației prin intermediul naturii.  

În 1970, D Forrester și D Medouws, doi fizicieni care au analizat tendințele dezvoltării 

economice și demografice în lume, în baza teoriei sistemelor dinamice, evidențiază posibilitatea 

dispariției resurselor naturale și a ecosistemelor și reducerea resurselor de hrană și apă potabilă de 

pe planetă [3]. 

Începând de acum, putem vorbi de educație ecologică ca ramură nouă în practica și teoria 

pedagogică, fiind definit ca obiectiv: formarea sistemului de noțiuni științifice, deprinderi, atitudini, 

formarea unei culturi ecologice. Apar idei și ideologii care doreau informatizarea ecologică a 

populației, sistem integru de cunoștințe despre interacțiunea om-natură, norme și reguli de 

comportare în mediul înconjurător. 
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Educația ecologică constituie acțiunea de modelare, de formare a personalității umane, în 

favoarea mediului natural. Finalitatea educației ecologice vizează formarea și cultivarea 

capacităților de rezolvare a problemelor declanșate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale la 

scară socială, care au înregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii și al existenței umane. 

O definiție cu tentă pedagogică a fost elaborată de către Georgescu E., care menționează că 

educația ecologică constă în asimilarea unor conținuturi și formarea unor convingeri, atitudini și 

comportamente relative la abordarea sistematică, interacționistă a mediului. 

Teleman A. consideră că educația ecologică este ansamblul de activități pedagogice care sunt 

organizate în vederea asimilării cunoștințelor ecologice, formarea responsabilității ecologice, a 

atitudinii ecologice, a conștiinței și comportamentului ecologic [7].   

Studiind conceptele de „alfabetizare ecologică” și „educație ecologică” [6], observăm o 

corelație strânsă dintre elementele acestora. Noțiunea de „noile educații” menționată în 1988, în 

documentul UNESCO, atrage după sine discuții despre căutarea și aplicarea unor metode 

netradiționale în procesul de instruire, modernizarea acestuia, activizarea mișcării ecologiste, 

formarea unei culturi ecologice, diversificarea metodelor și formelor de activitate în acest domeniu. 

Un alt concept, „dezvoltarea durabilă”, se conturează în anul 1992, când începe era mediului, 

educarea societății în corelare cu cerințele de conservare și regenerare a resurselor naturale, 

formarea conștiinței ecologice, simbioză a conștiinței individuale, percepând natura ca parte 

componentă a existenței. Începe astfel o perioadă de cercetare a factorilor care influențează acțiuni 

favorabile asupra mediului cu scopul de a îmbunătăți comportamentul ecologic. În raportul Brutland 

„Viitorul nostru comun” prezentat la Conferința Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro din același an, 

dezvoltarea durabilă apare definită ca gen nou de strategie umană realizată cu scopul reconcilierii 

dintre economie și mediul înconjurător, pentru o dezvoltare a întregii planete, gândind global dar 

acționând local [8]. 

O concluzie la care s-a ajuns în acea perioadă este faptul că atitudinea ecologică și 

cunoașterea ecologică duc inevitabil la acțiune ecologică, un model linear uneori existent în 

totalitate, alteori moderat și, din păcate, uneori inexistent. Valorile educației ecologice se conturează 

din diversitatea valorilor umane: cultural-antropologică (relația om-natură), cultural-filozofică 

(relația obiect dorit-subiect) și cultural-psihologică (relația trăire umană-devenire). Valorile uman-

generale (adevărul, binele, dreptatea, frumosul), valorile democratice (libertatea, drepturile și 

obligațiile, solidaritatea, toleranța), valorile vitale (sănătatea fizică și mentală, frumusețea și 

armonia organismului, starea de echilibru a mediului, bunurile materiale și prosperitatea 

economică) generează un set de atitudini fundamentale față de viață, față de mediul în care trăiesc, 

față de acele activități umane datorită cărora există [4]. 

Educația ecologică este avansată prin necesitatea de formare a atitudinilor și învățare a valori-

lor și semnifică orientarea educatului în valorizarea resurselor mediului natural, sub diferite aspecte: 

- orice mediu este conștientizat de către fiecare individ și de comunitatea întreagă ; 

- mediul este acceptat cu sensul de aspect natural, cultural, social, ambiental ,educațional cu 

sens de complex al factorilor ce afectează viața și dezvoltarea organismelor umane și nonumane. 

- educația ecologică se bazează pe un șir de teorii și modele psihopedagogice:  

Teoria comportamentului planificat introdusă de Ajzen și Fishbein (1980) care susține că 

performarea individuală a unui anumit comportament este determinată de intenția acelei persoane 
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de a efectua acest comportament, o relație nonlineară influențată de factori care includ atitudinea, 

normele subiective(convingerile) și percepția asupra controlului comportamental. 

Hauge (2007) definește Teoria identității de loc, mediul și oamenii fiind asimilați într-o 

relație continuă de reciprocitate. Identitatea de loc reprezintă o substructură a identității de sine 

alcătuită din cogniții despre mediu (casă, școală,cartier) pentru care va acționa în scopul protejării. 

Thomashow (1993) privește o persoană cu identitate ecologică ca una care poate să 

inspecteze adânc comportamentul propriu: Ce știu despre locul în care locuiesc? Care este relația 

mea cu pământul? Cum periclitează faptele mele mediul? 

Opotow (2003) susține construirea unei identități ecologice, aceasta formându-se în timp ce 

copilul se detașează de ceea ce el nu este și își creează propriul sentiment de sine. 

Kals și Itner (2003) definesc identitatea ecologică drept plan de acțiune care se reflectă în 

comportamentul oamenilor. Oamenii se manifestă plăcut față de mediu consumând timpul propriu 

și uneori chiar resursele personale spre a-l conserva. 

Modelul comportamentului responsabil studiat de Hins și Hugenford (1986-87), introduce 

variabile precum cunoașterea problemelor, a modului de acțiune, strategii, atitudinea responsabilă 

personală, strâns legate de comportamentul față de mediu. Competențele de acțiune sunt necesare 

pentru a aplica strategii de acțiune, asigurându-le indivizilor capacitatea de a acționa. 

Modelul activării normei morale, propus de Sshwatz (1973-77) demonstrează că un 

comportament altruist, pro-mediu, derivă din normele morale cu caracter personal, care le dețin 

persoanele convinse că pot interveni în ajutorul altora, evitând consecințele ce pot apare. 

Modelul transteoretic, de schimbare a comportamentului, introdus de Prochaska și 

Diclemente(1986), induce ideea că schimbarea de comportament are loc pe parcursul a cinci trepte 

diferite, aflate într-o spirală: precontemplare, contemplare, pregătire, acțiune și perseverare [3]. 

În realizarea alfabetizării ecologice marcăm câteva etape: stimularea identității social-

ecologice pornește de la sentimentul pozitiv față de mediu, parcurge apoi etapa cunoașterii 

problemelor prin familiarizare, trece la etapa gândirii critice, oscilând între a rămâne la cunoaștere 

sau a trece la acțiune, și în cele din urmă ajunge la activismul ecologic-dispunerea de a iniția 

activități publice, în scopul bunăstării comunității pe termen lung (Fig. 1). 

Să observăm în continuare etapele alfabetizării ecologice în documentele curriculare, în 

contextul educației instituționalizate la treapta primară preșcolară de învățământ. 

În Republica Moldova, alfabetizarea ecologică este începută chiar de la vârsta de 1-3 ani. La 

această vârstă, Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7) ani din 

Republica Moldova – nu oferă o arie curriculară separată, dar alfabetizarea ecologică se produce la 

nivel de formare a sentimentului pozitiv față de mediu prin aria curriculară: cunoașterea lumii, 

dezvoltarea personală și socială, prin care se urmărește formarea unei atitudini pozitive față de 

oameni, plante, animale. Tot la această vârstă urmărim și apariția etapei de familiarizare cu 

problemele de mediu unde copiii își vor forma reprezentări despre diversitatea obiectelor naturii vii 

și inerte. Ca activități de grup și individuale ei vor observa fenomenele naturii ca ploaie, vânt, 

ninsoare. De asemenea copiii vor executa observări asupra procesului de îngrijire a plantelor de 

cameră, a arborilor și a plantelor decorative de exterior, ceea ce corespunde cu etapa gândirii critice. 



N O O S F E R A 

Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2017, nr.18 

 

 86 

 
Fig. 1. Etapele alfabetizării ecologice 

  

Putem afirma că la vârsta 1-3 ani, predomină etapa formării sentimentelor pozitive față de na-

tură, începe familiarizarea preșcolarilor cu mediul, și este la o stare incipientă etapa gândirii critice.  

La vârstă preșcolară (3-7 ani) Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și 

preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova [1] propune o arie curriculară separată Educația pentru 

mediul ambiant și cultură ecologică, prin care se urmărește realizarea următoarelor etape ale 

alfabetizării ecologice: 

Etapa sentimentului pozitiv față de natură, realizată prin obiectivul cadru: formarea 

conduitei moral-afective față de natură, axată pe cultura ecologică, a conduitei adecvate în mediul 

ambiant și prin obiectivul de referință: de a manifesta atitudine grijulie, participativă în natură.  

Etapa cunoașterii problemelor de mediu prin familiarizare, realizată prin obiectivul cadru: 

dezvoltarea reprezentărilor elementare despre interacțiunea dintre om și natură și prin obiectivele 

de referință: să distingă interacțiunea omului cu mediul natural; să explice noțiunea de natură și să 

reproducă componentele mediului natural; să specifice particularitățile de adaptare ale unor 

grupuri de animale și plante la mediul de trai. 

De asemenea curriculum-ul propune un șir de conținuturi care pot fi utilizate drept bază 

pentru familiarizarea preșcolarilor cu mediul: natural: cerul, aerul, pământul, apele, câmpiile, 

dealurile, munții, pădurile, animalele, oamenii; elementele principale ale universului (luna, soarele, 

planete, vehicule cosmice): asemănări/deosebiri; recunoașterea fenomenelor naturii (vânt, viscol, 

ploaie, îngheț, grindină, fulger, furtună, trăsnet, tunet) în momentul producerii lor; corpurile vii: 

respiră, se hrănesc, se mișcă, cresc, se înmulțesc, se adaptează la condiții; corpurile inerte; existenţa 

celor patru anotimpuri, succesiunea şi fenomenele specifice acestora; modalităţile de adaptare a 

organismelor vii la schimbările sezoniere din natură: scăderea temperaturii, intensităţii luminii, 

dispariţia insectelor, migrarea păsărilor călătoare ş.a m.; particularităţile de adaptare la mediu ale 

Activismul

ecologic 

Etapa gândirii critice
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plantelor: rădăcină, tulpină, ramuri, frunze, moduri de înmulţire, importanţa în natură şi în viaţa 

omului; particularităţile de adaptare la mediu ale animalelor (peşti, păsări, mamifere, insecte). 

Etapa gândirii critice la această vârstă se manifestă prin realizarea obiectivului cadru: dezvol-

tarea interesului de a cunoaște natura și omul, dezvoltarea abilităților de explorare, aplicând elemen-

te de observare și experimentale, care mai apoi poate fi realizată prin obiectivul de referință: să ex-

perimenteze și să evalueze influența factorilor ecologici, abiotici și biotici asupra organismelor vii.  

Etapa activismului ecologic nu este reflectată nici în obiective cadru, nici în cele de referință, 

dar apar unele exemple în cadrul activităților de învățare: activități practice de îngrijire, ocrotire și 

protejare a plantelor și animalelor.  

În ciclul primar, alfabetizarea ecologică se produce atât în cadrul disciplinei Științe, cât și în 

cadrul cursului opțional Educație ecologică. În continuare vom reprezenta realizarea etapelor 

alfabetizării ecologice în cadrul disciplinei Științe, clasele primare. 

Etapa sentimentului pozitiv față de mediu, în cadrul disciplinei Științe este reflectată prin 

competența specifică: adoptarea unui comportament adecvat în cadrul mediului natural şi al celui 

social, dar nu se reflectă prin subcompetențe și activități de învățare [2]. 

Etapa cunoașterii problemelor de mediu prin familiarizare predomină în clasele primare și 

este evidențiată atât prin competențe specifice: receptarea informaţiilor ştiinţifice și comunicarea 

orală şi scrisă utilizând stilul ştiinţific, cât și prin subcompetențe: achiziţionarea şi utilizarea în 

comunicarea ştiinţifică a termenilor-cheie; comunicarea, sub diverse forme ale observaţiilor 

efectuate asupra mediilor de viaţă ale lumii vii; documentarea din diverse surse de informare cu 

referire la corpurile din Sistemul Solar etc.  

Etapa gândirii critice, este clar evidențiată, curriculumul propunând atât subcompetențe, cât 

și activități de învățare:  

Subcompetențe: compararea corpurilor din natură pe baza unor observaţii proprii; ordonarea 

obiectelor pe baza unor criterii date; realizarea unor experimente simple în baza unui algoritm dat. 

Activități de învățare: exerciţii de comparare şi clasificare a corpurilor conform grupului de 

echivalenţă (vii/nevii, naturale/artificiale); realizarea unui jurnal de observare; ordonarea în 

succesiune logică de enunţuri sau imagini care prezintă anumite etape din viaţa organismelor vii; 

elaborarea unor proiecte tematice. 

Etapa activismului ecologic, care era foarte puțin evidențiată în perioada preșcolară, apare 

esențial în clasele primare: 

Subcompetențe: identificarea unor efecte pozitive /negative ale activităţii omului asupra 

mediului înconjurător; aplicarea regulilor pentru menţinerea sănătăţii acasă, la şcoală, în 

comunitate, proiectarea unor acţiuni de ocrotire a mediului înconjurător. 

Activități de învățare: concurs de afişe, alte materiale de sesizare a populaţiei privind impactul 

negativ a unor acţiuni ale omului asupra mediului ambiant; organizarea excursiilor în scopul 

identificării surselor de poluare; stabilirea (prin jocuri, discuţii, dramatizări) unor reguli de conduită 

faţă de mediul înconjurător. 

Realizând o analiză comparativă dintre etapele alfabetizării ecologice la treapta preșcolară și 

primară, remarcăm că la nivel preșcolar predomină etapa formării sentimentului pozitiv față de 

mediu, mai puțin celelalte, iar în clasele primare predomină etapa familiarizării cu mediul și 
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problemele sale, se mărește posibilitatea realizării etapei gândirii critice și apare etapa activismului 

ecologic, care este foarte puțin evidențiată în preșcolaritate (fig. 2).  

 
Fig. 2. Reprezentarea grafică a alfabetizării ecologice la vârsta preșcolară și primară 

   

De la atitudinea pozitivă față de mediu, cunoașterea problemelor de mediu, dispoziția de a 

acționa și până la activismul ecologic, este cale lungă , dar, suntem optimiști că, acționând 

împreună, vom reuși să învățăm să trăim cu natura într-o simbioză perfectă. 

Educaţia ecologică în instituțiile preșcolare și şcoala primară, totuși reprezintă o preocupare 

constantă la toate categoriile de activităţi. Acest demers este de o importanţă majoră, având un 

caracter pluridisciplinar şi o mare complexitate, o evoluţie rapidă şi greu de prevăzut, un caracter 

prioritar pentru viitorul planetei şi supravieţuirea speciei umane.  

Conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor 

umane care afectează mediul, înţelegerea corectă a raportului individ‑mediu, dezvoltarea 

respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii, analiza critică a problemelor de mediu, dezvoltarea 

capacităţii de a lua decizii, sunt obiective pe care orice cadru didactic trebuie să le urmărească în 

vederea alfabetizării ecologice a preșcolarilor și școlarilor  

Bibliografie: 

1. BOLBOCEANU A. Curriculumul educației timpurie și preșcolară (0-7ani) din RM. Chișinău: Cartier, 

2008. 97 p.  

2. GALBEN-PANCIUC Z. Curriculumul Național pentru clasele primare. Științe. Chișinău: Lumina, 

2010. 174 p. 

3. GEAMĂNĂ N. Educația ecologică la vârsta preșcolară. București: C.N.I. „Coresi” S.A., 2008. 124 p. 

4. GÎNJU S. Valorile educației ecologice şi pentru protecţia mediului. În: Univers Pedagogic. 2012, nr. 2 

(34), p.78-81.  

5. GÎNJU S. Educația ecologică. Suport de curs pentru studenți, specialitatea pedagogie preșcolară. 

Chișinău: UPS „I. Creangă”, 2014. 142 p. 



Cercetări experimentale 

Categoria C ISSN 1857-3517 

 

 89 

6. MARCUS A. Implementarea educației pentru o dezvoltare sustenabilă în rândul elevilor de școală 

elementară prin activarea programului „O şcoală verde”/Autoreferat al tezei de doctor. Cluj-Napoca, 

2011. 34 p. 

7. TELEMAN A. Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor 

primar. Monografie. Chișinău: Tipografia centrală, 2011. 163 p. 

8. URSU L. Educaţia pentru mediu – obiectiv al Strategiei de Dezvoltare durabilă al Uniunii Europene. În:  

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în 

domeniul învţământului primar şi preşcolar”. Chişinău, UPS „Ion Creangă”, 2008, p.12-20. 

9. URSU L. (coord.) SARANCIUC-GORDEA L., GÎNJU S., RUSULEAC T., TELEMAN A. Sinteze 

EcoEducaţionale. Retrospectivă, actualitate şi perspectivă a Educaţiei Ecologice. Aplicaţii 

metodologice inter/transdisciplinare.-Chișinău: Garomond-Studio SRL, 2010. 210 p.  

10. URSU L. (coord.) SARANCIUC-GORDEA L., GÎNJU S., RUSULEAC T., TELEMAN A., HAHEU E. 

Educaţie ecologică în clasele primare. Centrare pe competenţe. Monografie. Ch: Garomond-Studio 

SRL, 2010. 227 p.  

 

  

  



N O O S F E R A 

Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2017, nr.18 

 

 90 

ROLUL RELAŢIILOR DINTRE PLANTE ŞI INSECTELE  

FITOFAGE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

 

Leonid VOLOȘCIUC, Veronica JOSU, Eugen VOLOȘCIUC 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM  

Ministerul Mediului al RM 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România  

 

The article contains information about ecologic problems in agriculture and relationships between 

harmful and useful organisms in agro ecosystems. For the purpose of developing biological plant protection 

measures, relationships between crop plants and insect pests are investigated. This allowed the development 

of technological processes for the production and application of entomophages, sex pheromones and other 

environmentally friendly means of plant protection. 
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Introducere 

Industrializarea și modernizarea activităților omului a cauzat modificări profunde în structura 

ecosistemelor cu impact puternic de poluare a mediului. Una dintre consecințele acestei poluări a 

fost si contaminarea ariilor imense cu agenții chimici din activitatea agricolă. Pe fundalul 

realizărilor strălucite ale agriculturii bazate pe aplicarea masivă a mijloacelor chimice sunt evidente 

şi fenomenele negative ale reversului acestei medalii. În numărate rânduri deja a fost accentuat că 

aplicarea intensivă a chimizării agriculturii condiţionează numeroase urmări grave. Agricultura, 

devenind una dintre sursele de poluare prin degradarea profundă a unor ecosisteme, pe lângă 

pierderile mari de producție se mai confruntă și cu consecințele grave legate de utilizarea 

pesticidelor. Aceasta determină necesitatea elaborării și implementării tendințelor noi alternative 

celor aplicate în agricultura convențională [7, 8].  

Clasa insectelor întrunește cel mai numeros grup de animale de pe Pământ, reprezentând 95% 

dintre artropode și 65% dintre numărul membrilor regnului animal. Insectele se caracterizează cu 

acțiune biogeocenotică imensă, aflându-se la baza circuitelor naturale ale substanțelor și asigurând 

diverse efecte benefice pentru mediu și pentru oameni, reprezentând actualmente ramuri ale 

economiei multor țări. Deosebit de importante sunt efectele fenomenului de polenizare, care 

reprezintă o relație reciprocă benefică dintre plante și insecte. Datorită polenizării încrucișate, 

omenirea cultivă plante agricole și silvice sănătoase. Din cele mai străvechi timpuri insectele sunt 

utilizate ca producători de diverse produse utile, cum ar fi mierea, ceara și mătasea [1, 2].  

Pierderile anuale ale producţiei fitotehnice cauzate de diferite specii de dăunători, boli şi 

buruieni constituie circa 25-30% [8, 9]. Plantele de cultură şi recolta obţinută de la ele sunt atacate 

de circa 8 mii de specii de organisme dăunătoare dintre care mai bine de 140 specii de fitofagi, 

numeroase specii de organisme patogene şi dăunători ai rezervelor alimentare. E necesar de 

menţionat, că în condiţiile dezvoltării epifitotice a bolilor şi invaziei vertiginoase a dăunătorilor şi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Artropode
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cear%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83tase
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buruienilor, pierderile de roadă depăşesc nivelul de 50-60%, sau culturile pot fi compromise 

complet. 

Soluționarea problemelor ecologice din agricultură poate deveni realitate la utilizarea 

complexă a măsurilor ecologic inofensive de control al densității populațiilor organismelor 

dăunătoare. Funcţionalitatea ecosistemelor naturale, dar și a agroecosistemelor, este asigurată de 

relaţiile existente între speciile care-l compun şi interacţiunile acestora cu factorii abiotici. Existența 

și activitatea oricărei populații, ca verigă a lanțului trofic, este condiționată de consumul cantității 

necesare de substanță și energie. Esenţa funcţionării agroecosistemelor constă în antrenarea energiei 

solare şi a substanţelor nutritive în circuitul biologic al elementelor, asigurând funcţia energetică, 

funcţia de circulaţie a materiei şi funcţia de autoreglare. Insectele entomofage sunt benefice prin 

participarea în diverse relații complexe cu plantele de cultură și organismele dăunătoare și 

contribuie la reglarea densității populațiilor de insecte fitofage, ceea ce constituie fundamentul 

protecției biologice a plantelor și fundamentul sistemelor de agricultură ecologică și durabilă [3, 4]. 

Material și metode 

Pronosticarea dezvoltării organismelor dăunătoare a fost efectuată cu aplicarea sistemului 

electronic „Agroexpert” pentru determinarea indicatorilor climatici şi avertizare a lor[2, 8]. 

Pentru izolarea şi identificarea agenţilor biologici s-au aplicat metodele protocolate în 

cercetările entomologice și de protecție a plantelor şi adaptate la obiectele utilizate în procesele de 

elaborare a mijloacelor alternative de protecţie a plantelor [1, 3, 10]. 

Elaborarea şi perfecţionarea procedeelor tehnologice de producere a fost efectuată cu 

aplicarea cultivării in vivo şi in vitro, utilizând producerea agenţilor biologici la suprafaţă, în 

profunzime şi semiprofunzime [5, 7]. 

Testarea în condiţii de laborator şi în câmpul de experienţă și de producere a mijloacelor 

microbiologice de protecţie a plantelor s-a efectuat în repetiţii randomizate (Доспехов Б., 1989), cu 

prelucrarea statistică a rezultatelor. 

Rezultate și discuții 

Tehnologiile moderne de cultivare a plantelor agricole cuprind toate verigile de activitate ale 

omului începând cu protecţia solului de eroziune, chimizare excesivă şi păstrarea fertilităţii lui, 

precum şi protecţia plantelor de boli şi dăunători. În protecţia plantelor tot mai insistent se pune 

accentul pe metode noi de protecţie, alternative celor chimice. Din metodele noi cele mai 

preferabile sunt metodele biologice de combatere. În concepţia actuală ar fi mai corect de vorbit de 

metode biologice nu de combatere a organismelor dăunătoare, ci de dirijare a densităţii lor prin 

intermediul unui sau mai multor agenţi biologici [2, 5]. 

Folosirea metodelor biologice de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor cuprinde un 

spectru larg de procedee, începând cu introducerea şi aclimatizarea agentului biologic pe areale noi 

şi terminând cu producerea lui în masă în condiţii de laborator şi lansarea lui sezonieră în 

agrocenozele protejate, care în esență sunt bazate pe diversitatea de relații reciproce dintre insecte și 

culturile agricole, pe o parte, și insectele dăunătoare și cele utile, pe de alta [1, 3, 4].  

Diversitatea impunătoare de metode de combatere a insectelor dăunătoare, ândeosebi 

utilizarea pesticidelor, nu asigură controlul cantitativ și calitativ al densității populațiilor de 

dăunători și provoacă o gamă impunătoare de probleme ecologice. Drept soluție eficientă, pe 
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parcursul ultimilor decenii capătă o amploare semnificativă agricultura ecologică, care se bazează 

pe utilizarea largă a rezultatele investigațiilor ştiinţifice, integrând realizărilor ştiinţelor naturii, 

precum și implementarea practicilor moderne. Elementele principalele care stau la baza agriculturii 

ecologice se referă la: 

 menţinerea proporţiilor optimale dintre diferitele grupe de culturi agricole, precum şi 

utilizarea asolamentelor variate şi de lungă durată,  

 aplicarea largă a mecanismelor ce stau la baza relațiilor dintre asociaţiile de culturile 

agricole, precum dintre organismele dăunătoare și cele utile, 

 menținerea fertilității solului prin aplicarea fixatorilor naturali ai azotului și mobilizării 

elementelor nutritive ale solului, precum și organizarea sistemelor de prelucrare moderată a solului, 

 monitorizarea dezvoltării și prevenirea atacului de organisme dăunătoare, utilizându-se 

mijloacele alternative de combatere, inclusiv a metodelor biologice de protecție. 

Deşi în sistemele de agricultură ecologică se manifestă sporirea mecanismelor naturale de 

reglare a activităţii organismelor dăunătoare, totuşi plantele cultivate în fermele ecologice necesită 

combaterea dezvoltării vertiginoase a lor. Respectarea acestui principiu optimizează creșterea și 

dezvoltarea plantelor de cultură, limitează posibilităţile de supravieţuire și dăunare a categoriilor 

principale de factori biologici dăunători şi asigură un grad înalt de protecţie a culturilor agricole. 

Agricultură ecologică, ca sistem de agricultură orientat spre crearea şi funcţionarea 

agroecosistemelor echilibrate şi durabile, fără utilizarea fertilizanţilor minerali, a pesticidelor de 

sinteză şi stimulenţilor se bazează pe respectarea standardelor şi sistemelor de certificare pentru 

obţinerea, procesarea, depozitarea şi comercializarea produselor agroalimentare ecologice. 

Caracterul complex al relaţiilor dintre plante şi insectele fitofage 

Plantele reprezintă principalele organisme capabile să sintetizeze substanţe organice din cele 

anorganice prin captarea energiei solare cu ajutorul pigmenţilor clorofilieni, în cadrul procesului de 

fotosinteză. Substanţa organică acumulată în corpul plantelor este consumată de organismele 

fitofage, inclusiv de insecte, de la aceştia fiind transferată la celelalte categorii de consumatori.  

Coevoluţia plante-insecte fitofage reprezintă dezvoltarea unor adaptări complementare la două 

categorii de organisme și este determinată de acţiunea de selecţie pe care o exercită reciproc una 

asupra celeilalte. Atunci când două tipuri de organisme interacţionează unul cu celălalt (un prădător 

cu prada lui, o gazdă cu parazitul ei, o plantă cu flori cu un polenizator), fiecare dintre parteneri va 

exercita o presiune selectivă asupra celuilalt. Diversitatea şi răspândirea actuală a plantelor şi 

insectelor este rezultatul coevoluţiei lor. Acest fenomen s-a datorat polenizării încrucişate realizate 

de către insecte, unirea gameţilor de la plante diferite din aceeaşi specie ducând la creşterea 

vitalităţii, rezistenţei şi productivităţii descendenţilor. Actualmente 80% dintre plantele cu flori sunt 

entomofile, deși iniţial insectele foloseau plantele cu flori ca substrat nutritiv, iar ulterior relația a 

evoluat până la o simbioză cu beneficii bilaterale.  

Fitofagia reprezintă relaţia trofică foarte răspândită în lumea insectelor. Insectele fitofage se 

hrănesc atât cu organele vegetative, cât şi generative. Cel mai frecvent în calitate de fitofag poate 

evolua doar o fază de dezvoltare (larva sau imago). Un rol deosebit în relațiile dintre plante și 

insecte are specializarea insectelor fitofage, care în funcţie de numărul speciilor de plante pe seama 

cărora se hrănesc, se clasifică în: monofage, oligofage şi polifage.  
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Fenomenul de acceptare a unei plante ca refugiu este întâlnit la multe specii de insecte în 

perioade de secetă, când are loc dispariţia sezonieră a plantei gazdă. Fenomenul se manifestă prin 

atracţia adulţilor pentru specii de plante care nu sunt în mod normal plantele gazdă tipice pentru 

aceştia, despărţind insectele fitofage în filofage, seminifage, xilofage, rizofage, polinivore, 

nectarivore.  

Mutualismul reprezintă relaţia dintre insectele antofile şi plantele entomofile, care este 

benefică pentru ambii parteneri și a mers până la o dependenţă strictă a plantelor entomofile de 

insectele polenizatoare, evoluând astfel spre insecte antofile. Relațiile mutuale s-au dezvoltat spre 

specializarea insectelor, care vizitează florile, dar și spre adaptarea plantelor entomofile prin 

dezvoltarea abundentă a nectarului, polenului, substanțelor eterice, culorilor variate. 

Mecanismele de apărare ale plantelor faţă de insectele fitofage au apărut în cursul coevoluţiei 

prin selecţie naturală, asigurând o serie de mecanisme de apărare (fizice, chimice) faţă de atacul 

insectelor. Printre acestea se evidențiază mecanismele următoare: 

 fizice ‒ reprezentate de lignificarea unor organe, prezenţa pubescenţei, dezvoltarea spinilor 

și perișorilor urticanţi; 

 chimice ‒ extrem de complexe, acţionează asupra insectelor fitofage la nivel comporta-

mental, determinând inhibarea hrănirii, dar şi la nivel fiziologic, putând conduce la unele meca-

nisme complexe de apărare. Printre acestea se evidențiază intoxicarea insectelor, reducerea eficien-

ţei procesului de hrănire, scăderea rezistenţei faţă de acţiunea patogenilor, inducerea unor anomalii 

în dezvoltare, care constituie factorul selectiv ce conferă plantelor protecţie contra insectelor. 

Mecanismele de apărare ale insectelor fitofage faţă de plante se referă la reacţia insectelor 

fitofage faţă de mecanismele chimice defensive ale plantelor prin diferite mecanisme de apărare, 

cum este detoxifierea substanţelor toxice, depozitarea acestora în corp, insectele devenind la rândul 

lor toxice pentru duşmanii naturali, excreţia abundentă. 

Bazele fizice şi chimice ale selecţiei plantelor de către insectele fitofage are loc prin percepţia 

vizuală. Aceasta se manifestă frecvent șa adulţii chrysomelidelor, care, spre deosebire de formele 

larvare, disting culorile. În mod normal, culoarea verde este cea mai stimulantă, deoarece ea 

corespunde culorii frunzelor care sunt consumate cu prioritate. Printre compuşii chimici care 

intervin în procesul de selecţie al plantelor gazdă se evidențiază: arestanţii, care stopează locomoţia, 

atractanţii - determină orientarea şi mişcarea către sursa de hrană, inhibitori ai hrănirii resping 

insecta şi împiedică consumul plantei, fagostimulanţii ‒ declanşează şi favorizează hrănirea. 

Elemente tehnologice de producere şi aplicare a entomofagilor în combaterea 

dăunătorilor în protecţia biologică a plantelor 

Protecția biologică a plantelor, ca direcție alternativă de combatere a organismelor dăunătoare 

este determinată de aplicarea mecanismelor naturale de reglare a densității populațiilor de dăunători. 

Actualmente, pentru asigurarea funcționalității sistemelor de agricultură ecologică și durabilă, în 

combaterea artropodelor dăunătoare au fost elaborate tehnologii de producere şi aplicare a 

entomofagilor în combaterea dăunătorilor în protecţia biologică a plantelor, printre care un loc 

deosebit revine producerii oofagului Trichogramma, care include diverse elemente tehnologice de 

obținere și lansare a entomofagului în combaterea speciilor principale de lepidoptere dăunătoare. În 

reducerea densităţii dăunătorilor un rol foarte important îi revine populaţiei naturale de entomofagi 
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(Trichogramma). Însă, numărul lor este insuficient pentru protecţia culturilor agricole de dăunători 

în câmp, ceea ce determină necesitatea producerii şi lansării suplimentare a paraziţilor utili contra 

dăunătorilor în ecosisteme [3, 6, 9]. 

În condițiile aprofundării fenomenelor negative legate de aplicarea pesticidelor și în scopul 

aplicării mijloacelor ecologic inofensive de protecție a plantelor au fost elaborate și se 

implementează o gamă impunătoare de artropode entomofage, printre care mai frecvent se aplică 

următoarele: 

 ENCARSIA ‒ parazit al musculitei-albe-de-sere, normele eficace de utilizare sunt de 50-100 

mii/ha; 

 FITOSEIULUS ‒ prădător al tetranihidelor (acarienilor), normele eficace de utilizare sunt de 

200 mii/ha; 

 AFIDIUS ‒ parazit al păduchelui piersicului și a altor afide, normele eficace de utilizare 

fiind de 20-50 mii/ha; 

 BRACON HEBETOR reprezintă o viespe entomofagă, care se dezvoltă în corpul larvelor 

lepidopterelor dăunătoare cu modul ascuns de viață;  

 METASEIULUS OCCIDENTALIS reprezintă un acarian prădător destinat pentru comba-

terea tetranihidelor la vița de vie. Norma de lansare este de 5-10 mii/ha. 

 AMBLISEIULUS CALIFORNICUS ‒ acarian prădător pentru combaterea tetranihidelor la 

mar, par, prun. Norma de lansare este de 4-5 mii/ha; 

 DIBRACHIS CAVUS ‒ parazit al pupelor. Este folosit la combaterea tortricidelor (moliilor) 

în livezi și vii. Norma de lansare 5-10 mii/ha; 

 LIZIFLEBUS ‒ parazit al păduchelui bostănoaselor, normele eficace de utilizare fiind de 

100-500 mii/ha; 

 AFIDIMIZA ‒ prădător al diferitor specii de afide, normele eficace de utilizare fiind de 100-

500 mii/ha; 

 AMBLISEIUS ‒ prădător al diferitor specii de tripși dăunători. 

Actualmente, în scopul sporirii activității biologice a procedeelor de protecție biologică prin 

aplicarea insectelor entomofage în câmp deschis sunt elaborate procedee de intensificare a activității 

lor prin fondarea pepinierelor pentru reproducerea insectelor utile, constituirea conveierelor din 

plante polenizatoare, utilizarea hranei entomofagilor, aplicarea operațiilor agrotehnice specifice 

orientate la conservarea, înmulțirea și creșterea eficacității entomofagilor. 

Aplicarea particularităților comportamentale ale insectelor în protecția biologică a plan-

telor 

La insecte întâlnirea partenerilor sexuali fiziologic apți de copulare nu se face la întâmplare, ci 

prin intermediul unor mecanisme complexe de emisie-recepție, care permit realizarea unor schim-

buri de informații între indivizi, uneori aflați la distanțe destul de mari. Mecanismele de comunicare 

dintre indivizii aceleiași specii sunt de natura fizică (unde sonore, unde electromagnetice, culoarea) 

și de natură chimică, care au o importanță preponderentă, în baza cărora se elaborează și se aplică 

feromonii sexuali.  

Cercetările chimice și comportamentale ale insectelor au stat la baza evidențierii și 

identificării de către colaboratorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al 
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AȘM a substanțelor atractante a 18 specii de insecte dăunătoare. În baza substanțelor descoperite și 

formulele chimice determinate de alte școli și centre științifice internaționale au fost elaborate 

scheme de sinteză, sintetizați și omologați 72 de feromoni sexuali. Aplicarea lor a permis elaborarea 

sistemelor de aplicare feromonilor sexuali cu scopul monitorizării, capturării în masă, dezorientării 

și sterilizării speciilor principale de insecte dăunătoare. Utilizarea elementelor bazate pe feromoni 

pentru eliminarea insectelor dăunătoare este ecologic inofensivă și nu contaminează produsele și 

mediul înconjurător cu substanțe reziduale toxice. Aceste tehnologii sunt bazate pe ciclurile de 

dezvoltare naturale și asigură menținerea în bune condiții a solului și elementelor biotei. Rezultatul 

aplicării lor asigură reducerea presei pesticide si reprezintă elemente tehnologice indispensabile 

pentru agricultura ecologică și cea durabilă. 

Concluzii 

1. Cercetările biocenotice constituie fundamentul elaborării sistemelor de protecţie integrată a 

plantelor și agricultură ecologică, care reprezintă un complex de acţiuni ândreptate la utilizarea 

mecanismelor naturale de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare, ceea ce necesită 

determinarea relaţiilor dintre plante și insectele dăunătoare, precum și dintre acestea și insectele utile. 

2. Cunoașterea relațiilor dintre entomofauna dăunătoare și utilă reprezintă fundamentul 

protecţiei biologice a plantelor – ca metodă eficientă de evitare a conflictului dintre protecţia 

plantelor şi calitatea mediului înconjurător. Republica Moldova dispune de premise şi condiţii 

suficiente pentru aprofundarea activităţilor de obţinere a produselor ecologice, dar deocamdată 

lipsesc mecanismele de stimulare a activităţii în acest domeniu deosebit de important.  

3. Reducerea mijloacelor chimice de combatere necesită aplicarea unui complex de mijloace 

orientate la cunoașterea mecanismelor de reglare naturală a densității populațiilor de insecte 

dăunătoare, de creștere a rezistenței speciilor de plante, de conservare și înmulțire a entomofagilor, 

de aplicare a altor mijloace ecologic inofensive.  

4. Organismele dăunătoare, ca element al agroecosistemelor, reprezintă un potențial risc de 

atac pentru culturile agricole și pentru realizarea potențialului genetic al soiurilor de plante devine 

necesară aplicarea mijloacelor ecologic inofensive în sistemele de agricultură ecologică și durabilă.  
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Training and development of environmental responsibility is a complex process by which the 

consistent policies of environmental, legal culture, ecological training and education. Ecological education 

is principale of ethics values and of organizational activities in all sphere of social life. Through lasting 

human civilization proposes to modify the way in which people receive the problems facing life time. 

  

Actualitatea temei. Una dintre problemele prioritare ale contemporanietăţii este menţinerea 

echilibrului ecologic la nivelul planetei Terra ce se prezintă drept una dintre problemele prioritare 

ale contemporanietăţii. Organizaţiile internaţionale estimează protecţia mediului pe locul doi în 

ierarhia problemelor globale ale lumii, plasând-o după preîntâmpinarea pericolului catastrofei 

nucleare. Astăzi, prognozele privind eventualele cataclisme ecologice, care pot surveni în urma 

presiunii ascendente a factorului antropogen asupra mediului natural, acordă prioritate preocupărilor 

pentru protecţia mediului natural în ierarhia problemelor globale ale omenirii [14,15,16]. 

La nivel internaţional actualmente se evidenţiază derularea a două tendinţe majore şi anume: 

pe de o parte, se desfăşoară procesul de globalizare la nivel socio-politic, economic, cultural 

ideologic între state cu nivel diferit de dezvoltare, iar, pe de altă parte, are loc un proces de 

intensificare a presiunii antropogene, antropotehnice, antropopolitice asupra factorilor de mediu. 

Discrepanţa crescândă între state cu situaţii economice diferite, diverse sisteme politice şi 

tradiţii demografice negativ influenţează asupra echilibrului ecologic al planetei şi a condiţiilor de 

activitate vitală a speciei Homo Sapiens. Criza ecologică, atât de evidentă în ultimii ani, este 

rezultatul iresponsabilităţii cu care civilizaţia umană îşi duce existenţa pe Pământ [1, 3]. 

Procesele de integrare economică, politică şi spirituală în contextul globalizării mondiale se 

desfăşoară la interferenţa problemelor ecologice. Indiferent de indicatorii calităţii vieţii, specifici 

unei sau altei ţări, fiecare dintre acestea înregistrează un impact mai mult sau mai puţin agravant 

asupra factorilor de mediu, produs atât în urma progresului tehnico-ştiinţific, noului nivel calitativ 

al evoluţiei forţelor de producţie pe verticală şi orizontală, cât şi a proliferării dimensiunilor sărăciei 

în diferite zone ale planetei. 

Societatea modernă, confruntându-se cu propriile limite ale dezvoltării, necesită găsirea 

mecanismelor eficiente de implementare a principiilor dezvoltării durabile. În acest sens formarea 

responsabilităţii ecologice se prefigurează a fi drept unul dintre factorii esenţiali, însă deocamdată 

puţin valorificaţi, ai procesului de edificare a societăţii durabile. 

Educaţia ecologică este procesul prin care sunt recunoscute valori şi clarificate concepte 

pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare înţelegerii şi aprecierii relaţiilor dintre om, 

cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia ecologică include de asemenea, exersarea 

luării unei decizii şi formularea unui cod propriu de conduită privind calitatea mediului. 

La baza conceptului de educaţie ecologică se află două noţiuni fundamentale: mediul natural, 

calitatea şi degradarea mediului. Cei doi termeni: calitatea mediului şi degradarea mediului 
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interacţionează, influenţându-se reciproc. Educaţia pentru mediu nu este doar o forma de educaţie, 

un instrument în rezolvarea problemelor de mediu sau în gestionarea resurselor naturale. Este un 

proces de o dimensiune esenţială în recunoaşterea valorilor mediului înconjurător şi definirea 

conceptelor privind mediul având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest tip de educaţie 

urmăreşte inducerea, în special în instituţiile de învăţământ, a dinamicii sociale cu privire la 

educaţie (cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori), care să stimuleze dezvoltarea personală, 

abordarea colaborativă şi critică, dar şi asumarea responsabilităţilor cu privire la deciziile luate 

pentru menţinerea calităţii mediului. În procesul de învăţare, educaţia ecologică este similară cu 

educaţia pentru protecţia mediului [4, 5]. 

Educaţia ecologică reprezintă o disciplină opţională cu caracter integrativ, inter- sau 

transdisciplinar şi se sprijină pe cunoştinţele fundamentale obţinute prin studiul biologiei, 

geografiei, fizicii, chimiei, sociologiei, istoriei etc. Această disciplină şcolară, cu orientare practică 

pe tot parcursul de formare, reperează pe propriile concepte, principii, legi şi studiază interacţiunea 

„Om-Mediu-Om” şi consecinţele acesteia în formarea unui comportament conştientizat şi 

responsabil faţă de problemele de mediu. Scopul educaţiei ecologice – este de a crea atitudini 

pozitive faţă de mediul înconjurător, incitarea fiecărui individ în aşa fel încât să se simtă direct 

angajat în această problemă, pentru a-i crea un sentiment de responsabilitate şi voinţă de a acţiona 

personal. Pentru a fi eficace, educaţia în domeniul protecţiei mediului trebuie făcută într-un sistem 

unitar care să se adreseze copiilor, adolescenţilor şi adulţilor şi care să comporte un învăţământ 

metodic la toate nivelele şcolare şi extraşcolare [12, 13]. 

O educaţie în materie de protecşia mediului înconjurător este inseparabilă de un concept 

global: trebuie ca toţi cetăţenii să înţeleagă că nu există decât o singură biosferă, care este bunul 

comun al întregii omeniri. În acelasi timp trebuie insistat asupra problemelor locale, pentru care fie-

care cetăţean să aibă conştiinţa unui "mediu personal", pe care să-l iubească şi să-l utilizeze raţional.  

Omul a revoluţionat mediul său de viaţă, a dezvoltat agricultura şi industria extinzând 

procesul de urbanizare în mod excesiv. A sosit momentul să se înţeleagă că omul şi societatea fac 

parte din biosferă şi se prezintă dependent faţă de resursele pe care aceasta le oferă. În consecinţă 

degradarea biosferei va avea urmări nefaste asupra speciei umane. 

Adesea oamenii uită că natura este aceea care satisface direct sau indirect cea mai mare parte 

a nevoilor vitale. Abundenţa şi varietatea darurilor sale au dat naştere credinţei că natura este 

inepuizabilă şi că omul poate dispune fără limită de resursele ei. Modificările aduse de expansiunea 

societăţii umane au de cele mai multe ori un caracter distructiv, multe fiind ireversibile pentru că 

produc perturbări în sistemele ecologice şi deteriorează echilibrul natural. 

În consecinţă accentul trebuie pus pe caracterul interdisciplinar al educaţiei privitoare la 

mediu. Principalul obiectiv al educaţiei, în materie de mediu ambiant, trebuie să fie marele public. 

Acest obiectiv trebuie să fie atins pe două căi: în primul rând în sectoare de educaţie convenţională 

(şcoli de toate gradele) dar care trebuie să se adreseze în măsură egală atât elevilor cât şi profeso-

rilor şi în al doilea rând, într-un sector de educaţie informaţional cuprinzând colective de tineri şi 

adulţi din toate profesiile [6, 7].  

Educaţia ecologica este o condiţie fundamentală a realizării unui echilibru între om şi natură, 

între ecologie şi economie. Conceptualizarea acestei discipline opționale se bazează pe principiile 
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metodologice ale evoluţiei sistemului „Natură-Societate”, adică se bazează pe o coordonare a 

dezvoltării pe reciprocitate şi interdependenţă a acestui sistem. În esenţă, educaţia ecologică 

reprezintă un proces orientat spre formarea la elevi a conştiinţei ecologice, prin atitudini, 

comportamente responsabile şi valori în relaţiile „Om-Mediu” şi „Mediu-Om”, care va orienta 

elevii spre o activitate conştientă de existenţă pe Terra a generaţiei contemporane şi a celor de 

viitor. Conştiinţa ecologică la un grad înalt de formare se referă la cunoaşterea de către elevi a 

legilor, unicitatea mediului natural şi a celor legi care vor permite activităţii umane dezvoltarea 

durabilă a vieţii pe pământ [10, 11].  

Educaţia ecologică trebuie să înceapă încă de la cele mai fragede vârste, în familie, prin 

exemplul pe care părinţii îl dau copiilor: colectează selectiv deşeurile menajere, reciclează, 

economisesc apa şi electricitatea, folosesc mijloacele de transport în comun mai mult decât 

autovehiculul propriu, etc. Astfel, educaţia ecologică îi ajută pe copii să înţeleagă influenţa 

comportamentului lor asupra calităţii mediului şi formează sentimentul responsabilităţii, valori şi 

atitudini necesare construirii unei societăţi durabile. 

Într-o societate în continuă dezvoltare şi modernizare, problemele de mediu trebuie să fie o 

preocupare permanentă a fiecăruia dintre noi. Trebuie să ne facem timp şi să ascultăm strigătul 

disperat al Terrei: „preţuieste-mă şi iubeşte-mă, omule, fiindcă toate frumuseţile mele, pădurile, 

văile şi izvoarele, cărările şi crestele, piscurile cu toate vieţuitoarele şi florile ţi le dăruiesc, să te 

bucuri de ele, să devii mai puternic, mai generos, mai bun” şi să conştientizăm faptul că viitorul 

Planetei Albastre depinde doar de noi [8, 9]. 

Problemele majore care frământă omenirea în prezent, cu privire la resursele de hrană, 

explozia demografică, poluare, criza energetică, productivitatea ecosistemelor, protecţia şi 

amenajarea mediului, reprezintă numai o parte din preocupările contemporane pe care educaţia 

ecologică trebuie să le abordeze.  

Scopul lucrării. Determinarea esenţei şi conţinutului educației ecologice în sistemul relaţiei 

„natură-om-societate”, relevând căile de optimizare ale modelelor de formare a responsabilităţii 

ecologice.  

Scopul cercetării: aplicarea chestionarului pentru cercetarea opiniilor şi cunoştinţelor despre 

educaţia ecologică în rândul populaţiei adulte din raionul Nisporeni.  

Reieşind din scopul înaintat au fost propuse următoarele obiective:  

– dezvăluirea esenţei conceptului interrelaţiei sistemului „natură-om-societate”; 

–  evidenţierea contradicţiilor dintre evoluţia sociumului şi implementarea principiilor 

dezvoltării durabile; 

–  relevarea gradului de implicare a populaţiei în acţiunile de asanare a mediului; 

–  stabilirea nivelului capacităţii de organizare a administraţiei publice în soluţionarea 

problemelor de mediu; 

–  cercetarea opiniilor şi cunoştinţelor despre educaţia ecologică în rândul populaţiei adulte; 

–  elaborarea concluziilor şi recomandărilor în vederea optimizării mecanismelor de formare a 

responsabilităţii ecologice ca factor al dezvoltării durabile a sociumului. 

Materiale, metode‚ procedee şi tehnici de cercetare  

Metoda de cercetare: sondaj de opinie publică pe bază de chestionar.  
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Populaţie ţintă: locuitorii cu vârsta cuprinsă între 20 și 68 de ani din oraşul Nisporeni și din 

satele: Ciorești, Boldurești și Vărzărești. 

Perioada de culegere a datelor: 1 noiembrie – 31 decembrie 2016. 

Mărimea eşantionului: au fost aplicate 251 chestionare din care: 150 chestionare aplicate în 

orașul Nisporeni, 51 chestionare aplicate în satul Ciorești, 25 chestionare aplicate în satul Boldurești 

şi 25 de chestionare aplicate în satul Vărzărești.  

Descrierea metodei de cercetare:  

Chestionarul conține nouă compartimente și fiecare la rândul său conține întrebări:  

1. Educaţie ecologică 

– Cât de des v‐ați întâlnit cu termenul de educație ecologică în ultimul an? 

2. Gânduri legate de protecţia mediului – însumat 

– La ce vă gândiți când auziți de protecția mediului și a naturii? 

3. Acţiuni ecologice în ultimii doi ani 

– În ultimii doi ani cât de des ați plantat copaci? 

– În ultimii doi ani cât de des ați făcut drumeții în natură? 

– În ultimii doi ani cât de des ați discutat cu cineva despre protecția mediului? 

– În ultimii doi ani cât de des ați compostat deșeuri? 

4. Atitudini faţă de protecţia mediului 

– Care din următoarele afirmații sunt valabile în cazul dvs.? 

a) Mă interesează protecția mediului, sunt membru într-o organizație de mediu; 

b) Mă interesează protecția mediului, încerc să mă comport cu responsabilitate față de mediu; 

c) Mă interesează protecția mediului, vorbesc regulat despre asta cu familia și cunoștințele; 

d) Mă interesează protecția mediului, dar nu fac nimic în acest sens; 

 e) Nu mă interesează în mod deosebit tematica protecției mediului și a naturii. 

5. Responsabilitate pentru educaţia ecologică 

– În opinia dumneavoastră cine ar trebui să se ocupe în primul rând de educația ecologică? 

6. Acţiuni ecologice întreprinse în viața de zi cu zi 

– Dumneavoastră în ce măsură protejați conștient mediul înconjurător în viața de zi cu zi? 

7. Cauze pentru neocrotirea mediului înconjurător 

– În opinia dumneavoastră care este cauza pentru care oamenii nu protejează mediul 

înconjurător în viața de zi cu zi? 

8. Formarea opiniei despre educaţia ecologică 

– Unde Vă întâlniți cel mai des cu tematica, – formarea opiniei despre educația ecologică? 

9. Activităţi practicate pentru protejarea mediului – însumat 

– Ce activități practicați pentru protejarea mediului înconjurător? 

Notă: Chestionarul a fost alcătuit din considerentele pentru a obține o informație mai amplă 

referitor la formarea opiniilor şi cunoştinţelor despre educaţia ecologică în rândul populaţiei adulte 

din mediul rural.  

Prezentarea și analiza datelor obținute la studiul privind „Educaţia ecologică” 

Prezentăm în continuare rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului.  
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1. Educaţie ecologică  

 
Fig.1. Rezultatele obținute la compartimentul „Educație ecologică” 

 

Reieșind din datele prezentate în figura 1, din numărul total de persoane supuse chestionarului 

31,9% s-au întâlnit cu termenul de „Educație ecologică” de câteva ori pe an și numai 13,9% din 

numărul total al eșantionului au întâlnit termenul zilnic. 

2. Gânduri legate de protecţia mediului 

 
Fig.2. Rezultatele obținute la compartimentul „Gânduri legate de protecția mediului” 

  

Conform rezultatelor obținute la compartimentul „Gânduri legate de protecția mediului”, 

prezentate în figura 2, doar 6,6% se gândesc la activism eco, 33,2% din populația supusă 

chestionarului nu știu sau nu au un răspuns. 
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3. Acţiuni ecologice în ultimii doi ani  

 
Fig.3. Rezultatele obținute la compartimentul „Acţiuni ecologice în ultimii doi ani” 

 

La compartimentul „Acţiuni ecologice în ultimii doi ani” (Fig.3), din numărul total de 

persoane supuse cercetării, cu părere de rău, pe parcursul a ultimilor doi ani, 39% nu au sădit nici 

un copac. La fel de tristă este și situația referitor la compostarea deșeurilor – 59% din grupul 

cercetat nu au compostat deșeurile nici odată.  

Atitudini faţă de protecţia mediului  

 
Fig.4. Rezultatele obținute la compartimentul „Atitudini faţă de protecţia mediului” 
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La compartimentul „Atitudini faţă de protecţia mediului” situația este îmbucurătoare deoarece 

67,3% din numărul total al populației supuse chestionarului sunt interesați de protecția mediului și 

încearcă să se comporte cu responsabilitate față de natură. 

4. Responsabilitate pentru educaţia ecologică  

 
Fig.5. Rezultatele obținute la compartimentul „Responsabilitate pentru educaţia ecologică” 

 

Reieșind din rezultatele prezentate în figura 5, la compartimentul „Responsabilitate pentru 

educaţia ecologică” 51,8% din numărului total al populației supuse cercetării consideră că 

responsabilitatea pentru educația ecologică revine părinților și/sau familiei. Aici putem accentua 

faptul ca mai bine de jumătate din numărul total de respondenți se mențin de principiul „Cei 7 ani 

de acasă”. Doar 0,4% din numărului total consideră că responsabilitatea totuși o poartă Primăria și 

Guvernul.  

5. Acţiuni ecologice întreprinse în viața de zi cu zi  

 
Fig.6. Rezultatele obținute la compartimentul „Acţiuni ecologice întreprinse în viața de zi cu zi” 
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Conform rezultatelor obținute la compartimentul „Acţiuni ecologice întreprinse în viața de zi 

cu zi” (Fig.6) 72% din numărul total al populației supuse studiului se străduiesc să întreprindă unele 

acțiuni ecologice în viața de zi cu zi și doar 1% din ei nu întreprind nici o acțiune. 

6. Cauze pentru neocrotirea mediului înconjurător  

 
Fig.7. Rezultatele obținute la compartimentul „Cauze pentru neocrotirea mediului înconjurător” 

 

Reieșind din datele prezentate în figura 7, 53,4% din numărul total al persoanelor supuse 

cercetării, consideră că cauza pentru neocrotirea mediului înconjurător este nepăsarea și 40,4% – 

lipsa educației și doar 4,8% consideră că cauza este de ordin financiar. Conform acestor opinii, 

putem concluziona asupra faptului că educația ecologică, totuși, nu ne costă nimic, decât să avem o 

atitudine pozitivă față de natură.  

7. Formarea opiniei despre educaţia ecologică  

 
Fig.8. Rezultatele obținute la compartimentul „Formarea opiniei despre educaţia ecologică” 

 

Conform datelor obținute la compartimentul „Formarea opiniei despre educaţia ecologică”, 

37,8% din populația supusă chestionarului s-au întâlnit cu tematica despre educația ecologică în 

media (TV, radio, presă), prin intermediul Internetului doar 7,4% (considerăm că în mediul rural nu 

toată populația are acces la Internet sau mai rar accesează Internetul sau faptul fiind legat de munca 

40,4%

4,8%

53,4%

1,4%
0

10

20

30

40

50

60

Lipsa educației Cauze financiare Nepăsarea Altceva

În opinia dvs. care este cauza pentru care oamenii nu protejează mediul 
înconjurător în viața de zi cu zi?

13.2

7.4

3.5

6.4

37.8

7.4

8.9

7

1.4

0.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

În famile

Aud de la copii/nepoți

În discuții cu prietenii, cunoștințele

La locul de muncă

În media (TV, radio, presă)

Internet

Din pliante, afișe

În excursii, activități educative

Evenimente

Altundeva



N O O S F E R A 

Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2017, nr.18 

 

 104 

fizică) și în familie 13,2%. Reieșind din aceste rezultate, se poate concluziona asupra faptului că 

totuși cea mai eficientă sursă pentru formarea opiniei despre educația ecologică este mass media.  

8. Activităţi practicate pentru protejarea mediului  

 
Fig.9. Rezultatele obținute la compartimentul „Activităţi practicate pentru protejarea mediului” 

 

La compartimentul „Activităţi practicate pentru protejarea mediului”, reieșind din datele 

prezentate în figura 9, doar 5% din eșantionul supus studiului întreprind popularizare eco, 19% din 

ei adună deșeurile, plantează copaci și păstrează curățenia a câte 12% din numărul total, iar 44% nu 

fac nimic în mod deosebit. 

CONCLUZII 

1. Educaţia ecologică este percepută atât drept un principiu al eticii valorilor, dar şi al 

activităţii organizatorice în toate sferele vieţii sociale. Din perspectiva responsabilităţii ecologice 

subiectul social valorizează atât comportamentul său, cât şi al semenilor, ierarhizându-le la propria 

scară de valori. Cu cât subiectul este mai maturizat din perspectiva relaţiilor etice, manifestând 

activism social, cu atât este mai responsabil.  

2. Responsabilitatea ecologică înglobează atât valorile etice, dar şi cele organizatorice, 

relevându-se ândeosebi îngrijorarea omenirii pentru viitorul său.  

3. Formarea responsabilităţii ecologice la moment pretinde a fi una dintre problemele actuale 

ale civilizaţiei moderne, care periclitează starea de conformism, indiferenţă şi pasivitate. 

4. Dezvoltarea durabilă tinde spre satisfacerea esenţialelor necesităţi prezente şi viitoare ale 

omenirii. Acestea pot fi satisfăcute prin intermediul drepturilor omului, întemeierii normelor 

democratice legiferate juridic. Implementarea principiilor dezvoltării durabile în medii sociale cu 

diferit nivel economic de dezvoltare, tradiţii şi orientare politică va fi cu mult mai lesne de realizat, 

când fiecare cetăţean al Terrei va conştientiza propria responsabilitate pentru dezvoltarea umană 

prezentă şi viitoare. 

5. Lipsa unui progres considerabil în soluţionarea problemelor ecologice în baza utilizării 

concepţiei dezvoltării durabile, aşteptat la scară globală, presupune elaborarea noilor idei şi abordări 

ştiinţifico-practice. În acest context se relevă necesitatea formării responsabilităţii ecologice la 

fiecare trăitor de pe Pământ, în vederea optimizării relaţiei „natură-om-societate”.  
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Propuneri 

Pornind de la problemele studiate axate pe găsirea mecanismelor de eficientizare a procesului 

de educaţie ecologică în contextul eforturilor de construire a unei societăţi durabile, se înaintează 

următoarele recomandări: 

1. Implementarea în legislaţia ecologică naţională a normelor dreptului internaţional în 

domeniul dezvoltării durabile în conformitate cu prevederile dreptului omului, ţinându-se cont de 

realizările internaţionale la acest compartiment. 

2. Crearea centrelor la nivel naţional şi local de instruire şi educaţie ecologică. 

3. Elaborarea şi implementarea în procesul de instruire a curriculum-ului continuu de educaţie 

ecologică. 

4. Iniţierea şi menţinerea portalului naţional ecologic în reţeaua Internet. 

5. Publicarea obligatorie în sursele mass-media a Raportului naţional Starea Mediului în 

Republica Moldova. 
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STUDIUL PRIVIND VARIAŢIILE UNOR INDICI BIOCHIMICI LA SPORTIVII 

ÎNOTĂTORI PÂNĂ ŞI DUPĂ EFORT 

 

Ecaterina ERHAN, Inga DELEU 

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău 

 

In this article some biochemical indexes of top swimmers based on bibliographical sources are 

studied. The most important parameters tested are hemoglobin, lactic acid, glucoses, protein, minerals and 

enzyme complexity. These indexes have great importance in monitoring the results of top swimmers in order 

to improve their performance. 

 

Key words: sportive swimmers, biochemical indexes, hemoglobin, glucoses, lactic acid, protein. 

  

Un interes deosebit antrenorii acordă caracteristicilor calitative şi nu cantitative ale antrena-

mentelor, şi anume caracteristicilor individuale ale dezvoltării fizice a sportivilor înotători, tem-

poului trecerii la un nou nivel, mai ridicat de performanţă şi de aprovizionare energetică a efor-

turilor de antrenament şi competiţionale Atenţia lor este direcţionată asupra studiului şi selectării 

mijloacelor şi metodelor de testare şi diagnosticare a sistemelor funcţionale ale organismului 

sportivilor înotători, posibilităţile cărora determină succesul activităţilor competiţionale [1, 2, 5]. 

Pornind de la performanţele actuale în înot, dar mai ales de la antrenamentul sportiv propriu-

zis, care se desfăşoară într-un mediu schimbat, trebuie admis faptul, că atât din punct de vedere 

energogen, cât şi biochimic efortul se încadrează în tipul predominant aerob, cu profil de forţă, în 

regim de rezistenţă, în care pe plan motric găsim implicată contracţia musculară specifică la înot, iar 

pe plan biologic triunghiul cardio-respirator-metabolic. Predominarea aerobă creşte cu atât mai 

mult, cu cât durata efortului este mai mare. La proba de 1500 m rata aerobă este estimată la 95-97% 

faţă de cea anaerobă [12]. 

Cunoaşterea şi respectarea caracterului fiziologic, dar şi biochimic al probei sportive de înot 

este de o importaţă majoră pentru antrenor şi pentru medicul sportiv. 

Metodele biochimice de cercetare a stării funcţionale a organismului înotătorilor capătă o mai 

mare importanţă în analizarea creşterii măiestriei înotătorilor şi ele nu trebuie evitate, dar din contra 

trebuie, în primul rând, luate în considerare. Însă, cercetările din ultimele decenii elucidează despre 

o subestimare evidentă a cercetării parametrilor biochimici în determinarea performanţei sportive 

curente şi potenţiale a sportivilor înotători. Acest fenomen se reflectă negativ asupra performanţelor 

sportive în timpul competiţiilor naţionale şi internaţionale. 

În procesul testării biochimice pe etape şi al celor complexe aprofundate, se poate determina 

efectul cumulativ al antrenamentului. Acest tip de control biochimic îi oferă antrenorului, medicului 

sportiv, informaţia rapidă şi obiectivă despre starea sistemelor funcţionale ale organismului şi 

despre alte schimbări de adaptare la efortul fizic efectuat [16]. 

Considerăm, că cercetările biochimice stau la baza identificării şi întocmirii anumitor metode 

şi mijloace mai eficiente pentru mărirea capacităţii fizice a sportivilor; studierii proceselor de 

adaptare a organismului la diverse eforturi musculare, reglării efortului fizic şi a odihnei, 

determinării gradului de antrenament a sportivilor. 
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Un rol esenţial în aprecierea stării funcţionale a organismului sportivului în literatură se 

acordă selectării parametrilor biochimici testaţi. Parametrii selectaţi trebuie să fie maximal de 

informativi, sugestivi şi necesită de a fi într-o relaţie de interdependenţă cu rezultatele sportive. 

Deoarece în procesul activităţii musculare etapele metabolismului se schimbă periodic în 

dependenţă de proba sportivă, de tipul de efort efectuat, de aceea, în fiecare caz distinct se apreciază 

diverşi indici biochimici [5]. 

Se cunoaşte, că în calitate de obiect de cercetare a parametrilor biochimici servesc: sângele, 

urina, saliva, transpiraţia, ţesutul muscular şi aerul transpirat, în urma cercetării cărora se poate 

determina atât eficienţa procesului de antrenament, cât şi starea de sănătate a sportivului. 

Modificarea parametrilor biochimici în timpul efortului fizic depinde de mai mulţi factori: vârsta şi 

sexul sportivului testat, gradul de antrenament, intensitatea şi durata antrenamentului sportiv, proba 

sportivă practicată [5]. 

Considerăm, că cei mai importanţi parametri biochimici testaţi în serul sangvin pentru apre-

cierea stării funcţionale a organismului sportivilor înotători sunt: hemoglobina, acidul lactic, glu-

coza, proteina totală, ureea, acidul uric, creatinina, trigliceridele, complexul mineral (ionii de calciu, 

magneziu, fier), complexul enzimatic (creatininkinaza, creatininkinaza miocardică MB, lipaza). 

După părerea noastră, elementul vital, cel mai important pentru orice persoană, dar mai ales 

pentru organismul sportivilor este oxigenul. Înotul, ca probă sportivă preponderent aerobă, care 

dezvoltă rezistenţa, necesită o cantitate suficientă de oxigen pentru ândeplinirea unei activităţi 

productive şi atingerea performanţelor sportive. Transportarea oxigenului la celule este realizată de 

către pigmentul principal al eritrocitelor – hemoglobina [15]. 

Pigmentul de hemoglobină, care reprezintă o cromoproteină conjugată, constă dintr-un 

tetramer format din 2 perechi de lanturi polipeptidice (globine), fiecare dintre acestea fiind conjugat 

cu un grup hem, un complex al unui ion de fier cu pigmentul rosu, porfirina, care şi–i conferă 

sângelui culoarea roşie. Fiecare gram de hemoglobina poate transporta 1,34 ml oxigen în 100 ml de 

sânge, astfel ândeplinind funcţia respiratorie [15]. 

Din datele literaturii de specialitate, reiese, că după efectuarea efortului fizic, nivelul 

hemoglobinei scade. Această diminuare a nivelului de hemoglobină este legată, de faptul, că în 

urma efortului fizic are loc creşterea debitului sangvin. Ca măsură adaptivă la necesitatea unui debit 

sangvin crescut în timpul efortului, organismul sportivilor reţine mai mult lichid în spaţiul vascular, 

crescând astfel debitul cardiac, transpiraţia şi fluiditatea sângelui, dar minimalizând astfel, riscul de 

deshidratare [5, 15]. 

Această expandare a volumului plasmatic cu până la 30%, produce însă o diluare a hematiilor, 

implicit a hemoglobinei şi a hematocritului, creând o stare de anemie. O altă explicaţie a instalării 

anemiei la sportivi după efort este suprimarea secreţiei de eritropoetină după antrenament [5].  

Echilibrul acido-bazic sanguin depinde de numeroase sisteme tampon, dintre care se remarcă 

şi existenţa unui raport echilibrat între oxihemoglobină şi carboxihemoglobină. De aceea, o 

respiraţie corectă, mai ales, în condiţiile unui mediu cu aer proaspăt, poate avea consecinţe dintre 

cele mai benefice asupra sănătăţii şi poate reechilibra, uneori întreg metabolismul [5]. 

După cum s-a menţionat mai sus, rolul cationului bivalent de fier (Fe2+) este esenţial, 

deoarece el leagă cele 4 molecule de globină şi hem-ul, deci datorită ionului de Fe are loc crearea 

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticMetabolismul.html
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moleculei de hemoglobină, mioglobină (hemoglobina musculară) şi a unor enzime. Cu ajutorul 

fierului, se asigură respiraţia celulară, nutriţia mucoaselor, secreţia gastrică. Fierul ajută la procesul 

de creştere, măreşte rezistenţa la îmbolnăviri, mai ales la infecţii, transportă diferite substanţe 

chimice, implicate în metabolismul energetic, are acţiune antioxidantă, asigura funcţia reproductivă. 

Norma elementului mineral de fier în sângele adultului este de 9,0 – 30,4 mmol/l [15]. 

Un alt element biochimic esenţial pentru organism este ionul de calciu, care este considerat 

”regele bioelementelor” în organismul uman. Cantitativ, calciu se găseşte în mediu 99% în oase şi 

ţesuturi tari, şi 1% în sânge, în celulele şi ţesuturile moi. Calciu este elementul, care întăreşte întreg 

organismul. În formă ionică, calciu intră şi iese cu uşurinţă din celula umană. Ionul de Ca2+, 

penetrat în celulă, duce după sine un lanţ de elemente nutritive. Calciu neionizat se asimilează 

foarte greu, iar pentru a fi asimilat de organism, el numaidecât trebuie să treacă în forma ionică. 

Procesul de trecere a calciului neionizat în formă ionică necesită o cantitate mare de energie şi acid 

gastric [11].  

Celulele produc permanent energie şi în rezultatul acestor procese, se formează elementele 

nocive – reziduuri, de natură acidă. Calciu se consideră elementul primordial în eliminarea acestor 

toxine. Prin eliminarea resturilor acide, calciu ionizat, susţine pH-ul sângelui în stare slab alcalină, 

ceea ce este foarte important pentru menţinerea vieţii, deoarece coborârea pH-ului sângelui până la 

6,8 se finisează letal. Deci, una din funcţiile principale ale calciului este menţinerea organismului în 

stare semialcalină, adică menţinerea vieţii [11]. 

De asemenea, calciu joacă un rol deosebit în trecerea oxigenului în interiorul celulelor. În anul 

1932 Otto Warburg a primit premiul Nobel în chimie, pentru dovada adusă, precum că procesul de 

dezvoltare al cancerului este un proces anaerob. Stoparea accesului de oxigen, în cazul insuficienţei 

de calciu, face lichidele din organism acide. Astfel, organismul caută permanent rezerve de 

substanţe alcaline, pentru neutralizarea cantităţii mari de acizi, iar rezervele sunt oasele, dinţii, 

părul. Se consideră, că în cazul alimentării cu produse, care provoacă acidificarea organismului, el 

pierde o cantitate foarte mare de calciu [11]. 

Totodată, calciu este necesar şi pentru coagularea normală a sângelui, contractarea şi 

relaxarea muşchilor inimii şi muşchilor scheletici, pentru reglarea funcţiei fermentative şi parţial 

secreţia insulinei. Un rol important îi revine acestui element pentru transmiterea impulsurilor 

nervoase, iar insuficienţa lui provoacă iritarea nervilor. În opinia specialiştilor o cantitate suficientă 

de calciu, în perioada tinereţii, menţine organismul tânăr, în decursul multor ani. Pentru a fi asimilat 

şi aşi exercita funcţiile, calciu are nevoie de ajutor, adică de alte vitamine şi minerale aşa ca - 

vitaminele D, A, C şi magneziu. Calciu este deosebit de important pentru organismul sportivilor, 

deoarece în timpul antrenamentului sportiv, ei pierd o cantitate enormă de calciu prin transpiraţie. 

Norma elementului mineral de calciu în serul sangvin este de 2,1 – 2,6 mmol/l [4]. 

Un alt element biochimic necesar organismului uman, dar mai ales a sportivilor reprezintă 

ionul de magneziu. Funcţia lui primară constă în participarea la dezvoltarea conductibilităţii şi 

contractilităţii muşchilor. Magneziul intervine în reacţiile fiziologice (metabolismul glucidelor, 

lipidelor şi proteinelor) şi activităţile enzimatice, în permiabilitatea celulară, coagularea sangvină 

[21, p. 405]. Mai mult de jumătate din cantitatea totală de magneziu se găseşte în oase, un sfert se 

găseşte în muşchi, iar restul se repartizează în inimă, ficat, rinichi, tubul digestiv şi în plasma 
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sangvină. Necesitatea de magneziu este mult mai mare în cazul sportivilor. Norma elementului 

mineral de magneziu în serul sangvin al unui adult este de 0,66 – 1,07 mmol/l [11]. 

Deci, substanţele minerale, împreună cu proteinele, carbohidraţii, grăsimile şi vitaminele sunt 

foarte necesare pentru o bună funcţionare a proceselor fiziologice şi biochimice din organism, care 

stau la baza tuturor funcţiilor vitale ale organismului. Unii dintre cei mai importanţi fiind deci, ionii 

de calciu, magneziu şi de fier [11]. 

În urma studierii nivelului elementelor minerale la sportivii înotători până şi după efortul fizic 

efectuat pe veloergometru, s-a constatat, că nivelul de calciu şi magneziu până la efort fizic, atât la 

fetele înotătoare, cât şi la băieţii înotători, este sub limitele normei. Nivelul de fier la toţi sportivii 

înotători (băieţi şi fete) până la efort fizic se încadrează în limitele normei. După efort fizic efectuat 

pe veloergometru, cantitatea de calciu şi magneziu au scăzut esenţial, în urma transpiraţiei, iar 

nivelul fierului a crescut, ca rezultat al necesităţii avansate în oxigen [4, 11]. 

Conform datelor actuale, majoritatea cazurilor de disfuncţii la nivelul schimbului de substanţe 

minerale la sportivi, pot fi clasificate ca profesionale sau profesional asociate, legate de eforturile 

fizice şi psihoemoţionale foarte ridicate. Antrenamentele intense duc la pierderea unor elemente mi-

nerale şi, ca rezultat se cere creşterea venitului de substanţe minerale îngerate odată cu hrana [4, 3]. 

Făcând referire la adaptarea înotătorului în timpul antrenamentelului, am ajuns la concluzia, 

că aceasta se realizează, în principal, nu în cadrul efortului propriu-zis, efortul fiind doar un stimul, 

ci în timpul perioadei de refacere a organismului, perioadă în care acesta devine mai eficient (din 

punct de vedere aerob sau anaerob), cu condiţia, că celulele sale beneficiază de absolut toate 

componentele nutritive necesare repetării acelui efort. 

Altfel spus, înotătorul, care urmăreşte performanţa, trebuie să aibă în vedere faptul, că 

alimentaţia, adică suma alimentelor îngerate, nu este acelaşi lucru cu nutriţia, prin aceasta 

înţelegând, ceea ce folosesc în mod efectiv celulele sale [3]. Este evident, să se înţeleagă faptul, că 

alimentaţia sportivului este parte vitală a procesului de antrenament, deoarece el trebuie să aleagă 

acei nutrienţi, care concură la furnizarea unei cantităţi sporite de energie, necesară atât 

antrenamentului propriu-zis, cât şi refacerii rapide, pentru a susţine eficient efortul sportiv din ziua 

următoare [5, 9]. 

Ţinem să menţionăm, că energia organismului depinde de energia fiecarei celule în parte. O 

celulă sănătoasă pentru aşi ândeplini toate funcţiile şi a furniza energie are nevoie de alimente, care 

să-i asigure absolut toţi nutrienţii necesari bunei funcţionări: apa, carbohidraţi, proteine, lipide, 

vitamine, minerale şi enzime [5]. 

Principalele surse de energie ale sportivului sunt carbohidraţii. Anume glucoza este cel mai 

important monozaharid din sânge, care rezultă din digestia carbohidraţilor şi din conversia hepatică 

a glicogenului în glucoză. Deci, din cele expuse mai sus, glucoza, este un furnizor indispensabil de 

energie care susţine activitatea celulară şi combustibilul principal al muşchilor în timpul efortului fi-

zic. Acest indice, în sânge se menţine la un nivel constant, în limitele de la 3,5-5,5 mmol/l (sau 80-

120 mg), datorită mecanismelor reglatorii. Modificarea conţinutului de glucoză în sânge în timpul 

efortului fizic este individuală şi depinde de nivelul de antrenament al organismului, de intensitatea 

şi durata efortului fizic [9]. 

Glicemia sau concentraţia de glucoză din sânge, creşte peste valoarea din repaus încă din 

starea de start, datorită hiperadrenalinemiei, ce intensifică glicogenoliza. Efortul de înot 
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submaximal sau de scurtă durată, provoacă majorarea nivelului de glucoză în sânge, deoarece are 

loc mobilizarea intensă a glicogenului din ficat pentru suplinirea necesităţii de energie [5]. 

În efortul de înot maximal sau de lungă durată valoarea glicemiei se menţine mai mult sau 

mai puţin constantă, dar pe măsură ce efortul se prelungeşte, ea scade fără a mai reveni, chiar până 

la 50 % faţă de valoarea din starea de repaus. Nivelul scăzut de glucoză în sânge, indică despre 

faptul, că rezervele de glicogen în ficat au fost epuizate sau au fost folosite intens de către ţesuturile 

organismului. Reducerea conţinutului de glucoză în sânge este mai evidentă la persoanele 

neantrenate decât la persoanele antrenate. Astfel, în dependenţă de concentraţia glucozei în sânge, 

se poate determina viteza reacţiilor de oxidare aerobă în ţesuturi la un efort fizic, dar şi 

intensivitatea mobilizării glicogenului hepatic [9]. 

Cercetările de specialitate efectuate pe sportivii înotători ne arată, că nivelul de glucoză la 

băieţii înotători şi fetele înotătoare de înaltă calificare în stare de repaus se încadrează în limitele 

normei, prezentând valori medii respectiv de – 4,8 mmol/l şi 5,3 mmol/l. După efectuarea efortului 

fizic pe veloergometru s-a înregistrat o scădere evidentă a nivelului de glucoză, atât la băieţii 

înotători (3,6 mmol/l), cât şi la fetele înotătoare (4,6 mmol/l). Analiza datelor experimentale la 

sportivii specializaţi în atletism constată că, în stare de repaus nivelul de glucoză prezintă valori 

medii de 5,75 mmol/l la băieţi şi de 5,3 mmol/l la fete. După efortul fizic efectuat, nivelul de glu-

coză la băieţii atleţi a scăzut (5,42 mmol/l), iar la fetele atlete s-a mărit neesenţial (5,6 mmol/l) [5]. 

Cercetările efectuate pe animale au arătat, că efortul fizic duce nu numai la creşterea 

capacităţii funcţionale a organismului, ci şi la creşterea aptitudinilor de a bloca fenomenele negative 

consecutive unor eforturi intense. Un studiu realizat pe cobai, care au fost antrenaţi să înoate, a 

arătat o accelerare a procesului de utilizare a glucidelor, lipidelor şi proteinelor în ficat, ceea ce are, 

ca urmare, creşterea energiei produse într-o perioadă anumită de timp. Concentraţia de ATP se 

menţine constantă la acest nivel, în timp ce la animalele neantrenate această valoare scade 

considerabil, influenţând negativ desfăşurarea activităţii cerebrale. Aceste fenomene se produc şi în 

corpul uman [5]. 

Rezultatul obţinut în urma testării indicelui biochimic de glucoză, poate ajuta antrenorul să do-

zeze raţional efortul de înot în timpul antrenamentului sportiv, în funcţie de posibilităţile biologice 

individuale ale organismului, starea de sănătate, gradul de antrenament şi de acomodare la efort [9]. 

Considerăm, că în cazul dereglărilor vizualizate la nivelul mecanismului de control al 

nivelului de glucoză, care pot apărea în timpul antrenamentului sportiv, competiţiilor sportive sau 

chiar exact după efortul fizic efectuat, în vederea evaluării exacte a gradului de risc vital, e necesară 

intervenţia imediată cu scopul stabilirii cauzei şi a înlăturării acesteia. Atunci când dereglările sunt 

durabile şi severe, este recomandabil, în mod individual, reducerea activităţii fizice şi a intensităţii 

antrenamentelor sportive, dar uneori chiar şi indicarea unei pauze sau a unei perioade de refacere. 

În urma procesului de oxidare anaerobă a glucozei se formează produsul metabolic - acidul 

lactic. Acest produs joacă un rol foarte important în apariţia şi instalarea oboselii musculare, atunci 

când are loc acumularea acidului la nivelul muşchilor. Acea senzaţie dureroasă şi neplăcută de 

arsură, care apare după un efort intens, are de fapt, un rol protector, acela de a preveni 

suprasolicitarea musculaturii, până la completa epuizare a resurselor organismului. Astfel, acidul 
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lactic nu ar trebui privit ca un produs de metabolism fără rost, şi nici ca o "toxină". El are un rol 

foarte important în organism, reprezentând o sursă de energie foarte utilă în condiţii de hipoxie [2]. 

Lactacidemia (concentraţia de acid lactic) creşte în timpul şi după sfârşitul efortului fizic, 

proporţional cu datoria de oxigen. La începutul efortului, timp de câteva secunde, în care producţia 

de energie este realizată prin scindarea fosfaţilor macroergici, nu se acumulează acidul lactic. 

Aceasta este faza alactacidă a efortului [2, 5, 17]. 

Creatinfosfat + ADP → ATP + creatin 

După aproximativ 15 secunde, în funcţie de intensitatea efortului, începe faza lactacidă a 

efortului. Valoarea maximă se atinge la aproximativ 5 minute după terminarea efortului, iar după 1-

2 ore, valoarea lactacidemiei revine la normal, datorită metabolizării acidului lactic în faza aerobă. 

Astfel, 1/5 din acidul lactic rezultat se degradează până la CO2 şi H2O, iar pe seama energiei, astfel 

eliberate, restul de 4/5 se resintetizează în glucoză. 

Dacă concentraţia acidului lactic în sânge (în normă) în stare de repaus este egală cu 1,0-1,5 

mmol/l (15-30mg%), atunci în timpul efortului muscular intens, conţinutul lui se măreşte 

semnificativ. În studiul efectuat de Bangsbo J., (1996) eliberarea lactatului în sânge creştea 

proporţional cu intensitatea efortului fizic. Scăderea remarcabilă a concentraţiei acidului lactic în 

sânge la un efort muscular standard, la diferite etape a antrenamentului sportiv, denotă faptul că s-a 

mărit gradul de antrenament, iar mărirea concentraţiei indicelui biochimic, demonstrează o scădere 

a capacităţilor de antrenament a sportivului dat [19]. 

Deci, schimbarea concentraţiei acidului lactic în sânge după efectuarea efortului muscular, 

este în relaţie de interdependenţă cu starea de antrenament a sportivului înotător. După modificarea 

concentraţiei acidului lactic în sânge, se determină posibilităţile glicolitice anaerobe ale organismu-

lui, ceea ce este foarte important în cazul selectării sportivilor, la dezvoltarea calităţilor motrice, 

controlul efortului depus în timpul antrenamentului şi durata proceselor de restabilire a orga-

nismului. 

Experimentele efectuate în domeniul dat, au confirmat efectul pozitiv al efortului fizic asupra 

capacităţii de neutralizare a pH – ului acid al sângelui, rezultat în urma exerciţiului fizic realizat. În 

urma măsurătorilor efectuate la boxeri, la începutul efortului fizic, transpiraţia este foarte acidă, 

datorită producerii de acid lactic, ulterior ea revine la valori normale datorită capacităţii crescute de 

neutralizare a acidului. Revenirea este cu atât mai rapidă şi mai stabilă, cu cât organismul a fost mai 

bine antrenat [19]. 

După cum s-a menţionat mai sus, organismul înotătorilor necesită mai multe surse energetice, 

plastice, necesare pentru o mai bună executare a antrenamentului sportiv, care poate fi realizată 

numai datorită asimilării tuturor elementelor nutritive necesare. Având în vedere, că tinerii înotători 

de 15-19 ani sunt în proces de creştere şi dezvoltare, prin urmare, trebuie să fie asigurată şi o 

alimentaţie bogată în proteine [19]. 

Studiile efectuate în ultimii 10 ani, au demonstrat, că sportivii cu un regim de antrenament 

intens, au o rată mai mare de proteine (1,5-2,0 g/kg/zi), pentru a menţine echilibrul azotat. În cazul 

în care, alimentaţia conţine cantităţi insuficiente de proteine, în organismul sportivilor se dezvoltă o 

balanţă azotată negativă. Ca urmare, creşte rata proceselor catabolice şi recuperarea după 

antrenamente durează mai mult. Cu timpul, acest lucru duce la pierderea în masă corporală şi 

reducerea rezistenţei în timpul antrenamentelor de înot [19]. 
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Precizăm, că în conformitate cu datele literaturii de specialitate proteinele ândeplinesc funcţia 

plastică în organism şi intră în componenţa fermenţilor, hormonilor, anticorpilor, factorilor de 

coagulare sangvini. Proteina totală se caracterizează ca un indice al metabolismului proteic, care 

reflectă valoarea totală a proteinelor serice în sânge şi ca rezultat determină starea de homeostazie. 

Din proteinele plasmei sangvine fac parte: albuminele şi globulinele, care se deosebesc între ele 

prin masa moleculară, proprietăţile fizico-chimice şi funcţia biologică. Albuminele se sintetizează 

în ficat din produsele alimentare îngerate. Cantitatea lor în plasma sangvină acţionează asupra 

nivelului presiunii osmotice, care reţine lichidul în interiorul vaselor sangvine. Globulinele 

ândeplinesc funcţia imunitară (anticorpi), asigură coagularea sangvină (fibrinogenul), şi de 

asemenea, sunt prezentate prin fermenţi, hormoni şi proteine-transportatoare a diferitor legături 

biochimice. Norma proteinelor totale în plasma sangvină la o persoană matură este de 62 – 80 g/l. 

Însă, există şi devieri de la normă a proteinelor, care pot fi cauzate de o serie de condiţii fiziologice 

(cu caracter nepatologic) cum ar fi eforturile de înot de lungă durată, foamea, dar şi patologice, 

afectând starea funcţională a organismului [12, 13, 16 ]. 

În urma descompunerii proteinelor, a proceselor de metabolizare, se formează produsele de 

descompunere – ureea, acidul uric şi creatinina. Ureea este produsul final al catabolismului proteic 

la nivel hepatic, deci concentraţia ureei în sânge, depinde de funcţia excetorie a rinichilor, de starea 

funcţională a ficatului şi a ţesutului muscular. Nivelurile sale serice reflectă echilibrul dintre 

producţia hepatica şi excreţia renală. Aportul de proteine şi statusul hidric pot influenţa valorile 

ureei serice. Norma concentraţiei de uree în plasma sangvină la o persoană matură indică valori < 

7,1 mmol/l. În cazul alimentaţiei bogate în proteine, dar şi după ândeplinirea efortului fizic, nivelul 

ureei în sânge se poate mări [5, 12]. 

În urma testării nivelului de uree la sportivii înotători de performanţă (băieţi şi fete) în stare de 

repaus s-a constatat un nivel puţin peste normă, atât la fetele înotătoare (7,18 mcmol/l), cât şi la 

băieţii înotători (7,30 mcmol/l). După ândeplinirea efortului fizic pe veloergometru, nivelul ureei a 

scăzut neesenţial la toţi înotătorii [12, 13]. 

Un alt indice biochimic important este acidul uric, care rezultă din degradarea acizilor 

nucleici, reprezentând produsul final al metabolismului purinelor. De la nivelul ficatului, acidul uric 

este transportat prin plasma sangvină la rinichi, unde este filtrat şi excretat într-un procent de 

aproximativ 70%, restul este eliminat şi degradat în tractul gastro-intestinal. Efortul fizic, raţia 

zilnică alimentară cu conţinut bogat în carbohidraţi şi lipide, foametea, duc la majorarea nivelului 

de acid uric în plasma sangvină. Analiza datelor experimentale, referitor la nivelul acidului uric la 

sportivii înotători, arată, că în stare de repaus, acest indice se încadrează în limitele normei, atât la 

băieţii înotători (323,0 mmol/l), cât şi la fetele înotătoare (231,0 mmol/l). În urma efectuării 

efortului fizic, nivelul acidului uric a scăzut la toţi sportivii înotători, respectiv prezentând valori 

medii de 307,5 mmol/l la băieţii înotători şi 227,5 mmol/l la fetele înotătoare [12]. 

Pentru sportivii înotători prezintă un interes şi cercetarea creatininei ‒ un produs de 

metabolism al creatinfosfatului din muşchi şi se produce cu o rată constantă, dependentă de masa 

musculară. Din punct de vedere chimic, creatinina este un derivat ciclic spontan al creatinei. 

Creatinina este filtrată din sânge de către rinichi şi dacă filtrarea renala este deficitară nivelul 

sanguin al creatininei creşte [14]. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mu%C8%99chi
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Creatin%C4%83&action=edit&redlink=1
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Astfel, nivelul de uree, acid uric şi creatinină în serul sangvin înainte şi după efort fizic, sunt 

indicatori biochimici, care se utilizează pe larg pentru aprecierea tolerabilităţii sportivului înotător 

faţă de eforturile de antrenament şi cele competitive, de mersul exerciţiilor de antrenament şi a 

proceselor de restabilire [14]. 

Însă, reacţiile biochimice din organism nu pot decurge fără prezenţa complexului enzimatic. 

Enzimele sunt substanţe de natură proteică, care ândeplinesc multiple funcţii în organism: cea 

digestivă, de producere a energiei, sinteza de proteine, eliminarea toxinelor. Cea mai importantă 

funcţie enzimatică este cea catalitică, accelerând miile de reacţii biochimice din organism şi în 

acelaşi timp, controlând procesele vitale ale organismului, susţinând astfel viaţa. 

Ele au fost numite “scânteia vieţii”, deoarece viaţa, nu ar exista fără acţiunea enzimelor, nici 

chiar în prezenţa unor cantităţi suficiente de vitamine, minerale, oligoelemente sau alţi nutrienţi. În 

corpul omenesc se găsesc mii de diferite enzime, fiecare cu rolul său specific. Starea generală de 

sănătate este direct legată de capacitatea corpului de a produce enzimele necesare proceselor 

metabolice. Studiile efectuate de-a lungul a peste 100 de ani au demonstrat că o dietă săracă în 

enzime poate duce la îmbătrânire prematură, boli cardiovasculare şi ale sistemului digestiv, boli 

cronice degenerative, diabet şi chiar la un risc crescut de cancer [7]. 

După cum s-a menţionat mai sus, sportivii înotători au un aport crescut de proteine faţă de 

omul obişnuit, şi de aceea este foarte importantă suplimentarea raţiei alimentare cu enzime 

digestive, pentru a-l susţine, pe cât este posibil în timpul efectuării eforturilor de înot, şi pentru a-i 

permite să-şi ândeplinească în mod optim celelalte funcţii. Astfel, suplimentând raţia alimentară cu 

enzime digestive, organismul sportivilor este degrevat parţial de această sarcină şi secreţia celorlalte 

tipuri de enzime se face mai uşor [10]. 

Însă, adaptarea cea mai importantă a organismului la efortul de înot (tip aerob) este creşterea 

eficienţei producerii de energie, mărind astfel timpul până la apariţia senzaţiei de oboseală. În cazul 

dat, unele dintre importantele enzime ale complexului fermentativ sunt: creatinkinaza (CK), cunos-

cută şi sub denumirea de creatinfosfokinaza (CPK) cu rol energetic, creatinkinaza MB (miocardică). 

CK este o enzimă, care se găseşte în concentraţii crescute în miocard, muşchii scheletici şi în con-

centraţii mai mici la nivelul creierului. În cazul dat, această enzimă catalizează conversia creatinei şi 

a adenozintrifosfatului (ATP) în fosfocreatină şi adenozindifosfat (ADP). Reacţia dată este reversi-

bilă, ceea ce înseamnă, că şi ATP-ul poate fi sintetizat din fosfocreatină şi adenozindifosfat. Nivelul 

foarte ridicat al CK indică de obicei o leziune la nivelul inimii, muşchilor şi al creierului [14, 16]. 

CK MB este singura izoenzimă de importanţă sporită, datorită monitorizării cardiace pentru 

infarcturi miocardice. Valorile crescute ale CK MB de peste 20 de ori faţă de valorile normale, prezintă 

temeiuri pentru un infarct miocardic, pericol tot mai des întâlnit în practica sportivă de azi [16]. 

Studiile de specialitate, efectuate pentru aprecierea parametrilor enzimatici de CK şi CK MB 

la înotătorii de înaltă calificare, arată, că în pauză nivelul creatinkinazei se încadrează în limitele 

normei, iar după efort fizic se măreşte semnificativ. Valorile medii ale CK MB la sportivii înotători 

în stare de repaus arată norma, iar după efort valorile se măresc, încadrându-se totuşi în limitele 

normei [14, 16]. 

Deci, modificările chimice ale sângelui determinate de efortul fizic, reflectă intensitatea 

proceselor metabolice din muşchi, care influenţează mai mult glicemia, lactacidemia, echilibru 
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acido-bazic şi nu în ultimul rând – lipemia. Făcând referire la ţesutul adipos la sportivii înotători de 

performanţă, el reprezintă 5-10 % la bărbaţi şi 10-18 % la femei. Acest depozit de grăsimi are o 

valoare energetică foarte mare (7000 kcal/kg ţesut adipos) constituind cea mai importantă rezervă 

energetică, în cazul, în care depozitele de hidraţi de carbon sunt epuizate şi lipidele devin 

combustibilul energetic principal. O astfel de situaţie se întâlneşte mai ales, în timpul unor eforturi 

foarte intense şi de scurtă durată [1, 5, 8]. 

O importanţă mare are enzima digestivă ‒ lipaza (glicoproteină), care în prezenţa sărurilor 

biliare şi a colipazei, transformă grăsimile în acizi graşi şi glicerol. Lipaza în organism se găseşte 

sub trei forme: gastrică, pancreatică şi intestinală. Cea gastrică intră în compoziţia sucului gastric, 

participând la procesele chimice gastrice din timpul digestiei. Lipaza pancreatică hidrolizează 

grăsimile neutre în glicerol şi acizi graşi. Lipaza intestinală are acţiune asemănătoare cu cea 

pancreatică, transformând lipidele în acizi graşi şi glicerol şi parţial în monogliceride [6, 18]. 

Lipaza, produsă de pancreas şi eliminată odată cu sucul pancreatic în duoden, are rolul de a 

favoriza digestia grăsimilor. La persoanele sănătoase, neantrenate, rezervele de grăsimi constituie 

10-20 % la bărbat şi 20-35 % la femei din greutatea corporală. Grăsimile sunt depozitate ca 

trigliceride în adipocite formând ţesutul adipos. Adiţional, o mică fracţiune de trigliceride este 

depozitată în celule musculare şi pătrund în circulaţia sanguină legate de albumine [5]. 

Norma enzimei – lipaza, în serul sangvin prezintă valori mai joase de 38 u/l. Însă, după cum 

s-a stabilit, la înotătorii de performanţă valorile lipazei până la efort fizic sunt în limitele normei sau 

chiar mai joase decât valorile iniţiale. Comparând aceste date ale sportivilor înotători cu nivelul 

lipazei la alte probe sportive (halterofili) s-a constatat o valoare mai ridicată a acestei enzime în 

stare de repaus [5]. 

Analizând datele ştiinţifice a surselor bibliografice putem deduce, că indicii biochimici 

analizaţi în articolul dat, au o importanţă majoră în monitorizarea sportivilor înotători, cu scopul 

perfecţionării măiestriei acestora. 
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STUDIUL FRECVENȚEI ZILELOR CU UMEZEALA RELATIVĂ ≤ 30 % 

PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBĂRILOR DE CLIMĂ 

 

Anatolie PUȚUNTICĂ 

Universtitatea de Stat din Tiraspol 

 

In the article it is analized one of the climat drough indicator with the number the days with the 

relative humidity ≤ 30%. Out of the processing of the statistical material collected from 17 meteorological 

stations from the hole teritory of Republic of Moldova it was found that this indicator is a suitable one in the 

analyze of the climatical changes. The absolute number of the days with the relative humidity ≤ 30% 

displaced from April to July. 

 

Key-words: drough indicator, relative humidity ≤ 30%, climatical changes, meteorological station, 

statistical material. 

 

Introducere. Una din cele mai vulnerabile ramuri ale economiei naționale către schimbările 

de climă este ramura agricolă. Circa 65-70% din pierderile cauzate de influența factorilor 

meteorologici nefavorabili îi revin acestei ramuri. Omologarea soiurilor noi și desăvârșirea 

tehnologiilor de cultivare a culturilor agricole nu diminuează dependența acestora de condițiile 

climatice nefavorabile. Sporirea intensității și frecvenței riscurilor climatice din ultima perioadă de 

timp ne permite să concluzionăm, că acestă dependență nu se diminuează, ci sporește și mai mult. 

De aceea, în următoarele decenii, dezvoltarea progresului tehnico-științific în agricultură, în mare 

măsură, va depinde nu atât de realizările obținute în biologie și tehnică cât pe cele, bazate pe 

utilizarea optimă a informației climatice [4]. 

Umezeala relativă a aerului, exprimată prin raportul dintre cantitatea de vapori de apă 

existentă în aer și cea maximă, corespunzătoare temperaturii aerului, constituie un indicator 

important pentru caracterizarea regimului climei. Cea mai mare cantitate de vapori de apă ajunge pe 

teritoriul republicii noastre datorită advecției aerului de pe Marea Mediterană, Oceanul Atlantic și 

Marea Neagră. Curenții de aer umed de pe Oceanul Atlantic pătrund, cu deosebire, în partea de 

nord-vest a țării, cei de pe Marea Mediterană în sud-vestul țării, iar aerul umed de pe Marea Neagră 

influențează în special partea sud, sud-estică. Evaporarea apei deasupra terenurilor umede, bălților, 

răurilor și mlaștinelor constituie deasemenea una din sursele locale de umezire a aerului. Pe de altă 

parte, vânturile calde și uscate (suhoveiurile), cu viteze mari, contribuie în mod invers la creșterea 

evapotranspirației și la reducerea umezelii, atât din sol cât și din aer. La acestea se adaugă 

dominarea regimurilor barice uscate care blochează trecerea fronturilor de ploaie, micșorează 

nebulozitatea, măresc insolația, prilejuind astfel urcarea temperaturii ca efect al unui flux sporit de 

radiație solară; umiditate scăzută în aer, sub 50% sau 30% (nu se produce rouă); apă insuficientă în 

sol și subsol; ploi rare, care nu dau cantități suficiente de apă, care să asigure plantelor necesarul 

atât pentru dezvoltare cât și pentru menținerea unei temperaturi optime, etc.  

Toți acești factori meteorologici se reduc în fapt la unul singur, lipsa apei în sol și în aer; lipsa 

apei în sol duce la ceea ce se numește „secetă de sol” și care dăunează plantei la orice temperatură 
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și în orice fază de creștere, iar lipsa apei în aer, denumită „secetă atmosferică”, este corelată de 

temperatura și de nebulozitatea aerului și dăunează la formarea bobului cerealelor, cauzând și 

pălirea frunzelor pe lângă șiștăvirea boabelor. Ambele secete acționează obișnuit împreună, dar sunt 

și situații când fără secetă de sol, se produc secete atmosferice [1, 2, 3]. 

Fenomenele de uscăciune și secetă, sunt direct legate de regimul precipitațiilor și al 

temperaturilor, dar în acestă lucrare, am utilizat un indice „de interior” cum este numărul de zile cu 

umezeala relativă a aerului ≤ 30%. 

Materialul factologic şi metoda de cercetare. În prezenta lucrare s-a folosit metoda analizei, 

comparativă, deducției, statistică. Materialul factologic a fost oferit de Serviciul Hidrometeorologic 

de Stat, pentru un șir omogen de date cuprinzând perioada anilor 1951-2011 la indicatorul climatic 

– numărul de zile cu umezeala relativă a aerului ≤ 30% de la 17 stații meteorologice. Prelucrarea 

materialului statistic și grafic a fost realizat cu ajutorul programului Microsoft Excel. Pentru analiză 

s-au utilizat indicatori ca: regimul diurn, regimul anual și multianual, regimul lunar, anotimpual, 

numărul maxim și minim de zile cu umezeala relativă a aerului ≤ 30%, etc. 

Rezultate şi discuţii. În cadrul mersului (regimului) diurn al umidității relative deosebim 

câteva situații particulare. Pe teritoriul Republicii Moldova, cu un relief jos și aplatizat valoarea 

minimă a umidității (≤ 30%) se înregistrează în jurul orei 1500 simultan cu înregistrarea maximei 

termice, iar cea maximă, înainte de răsăritul Soarelui când se produce și minima termică.  

Regimul anual al numărului de zile cu umezeala relativă a aerului ≤ 30% are de asemenea un 

mers conform mersului temperaturii și se caracterizează în zona noastră de climă (temperată) printr-

un maxim în lunile calde și un minim în lunile reci. Numărul mediu anual al acestor zile oscilează 

pe teritoriul republicii de la 18,7 (Briceni) la 40,2 (Bălțata) (vezi Tabelul nr. 1).  

Tabelul 1 

Variația numărului mediu, maxim și minim de zile cu umezeala relativă (r) ≤ 30% 

pe teritoriul Republicii Moldova (1951-2011) 

Stația meteorologică Nr. mediu de zile cu 

 r ≤ 30% 

Nr. maxim de zile cu  

r ≤ 30% / anul 

Nr. minim de zile cu  

r ≤ 30% / anul 

1. Briceni 18,7 67/2009 1/1965 

2. Soroca 22,5 69/2011 0/2001,2002 

3. Camenca 24,6 63/2007 5/1978,1991 

4. Râbnița 35,7 87/2007 0/1993 

5. Bălți 30,2 101/2009 6/1991 

6. Fălești 32,7 92/2007 4/1991 

7. Cornești 21,4 90/2009 2/1951 

8. Bravicea 28,8 97/2007 7/1985 

9. Dubăsari 33,3 91/2007 9/1980 

10. Bălțata 40,2 105/2007 7/1980 

11. Chișinău 34,7 100/2007 5/1980 

12. Tiraspol 35,5 112/2007 7/1980 

13. Leova 33,2 97/1990 7/1956,1965 

14. Ștefan-Vodă 19,1 91/2007 0/1988,1989,1991 

15. Ceadâr-Lunga 26,4 81/2007 1/1980 

16. Comrat 30,6 81/2007 2/1985 

17. Cahul 28,4 99/2009 3/1980 
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Comparativ cu datele din monografia „Klimat Moldavskoi SSR” de Lasse G.F. (1978), 

numărul mediu maxim al zilelor cu umezeala ≤ 30% a crescut cu 4,2 zile (36 zile după Lasse G.F.), 

acest moment corelându-se cu tendința schimbărilor climatice, cu tentă spre încălzire [6, 8]. Pentru 

lunile reci ale anului, o umezeală relativă scăzută nu este caracteristică, doar rar în anumiți ani, 

umezeala aerului ≤ 30% se înregistrează în noiembrie (Chișinău și Comrat cu 6 zile fiecare stație în 

1969; cu 2-3 zile în 1975 și 1982 la majoritatea stațiilor din republică), în octombrie 2-3 zile 

(maxim 7 zile în 1969 la stațiile Tiraspol, Comrat), în martie 3-5 zile (maxim 19 zile în 1990 la 

Tiraspol). La Ștefan-Vodă numărul mediu anual de zile cu umezeala relativă a aerului ≤ 30% este 

mic (19,1), aspect legat de apropierea Limanului Nistrului, care sporește cantitatea vaporilor de apă 

din regiune, la care s-ar adăuga poluarea termică a apelor din partea complexului termo-energetic de 

la Cuciurgan. 

În ceea ce privește evoluția multianuală a numărului de zile cu r ≤ 30% , tendința generală 

(trendul ‒ forma liniară) arată o creștere, lucru vizibil în Fig. 1-3, aspect explicat din tendința de 

aridizare a teritoriului, iar ca răspuns direct o creștere a zilelor uscate. 

 
Fig. 1 Variația multianuală a zilelor cu r ≤ 30% la Briceni (1951-2011) 

 
Fig. 2. Variația multianuală a zilelor cu r ≤ 30% la Cornești (1951-2011) 
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Fig. 3. Variația multianuală a zilelor cu r ≤ 30% la Comrat (1951-2011) 

 

Numărul maxim de zile uscate (r ≤ 30% ) în perioada studiată a constituit 112 (31% din durata 

totală a anului), fiind înregistrat la Tiraspol în anul 2007, de altfel anul 2007 s-a remarcat ca maxim 

absolut al zilelor cu r ≤ 30% și la încă 10 stații din totalul de 17 (vezi Tabelul 1), aspect care 

confirmă caracterul secetos al respectivului an, iar indicele climatic (r ≤ 30% ), unul pretabil pentru 

analiza secetelor din republică.  

Analiza numărului maxim de zile pe luni a arătat că în contextul încălzirii climei acest 

indicator nu aparține numai lunii aprilie, dar el se regăsește și în luna iulie, mai ales pentru regiunea 

central-sudică. De exemplu, maxima absolută a numărului de zile cu umezeala relativă ≤ 30% din 

iulie s-a înregistrat la următoarele 8 stații meteorologice: Bravicea (23 zile, anul 2007), Dubăsari 

(24 zile, anul 2007), Bălțata (26 zile, anul 2007), Chișinău (24 zile, anul 2007), Tiraspol (26 zile, 

anul 2007), Leova (24 zile, anul 2007), Ștefan Vodă (26 zile, 2007), Cahul (25 zile, 2007). Maximul 

absolut rămâne în luna aprilie doar la 7 stații: Briceni (23 zile, anul 2009), Soroca (24 zile, anul 

2009), Camenca (19 zile, anul 1968), Bălți (25 zile, anul 2009), Fălești (22 zile, anul 2009), 

Cornești (23 zile, anul 2009), Comrat (21 zile, anul 1968). În anumiți ani s-a înregistrat maximul 

absolut al acestor zile și în luna mai, de exemplu: Bălțata (26 zile, anul 2003), Fălești (22 zile, anul 

1963), Leova (24 zile, anul 2000); acest număr ridicat de zile uscate din mai compromit serios 

recoltele agricole, întrucât luna mai este una hotărâtoare în generarea succeselor fermierilor din 

agricultura republicii.  

Numărul minim de zile cu r ≤ 30% este cuprins între 0-9 (vezi Tabelul 1). 

Zilele uscate cel mai frecvent se urmăresc în lunile aprilie (în medie 6,677) și mai (6,346), în 

lunile de vară numărul acestora ușor scade (iunie – 3,661, iulie 2,925, august 3,714) (vezi Tab. 2).  

Tabelul 2 

Media lunară a numărului de zile cu umezeala aerului ≤ 30% (1951-2011) 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Media 0,065 0,196 1,962 6,677 6,346 3,661 2,925 3,714 2,734 1,044 0,164 0,042 
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În concluzie s-a stabilit că condițiile climatice caracteristice Republicii Moldova, ândeosebi 

din perioada caldă a anului, determină coborârea umezelii relative mult sub limita de favorabilitate 

a plantelor, până la coeficienții de ofilire (de obicei tot în orele de amiază). Maximul principal din 

aprilie, este legat de seceta de primăvară, iar maximul secundar din august ‒ septembrie, determinat 

de seceta de sfârșit de vară și început de toamnă. Minimul zilelor cu umezeala relativă ≤ 30% se 

produce în iunie sau uneori în mai, datorită frecvenței mai mari a precipitațiilor. Apariția unor astfel 

de zile vara este consecința unor temperaturi mai ridicate, a precipitațiilor reduse sau absente și 

evapotranspirației mari, ceea ce impune aplicarea unor măsuri corespunzătoare. 
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SPECIFICAREA RELAŢIEI CAUZALE A ÎNOTULUI ASUPRA SISTEMULUI 

CARDIOVASCULAR ŞI RESPIRATOR LA SPORTIVII ÎNOTĂTORI 

 

Ecaterina ERHAN, Inga DELEU, Valentina SEMIRUNCIC 

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport 

 

This article is dedicated to a detailed study of results obtained by high-qualified swimmers in resting 

state and after a physical effort. The article is based on bibliographic data and own research of the authors.  

The relationship between the cardiovascular and respiratory system of the swimmers has been 

investigated in this research. It has been concluded that these systems play an essential role in maintaining 

homeostasis of vital processes in resting state and after physical exercise. 

 

Key-words: swimming, swimmer sportmen, physical exercise, sports training, cardio-respiratory 

system, blood pressure, pulmonary ventilation. 

 

Efortul fizic joacă un rol important în formarea rezistenţei funcţionale a organismului. 

Formarea rezistenţei la înotători este una dintre sarcinile globale ale procesului de antrenament 

contemporan şi din punct de vedere fiziologic, rezistenţa înotătorilor prezintă un complex de 

posibilităţi funcţionale, care asigură organismul cu durata necesară de lucru în condiţiile de 

antrenament [3, 8]. 

Ca aspect funcţional, rezistenţa va fi determinată de capacitatea de a se opune oboselii, fiind 

analizată ca un proces, ce apare şi se dezvoltă în timpul efortului şi este urmat de un lanţ de 

schimbări în organism, care conduce la scăderea capacităţii de lucru. Astfel, atunci când este vorba 

de rezistenţă, accentul se pune pe posibilitatea de a continua lucru, însă, când se vorbeşte despre 

oboseală, accentul se pune pe scăderea capacităţii de lucru [7]. 

Antrenamentul sportiv prezintă un proces, care vizează adaptarea pe termen lung a 

organismului la activităţile musculare intense şi permite dezvoltarea efortului muscular considerabil 

prin efortul fizic de o intensitate şi durată înaltă [4, 8]. Specificul adaptării în sport este determinată 

de tipologia activităţilor fizice, experienţa şi calificarea sportivă, vârsta şi sexul sportivilor, precum 

şi de condiţiile antrenamentului sportive [5, 8]. 

Rolul decisiv la toate nivelurile ierarhice de adaptare către efortul fizic joacă sistemele 

cardiovascular şi respirator. Datorită labilitatăţii ridicate al mecanismelor fiziologice de reglare, 

aceste sisteme printre primele se includ în activităţile compensator-adaptive, care tind să asigure, 

adecvat cerinţelor, cantitatea necesară de oxigen la ţesuturi [7, 9]. 

Din cele expuse mai sus, reiese că, studierea particularităţilor de adaptare a sistemului cardio-

respirator la efortul fizic specific, precum şi rezervele de adaptare prezintă una din problemele 

actuale ale fiziologiei [3, 4]. Perioada juvenilă a ontogenezei rămîne sub atenţia specialiştilor din 

diverse domenii. La această vârstă, încă se pot observa modificări morfologice şi funcţionale ale 

organismului, are loc stabilizarea caracterelor pubertare, se manifestă, deja clar, fenotipul şi 

genotipul organismului sportivilor juniori [1, 6, 7]. 

După cum s-a menţionat, proba de înot este o activitate de rezistenţă, care se dobândeşte prin 

repetare, prin „arta de a respira în apă”. Pentru sportivii înotători, în special, cele mai importante 
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modificări structural-funcţionale sunt cele instalate la nivelul sistemelor cardiovascular şi respirator. 

Activitatea acestor sisteme în timpul exerciţiului fizic este coordonată de sistemul neuro-umoral, 

datorită căruia funcţionează sistemul unic de transport a oxigenului în organism, denumit sistem 

cardio-respirator, care ândeplineşte funcţia de aprovizionare a activităţii musculare cu oxigen, 

substanţe nutritive şi biologic active. Acest sistem include: respiraţia externă sau alveolară, sângele, 

sistemul cardiovascular şi respiraţia tisulară [5, 6]. 

Efectul mişcărilor executate în timpul înotului, duce la dezvoltarea musculaturii inimii. 

Fortificarea muşchiului cardiac influenţează în mod favorabil activitatea sa, dar şi circulaţia 

sangvină, în general. Fiziologic, cordul îşi menţine abilitatea funcţională ca pompă, modificându-şi 

frecvenţa cardiacă şi contractibilitatea, ca reacţie adaptativă la suprasarcina volumetrică şi/sau 

suprasarcina presională [7, 12]. 

Modificările anatomo-morfologice la nivelul miocardului, constau în dilatarea cavităţilor 

inimii şi hipertrofia miocardică. Extinderea cavităţilor se referă atât la ventricule, cât şi la atrii. 

Totuşi, mai importantă este dilatarea ventriculară, deoarece aceasta oferă una dintre cele mai 

importante proprietăţi funcţionale ale cordului sportivilor înotătorilor de performanţă –

productivitatea înaltă [14, 15]. 

Dilatarea, în special a ventriculului stîng, se datorează creşterii întoarcerii venoase în timpul 

înotului şi reglării cardiace pe cale nervoasă. Prin creşterea cavităţilor ventriculare, cordul sportive 

dispune de un volum rizidual de sînge mai mare decât un cord neantrenat (aproximativ dublu). 

Acest volum constituie volumul de rezervă sistolic, atunci când necesitatea periferică este crescută 

şi devine imediat disponibil pentru adaptarea la variaţiile debitului sangvin [9, 11]. 

Dilatarea cavităţilor cordului realizează condiţii economice de travaliu pentru miocard, astfel, 

pentru realizarea aceluiaşi debit-bătaie, cordul sportiv nu necesită o contracţie la fel de mare a 

fibrelor musculare ca un cord neantrenat [3]. 

Efortul fizic repetat produce, la nivelul inimii, o adaptare de durată ce se manifestă prin 

hipertrofia fiziologică a miocardului. Hipertrofia nu se produce pe seama creşterii numărului de 

fibre musculare, ci a creşterii diametrului fibrelor miocardice, creşterii numărului şi dimensiunii 

mitocondriilor, ribozomilor, dar şi a sintezei unor noi elemente celulare contractile, astfel, că 

încărcătura de travaliu legată de fiecare unitate miocardică este redusă [7, 10]. 

În legătură cu aceasta, criteriul principal de stabilire a hipertrofiei este mărirea masei 

miocardului. La înotătorii de performanţă, inima se hipertrofiază şi poate ajunge de la greutatea de 

300 g la o greutate de 500-600 g. Hipertrofia cardiacă întîlnită la sportivii înotători de performanţă 

reprezintă o adaptare metabolică eficientă a inimii la creşterea lucrului efectuat în efort, mai ales a 

efortului de lungă durată [13]. 

În concordanţă cu creşterea masei miocardice creşte şi volumul inimii, datorită tonusului 

vagal. Aceste modificări sînt dependente de SNV şi de catecolamine: adrenalină şi noradrenalină. 

Când volumul inimii rămîne nemodificat după efort, aceasta demonstrează că efortul a fost obositor; 

dacă volumul inimii a crescut imediat după efort, se desprinde concluzia, că s-au depăşit 

posibilităţile de adaptare ale organismului; iar când volumul inimii scăde imediat după efort, aceasta 

demonstrează o bună adaptare a ei, deoarece tonusul neuro-vegetativ creşte imediat [12]. 
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Astfel, la bărbaţii maturi (20-30 ani) neantrenaţi, volumul inimii este de 760-780 cm3, iar la 

femeile neantrenate este de 560-580 cm3. La sportivii bine antrenaţi, mai ales la sportivii înotători, 

cei care se antrenează în probele de rezistenţă, volumul inimii creşte evident pînă la 1065-1139 cm3 

[14]. Evident, că mărirea volumului inimii la sportivii de performanţă are limite. Majorarea 

excesivă a volumului cordului sportiv (mai mult de 1200 cm3), care apare în urma antrenamentelor 

iraţionale, poate provoca trecerea de la forma fiziologică de mărire a volumului inimii, la cea 

patologică. Orice efort făcut sub 130 pulsaţii/minut nu modifică dimensiunile inimii. La fel se 

întîmplă şi în eforturile, care sînt efectuate cu peste 180 pulsaţii/minut [12]. 

În literatura de specialitate, frecvenţa cardiacă reprezintă cel mai important parametru, prin 

care se apreciază intensitatea efortului fizic. În calitate de normă standard, la persoanele neantrenate 

valorile frecvenţei cardiace se situiază între 60-70 b/min. Majorarea acestui parametru mai sus de 

90 b/min (tahicardie) în condiţii de repaus fizic şi psihic, ne indică despre unele devieri de la normă 

în reglarea neuro-umorală a cordului sau despre existenţa unor patologii la nivelul inimii [14]. 

În argumentarea rolului acestui parametru vin şi alţi savanţi, care consideră, că dacă ne 

referim la valorile frecvenţei cardiace la înotători, putem remarca (în stare de repaus) bradicardia. În 

condiţii de repaus, frecvenţa cardiacă la înotătorii de performanţă este scăzută şi poate indica valori 

între 40-50 b/min. Bradicardia face ca pauza mai lungă dintre sistole să permită o relaxare efectivăa 

miocardului şi o refacere mai bună a potenţialului biologic al inimii. Micşorarea frecvenţei cardiace 

la sportivii înotători împiedică uzura miocardului şi are o importanţă curativă deosebită. Deci, 

instalarea bradicardiei arată o bună stare de antrenament [7, 8]. 

În viziunea noastră, lipsa bradicardiei la înotători, poate fi legată de practicarea 

antrenamentelor zilnice epuizante. În rezultatul intensificării regimului de antrenament se instalează 

oboseala şi restabilirea completă a frecvenţei cardiace poate să nu aibă loc. Cu toate acestea, nu se 

poate exclude şi acţiunea din partea sistemului nervos simpatic. Valorile frecvenţei cardiace la 

înotători mai mari de 80 b/min în pauză ne demonstrează despre instalarea oboselii [2, 6]. 

Într-un consens cu aceste realităţi, frecvenţa cardiacă este proporţională cu intensitatea 

efortului şi poate ajunge la valori maxime de 200-220 b/min în timpul efortului intens de înot [14]. 

În contextul dat, am apelat la monografia lui Platonov V.N., care orientându-se la indicii 

frecvenţei cardiace a împărţit efortul de antrenament în trei zone: 

 Tabelul 1 

Indicii frecvenţei cardiace în dependenţă de zona posibilităţilor aerobe 

Nr. Diapazonul zonei aerobe Indicii frecvenţei cardiace(b/min.) 

1 2 3 

1. Zona menţinerii nivelului posibilităţilor aerobe 130 - 145 

2. Zona creşterii posibilităţilor aerobe 130 - 145 

3. Zona creşterii maximale a posibilităţilor aerobe 165 - 180 

 Sursa: Платонов В.Н., p. 213. 

 

În rezultatul unei analize aprofundate a surselor de specialitate din domeniu, am dedus că, în 

dependenţă de metoda aplicată, cu scopul creşterii posibilităţilor aerobe, intensitatea efortului 

trebuie să fie planificată în baza reacţiei organismului înotătorilor la exerciţiile propuse [13]. 
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După antrenamentele de înot, revenirea frecvenţei cardiace la norma fiziologică se face într-

un timp foarte scurt, în raport cu efortul efectuat şi cu valorile maxime la care a ajuns frecvenţa 

cardiacă. În primele 2-3 min se produce o revenire rapidă; în următoarele 4-5 min, revenirea se face 

mai lent, iar după câteva zeci de minute pulsul revine la valoarea din repaus. La înotătorii bine 

antrenaţi, revenirea frecvenţei cardiace se face mai repede decât la cei neantrenaţi, în cazul unui 

efort similar [8]. 

În urma testării indicelui frecvenţei cardiace la băieţii şi fetele înotătoare în stare de repaus, s-a 

constatat faptul, că la fetele înotătoare pulsul este mai mare, decât la băieţii înotători doar cu 2%, 

ceea ce ne vorbeşte despre o stare funcţională satisfăcătoare a fetelor înotătoare. După efortul fizic 

efectuat pe veloergometru s-a înregistrat o creştere a frecvenţei cardiace pînă la 114 b/min. la băieţii 

înotători şi o valoare medie de 101 b/min. la fetele înotătoare [7]. 

În această ordine de idei, un alt studiu în domeniu ne arată, că valorea medie a frecvenţei 

cardiace la sportivii înotători în condiţii bazale este de 50 b/min. După încălzirea specifică de 15 

minute valoarea medie a frecvenţei pulsului prezintă o valoare medie de 130 b/min., iar după efortul 

de înot frecvenţa cardiacă se majorează în mediu pînă la 173 b/minut. Se deduce deci, că la sportivii 

înotători în condiţii bazale este constatată o bradicardie, la unii dintre ei chiar accentuată (44 şi 47 

b/min.), ceea ce demonstrează că inima funcţionează într-un regim econom. 

Valoarea FC după încălzire, arată că efortul a solicitat organismul pregătindu-l pentru efortul 

propriu-zis, iar imediat după efortul de înot, valoarea pulsului arată, că aparatul cardiovascular a 

funcţionat adecvat, iar reglajul nervos vegetativ al activităţii cardiace este optim [8]. 

În comparaţie cu alte probe sportive, la halterofili, de exemplu, indicele frecvenţei cardiac 

pînă la efort fizic prezintă valori medii de 67,5 b/min., iar după efort pe veloergometru valorile 

frecvenţii cardiace cresc pînă la 127,8 b/minut [3, 4]. La sportivii specializaţi în proba de atletism, 

la băieţi, valorea medie a pulsului în stare de repaus este de 60,7 b/minut, iar la fetele atlete pulsul 

este de 63,3 b/minut. După efortul fizic efectuat pe veloergometru, frecvenţa cardiacă s-a majorat 

pînă la 122,7 şi respectiv 132,0 la băieţii şi fetele atleţi. Este interesant de a menţiona faptul, că la 

sportivii luptători, valorea medie a frecvenţei cardiace pînă la efort fizic este de 62 b/minut, iar după 

efortul efectuat pe veloergometru valorea medie a pulsului s-a majorat neesenţial pînă la 100,6 

b/minut la fetele înotătoare [2]. 

Odată cu schimbările care se produc la nivelul frecvenţei cardiace, evident că au loc schimbări 

şi la nivelul tensiunii arteriale, care se modifică atât în timpul înotului, cât şi după înot. Tensiunea 

maximă sau sistolică creşte în funcţie de intensitatea şi durata efortului. Ea poate atinge valori 

relativ înalte după eforturi moderate – 140-160 mm Hg, dar şi foarte ridicate după eforturi 

maximale – 180-200 mm Hg [8]. 

Tensiunea diastolică sau minimă se modifică şi ea în funcţie de specificul de înot şi gradul de 

antrenament al sportivului. În eforturile intense, datorită vasodilataţiei periferice, tensiunea 

diastolică scade cu 10-15 mm Hg, dar poate ajunge şi la „ton infinit”. Tensiunea diferenţială se 

măreşte, atunci când organismul supus la efort se adaptează bine [6, 11]. 

Conform literaturii de specialitate, atunci când tensiunea arterială sistolică şi diastolică cresc 

la efort, aceasta indică o stare nefavorabilă a organismului înotătorilor şi o adaptare nesatisfăcătoare 

a organismului la antrenamentul efectuat. Situaţia dată poate fi provocată de declanşarea oboselei 



Cercetări experimentale 

Categoria C ISSN 1857-3517 

 

 125 

excesive, care determină îngustarea vaselor periferice şi ca rezultat, aprovizionarea cu sînge a 

periferiei corpului şi muşchilor scade. Revenirea tensiunii arteriale după efort se face în două faze: 

în primele minute revine repede, iar în minutele următoare ‒ mai lent. Când efortul a fost bine 

suportat, frecvenţa cardiacă îşi revine mai repede decât tensiunea arterială. Însă, atunci când 

organismul face faţă greu la efort, situaţia se prezintă invers [5, 9]. 

Analiza datelor experimentale referitor la tensiunea arterială la sportivii înotători de înaltă 

calificare, ne arată că la băieţii înotători tensiunea sistolică în stare de repaus prezintă o valoare 

medie de 123 mm Hg, iar parametrul dat la fetele înotătoare este de 114 mm Hg. După efortul fizic 

efectuat pe veloergometru valorile medii ale tensiunii sistolice sunt respectiv egale cu 161 mm Hg 

şi 137 mm Hg la băieţii înotători şi fetele înotătoare. Dacă ne referim la tensiunea arterială 

diastolică, testările arată valori medii de 78 mm Hg şi respectiv 73 mm Hg la băieţii şi fetele 

înotătoare în stare de repaus. După efortul fizic efectuat pe veloergometru tensiunea diastolică la 

băieţii înotători s-a micşorat neesenţial, iar la fetele înotătoare TA diastolică uşor s-a mărit [5, 7]. 

Urmărind ideea dată, un alt studiu în domeniul, ne arată, că tensiunea arterială la sportivii 

înotători în condiţii bazale prezintă valoare medie de 122/70 mm Hg, iar după încălzirea de 15 

minute, valoarea tensiunii arteriale creşte pînă la 141/90 mm Hg [5]. 

Cercetările recent efectuate arată, că tensiunea arterială în stare de repaus la juniorii înotători 

de performanţă (băieţi şi fete), prezintă valori medii respectiv de 125/74 mm Hg şi 112/70 mm Hg. 

După antrenamentele de înot valoarea medie a TA la băieţii şi fetele înotătoare sunt de 158/66 mm 

Hg şi respectiv 150/65 mm Hg [9]. 

Studiile din domeniu, efectuate pentru determinarea tensiunii arteriale la alte probe sportive 

arată, că tensiunea arterială la sportivii specializaţi în atletism (băieţi şe fete) în stare de repaus 

prezintă valori medii respectiv de 130/88 mm Hg şi 110/72 mm Hg, iar după efortul fizic efectuat 

pe veloergometru valorile tensiunii arteriale (băieţi şi fete) s-au majorat pînă la 151/85 mm Hg şi 

respectiv 140/68 mm Hg. La sportivii luptători în stare de repaus tensiunea arterială este în normă, 

şi anume prezintă valoarea medie de 120/77 mm Hg, după efort pe veloergometru s-a constatat o 

creştere a tensiunii arteriale pînă la 162/58 mm Hg [2]. 

Sportivii halterofili se caracterizează prin valori în limitele normei ale tensiunii arteriale în 

stare de repaus – 118/72 mm Hg, iar după efectuarea efortului fizic pe veloergometru tensiunea 

arterială se majorează pînă la 136/69 mm Hg [3, 4]. 

Un alt indice cardiovascular important este şi volumul sistolic, care variază în dependenţă de 

sex şi gradul de antrenament al înotătorilor, prezentând valori de 180-220 ml în timpul efortului 

fizic de înot. La femeile înotătoare debitul sistolic este mai mic, la aceiaşi frecvenţă cardiacă, decât 

la bărbaţii înotători [6, 14]. La sportivii înotători bine antrenaţi, debitul sistolic în repaus scade, 

ajungând la aproximativ 40-50 ml sînge/contracţie. Aceasta se datorează tonusului vagal crescut, pe 

care-l prezintă sportivii în repaus. În schimb, în timpul înotului, se manifestă o creştere evidentă a 

volumului sistolic, ceea ce se datorează unor contracţii mai puternice a ventriculului, astfel 

asigurându-se o golire mai bună în timpul sistolei ventriculare. Debitul sistolic nu creşte 

proporţional cu frecvenţa cardiacă, deoarece la o frecvenţă cardiacă mare, timpul diastolei se 

scurtează şi umplerea atriilor se face incomplet [14, 15]. 
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Creşterea debitului circulator în efort se datorează unor mecanisme nervoase şi umorale. De 

exemplu, în muşchii activi i-au naştere cataboliţii acizi, care trec în sînge şi stimulează direct centrii 

nervoşi superiori. Simultan, se produce o creştere a irigaţiei coronariene, deci a miocardului. 

Cercetările de specialitate au demonstrat, că inima, al cărui debit coronarian creşte, îşi măreşte 

randamentul, precum şi debitul circulator. Debitul sistolic normal în repaus este de 60-130 

ml/bătaie. În timpul efortului de înot, acesta creşte, atingând valori de 150-180 ml/bataie. Debitul 

sistolic poate creste datorită hipertrofiei muschiului cardiac, creşterii forţei de contracţie, creşterii 

volumului ventriculului stîng, scăderii viscozităţii [13, 14]. 

Minut-volumul inimii în repaus, la adulţii neantrenaţi este de 4-5 l/min şi de 2,5-3 l/min la 

sportivi. În timpul înotului el poate ajunge la valori de 20-25 l/min la înotătorii neantrenaţi, şi 35- 

45 l/min la înotătorii de performanţă, inclusiv datorită antrenării masei de sînge din organele de 

depozit (ficat, splină, piele) prin vasoconstricţia reflexă, care se instalează la nivelul acestor organe. 

O astfel de dispersie semnificativă a acestor valori este determinată prin raportarea debitului 

sangvin cardiac expulzat şi utilizarea oxigenului de către muşchi (mărirea diferenţei arterio-venoase 

de oxigen) [13]. 

Reieşind din cele expuse mai sus, putem concluziona, că rolul sistemului cardiovascular la 

sportivii înotători este legată nu numai de dezvoltarea performantă a miocardului, dar şi de 

mecanismele periferice, în special, fluxul sangvin în sistemul capilar. La înotătorii de performanţă 

coeficientul de utilizare a oxigenului creşte la nivelul ţesuturilor şi mai ales a muşchilor [12]. 

Adaptarea la efort la nivelul circulaţiei periferice se realizează prin perfecţionarea 

capilarizării, şi anume, dilatarea capilarelor existente; mărirea numărului de capilare, prin 

deschiderea capilarelor de rezervă, astfel se creează o suprafaţă mai mare de contact între sînge şi 

ţesutul muscular şi se pot produce schimburi de substanţe mai intense. De asemenea, adaptarea la 

efort se produce prin dezvoltarea circulaţiei colaterale [4, 6]. 

O importanţă mare are şi cantitatea de oxigen, care la persoanele neantrenate se găseşte în 

concentraţie de 190 ml/l în sângele arterial şi 140 ml/l în sîngele venos, iar în ţesuturi rămîn 50 ml/l. 

În sîngele arterial al înotătorilor de performanţă, O2 se găseşte tot în concentraţie de 190 ml/l de 

sîngele arterial, iar în sângele venos concentraţia O2 este de 100-110 ml/l de sânge, şi în ţesuturi 

rămânând 80-90 ml O2 [13]. 

Circulaţia intensă a fluxului sangvin prin capilarele nutritive, poate influenţa semnificativ 

asupra transferului în masă a oxigenului din eritrocite la mitocondriile celulelor musculare. Între 

capilarele sangvine şi fibrele miocardice există un anumit raport numeric: la naştere – un capilar la 

6 fibre musculare, iar la adult – un capilar la o fibră miocardică [3, 14]. 

În cazul antrenamentelor mai ândelungate de înot (800 m şi 1500 m) intensificarea circulaţiei 

sangvine şi a altor funcţii ale organismului atinge un grad ridicat, aparatul cardiovascular fiind 

supus satisfacerii unor cerinţe foarte mari [4, 6]. 

După cum consideră Kari G. în repaus, 15-20% din volumul total de sînge este trimis la 

muşchii scheletici. În timpul antrenamentelor de înot, 85-90% din volumul total al sîngelui poate fi 

trimis la muşchii scheletici care intră în acţiune [6]. 

Referindu-ne la aparatul respirator, putem menţiona, că funcţia respiratorie asigură aportul 

continuu şi adecvat al oxigenului din aerul atmosferic, până la nivelul sediilor celulare de utilizare, 
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şi circulaţia inversă a bioxidului de carbon, produs permanent al metabolismului celular. Această 

funcţie se realizează printr-o serie de procese fiziologice coordonate şi reglate prin mecanisme 

extrem de eficiente [2, 7]. 

După cum consideră savanţii, acest proces comportă mai multe etape ‒ ventilaţie pulmonară, 

distribuţie adecvată a aerului la nivelul alveolelor pulmonare irigate, difuziune alveolocapilară, 

schimburi gazoase pulmonare, transport al gazelor respiratorii şi respiraţie celulară [2,4]. 

Pe de altă parte, sursele majore de energie necesare contracţiei musculare rezultă din oxidarea 

substanţelor alimentare de către oxigenul molecular, cu eliberarea energiei chimice şi stocarea ei 

intracelulară sub forma legaturilor fosfatmacroergice. Astfel, desfăşurarea normală a proceselor 

metabolice celulare, solicită un aport continuu de oxigen, atât pentru procesele de oxidare, ca 

acceptor final de electroni rezultaţi ai proceselor oxidative, cât şi ca oxidant obligatoriu într-o serie 

de procese nelegate direct de energogeneza [2, 7, 9]. 

Astfel, pentru a face faţă necesităţilor foarte variate ale metabolismului celular funcţia 

respiratorie trebuie să se adapteze permanent. În condiţiile speciale ale efortului fizic aceste 

necesităţi sunt mai crescute, astfel încât apare obligativitatea intervenţiei unor mecanisme speciale 

adaptative [2, 8]. 

Caracteristicile funcţionale ale sistemului respirator, în cazul probei sportive de înot, sunt 

evidente prin ândeplinirea unui rol dublu, şi anume: fiziologic, evidenţiat mai sus, dar şi fizic, care 

se manifestă prin asigurarea plutirii [2, 3]. 

După cum reiese din literatura de specialitate, asupra corpului în apă acţionează 2 forţe: 

greutatea corpului (de sus în jos) şi portanţa hidrostatică (de jos în sus). Plutirea sportivului în apă 

este legată de: greutatea specifică a corpului, densitatea apei şi presiunea hidrostatică, care 

influenţează remarcabil aparatul respirator [5, 6]. 

În pofida acestor date, procedeul de plutire se îmbunătăţeşte atunci, când cantitatea de aer în 

torace este mai mare (prin inspiraţie), astfel greutatea specifică a corpului scade. Presiunea 

hidrostatică influenţează aparatul respirator, prin dezvoltarea muşchilor respiratori (atât muşchii 

inspiratori, cât şi a celor expiratori), majorarea perimetrului şi diametrului cutiei toracice. Inspiraţia 

este de scurtă durată şi de amplitudine redusă (0,09-0,10 s în apă, faţă de 0,12 s pe uscat), iar 

expiraţia este activă şi de lungă durată. Între procesul inspirator şi expirator se instalează apnee în 

blocaj, care favorizează lucrul braţelor, dar îngreuiază activitatea circulatorie [1]. 

Datorită mişcării în apă, pe lângă cele două forţe (greutatea corporală şi portanţa hidrostatică 

la înaintare), apare o a III – a forţă – rezultanta hidrodinamică, care are două componente: portanţa 

hidrodinamică pe verticală şi rezistenţa hidrodinamică pe direcţia de deplasare, aceasta opunându-se 

înaintării corpului [6]. 

Studiile unor cercetători au fost orientate spre cercetarea propulsiei hidrodinamice la înot. Ei 

au reuşit să dezvolte teorii noi, prin care au arătat, că sursa propulsiei este portanţa hidrodinamică. 

Denumirea de portanţă sugerează o deplasare în sus. Cu ajutorul acestei forţe, care ridică înotătorii, 

se reuşeşte păstrarea unei poziţii orizontale. Ea acţionează întotdeauna perpendicular pe rezistenţă şi 

poate fi exercitată în orice direcţie, pe care se dezvoltă rezistenţa [9]. 

În contextul dat, considerăm că o importanţă mare are şi frecvenţa respiratorie, care reprezintă 

numărul de cicluri respiratorii (inspiraţie şi expiraţie) pe minut. În stare de repaus acest indice 
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prezintă valori între 12-18 resp/min. la persoanele neantrenate. La înotători, în repaus, frecvenţa 

respiraţiei are valori mai scăzute, comparativ cu cei neantrenaţi. Se instalează o bradipnee cu valori 

de 8-10 resp/minut. Acest act este posibil datorită dezvoltării musculaturii respiratorii şi a creşterii 

elasticităţii elementelor toracopulmonare [7]. 

În timpul înotului, se remarcă o creştere a frecvenţei respiratorii pînă la 30-40 resp/min, ea 

fiind cea mai prielnică, deoarece se păstrează un raport bun între etapele inspiraţiei şi expiraţiei. 

Creşterea prea mare a numărului de respiraţii pe minut (în dependenţă de tehnica de înot), de peste 

40-45 resp/min devin mult prea costisitoare pentru organism şi pot duce la scurtarea timpului de 

efectuare a expiraţiei, la reducerea volumului de aer curent şi, în consecinţă, la acumularea excesivă 

a bioxidului de carbon. Deci, este recomandabil să se limiteze în mod voluntar, creşterea frecvenţei 

respiratorii peste acest nivel [15, 16]. 

Antrenamentele de înot măresc esenţial capacitatea vitală a plămînilor şi valorile pot atinge 

chiar 7000-8000 ml. Aceste cifre ne vorbesc despre rezervele enorme ale aparatului respirator. 

După efectuarea antrenamentelor de înot, CVP-ul se măreşte, din cauza funcţionării unui număr mai 

mare de alveole pulmonare. Acest rezultat caracterizează nivelul înalt de pregătire a înotătorilor 

către efortul de înot [14]. 

Sunt totuşi cazuri, când capacitatea vitală a plămînilor după antrenamentele de înot scade 

neesenţial. Studiile recente efectuate pe sportivii înotători de înaltă calificare (băieţi şi fete), arată 

valori medii ale CVP – lor în stare de repaus respectiv de 4,54 l şi 3,33 l. După antrenamentele de 

înot valoarea medie a CVP – lor la fetele înotătoare s-a mărit pînă la 3,40 l, iar la băieţii înotători 

valoarea medie a capacităţii vitale a plămînilor s-a micşorat neesenţial pînă la 4,24 l. Acest rezultat 

poate fi motivat, prin umplerea excesivă cu sînge a vaselor circuitului sangvin pulmonar. Ca 

urmare, se atestă un nivel mai jos de antrenament, scade nivelul de sănătate, şi scad rezervele 

funcţionale ale inimii drepte şi a circuitului sangvin pulmonar [16]. 

Din datele literaturii de specialitate, se poate observa o diferenţă esenţială a capacităţii vitale a 

plămânilor la înotătorii băieţi şi fete. În urma testării acestui parametru respirator, valorile medii ale 

CVP – ului la înotători (băieţi şi fete), în stare de repaus, sunt respectiv egale cu 6847 ml şi 3680 

ml, adică valorile CVP la băieţii înotători sunt mai mari cu 46,2% decât la fetele înotătoare [14]. 

Creşterea ventilaţiei pulmonare, odată cu începerea efortului de înot, este concomitentă cu 

sporirea activităţii sistemului cardiovascular. Această majorare se datorează mecanismului de 

iradiere a impulsurilor motorii din aria precentrală, asupra proiecţiilor corticale a centrului 

respirator şi circulator. În continuare se poate produce o creştere progresivă a debitului respirator, 

dar pe seama stimulilor umorali. În această fază, sporirea ventilaţiei pulmonare se face pînă la un 

nivel proporţional cu intensitatea efortului. Ca rezultat, se instalează o perioadă ventilatorie stabilă, 

caracteristică pentru eforturile de lungă durată [16]. 

 Totuşi, capacitatea ventilatorie maximă este cu aproximativ 50% mai mare decât ventilaţia 

pulmonară reală, înregistrată în timpul efortului. Aceasta constituie evident un element de siguranţă 

pentru sportivi, oferindu-le o ventilaţie suplimentară, ce poate fi utilizată în următoarele condiţii: 

efort la mare altitudine, efort în condiţii de mare căldură şi umeditate, anomalii ale sistemului 

respirator. Capacitatea de difuziune a oxigenului este o măsură a ratei, la care oxigenul poate difuza 
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din alveole în sînge. La înotători valorile capacităţii de difuziune a oxigenului sunt mai înalte decât 

la sportivii din alte probe [13]. 

 Tabelul 2 

Capacitatea de difuziune a oxigenului în funcţie de ramura de sport practicată 

Nr. Persoana (ml/min) 

1 2 3 

1. nesportiv în repaus  23 

2. nesportiv în cursul unui efort maximal  48 

3. patinatori viteză în efort maximal  64 

4. înotători în efort maximal 71 

5. canotori în efort maximal  80 

 Sursa: Guyton A., 2000, p. 584. 

 

Pe lângă creşterea perimetrului şi diametrului cutiei toracice, a capacităţii vitale a plămînilor, 

capacităţii de difuziune a oxigenului, antrenamentele de înot pot declanşa majorarea consumului 

maxim de oxigen (ating nivelele maxime la 200 secunde de la începutul efortului), creşterea evi-

dentă a debitului respirator maxim şi deschiderea unui numar mai mare de alveole pulmonare [14]. 

Consumul de oxigen reprezintă cantitatea de oxigen furnizată atât muşchilor, cât şi altor 

ţesuturi. Fiecare individ posedă o capacitate limitată de consum de oxigen numită capacitate 

maximă de oxigen (VO2 max.). În repaus, consumul de oxigen atestă valori între 250-300 ml/minut, 

atât la sportivii înotători, cât şi la nesportivi. În efort maximal, vorbim despre stabilizarea VO2 max, 

chiar dacă intensitatea efortului mai creşte încă. VO2 max este cel mai bun indicator al aptitudinii 

cardiorespiratorii în efort [3,9]. 

În urma cercetărilor de specialitate, efectuate pe sportivii înotători de înaltă calificare (băieţi şi 

fete), în timpul efortului fizic executat pe veloergometru, s-a constatat, că valoarea medie a VO2 

max. este de 37,5 ml/kg/min. [3,9]. 

Conform unor date ştiinţifice, VO2 max pentru înotătoarele adulte se ridică la 2 l/minut, iar 

pentru înotătorii adulţi la 3 l/minut. Înotătoarele de performanţă, atestă valori ale VO2 max. de peste 

4 l/minut, iar înotătorii de performanţă peste 5 l/minut. S-a stabilit, că un sezon de antrenament 

măreşte VO2 max absolut cu 10-20%. VO2 max relativ poate fi marit cu 20-40%, dacă excesul de 

grăsime al corpului se pierde în timpul antrenamentelor [1,3,4]. 

Debitul respirator, deşi în repaus are valori egale atât la sportivii antrenaţi, cât şi la persoanele 

neantrenate, în efort se manifestă deosebiri evidente ‒ la sportivii înotători bine antrenaţi atingând 

valori de 180-200 l/minut faţă de 80-100 l/min persoanele neantrenate [6]. 

Deci, cercetând şi ierarhizând datele surselor bibliografice legate de relaţia sistem 

cardiovascular, respirator – înot, putem confirma următoarele: 

- aparatul cardiovascular şi respirator are un rol esenţial în menţinerea homeostaziei proceselor 

vitale în repaus şi în efort, asigurând oxigenul necesar prin două sisteme de transport (ventilaţia pul-

monară şi circulaţia sangvină) şi două sisteme de difuziune (alveolo-capilară şi capilaro-tisulară); 

- sistemul de transport al oxigenului comportă factori dimensionali (volum cardiac, volum 

sangvin, Hb totală) şi factori funcţionali (debitul cardiac, debitul bătaie, VO2 max); 



N O O S F E R A 

Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2017, nr.18 

 

 130 

- capacitatea de efort este determinată de factori cardiaci (frecvenţa cardiacă) şi factori 

extracardiaci (cantitatea de O2 arterial, extracţia musculară de O2); 

- componentele, care definesc capacitatea de efort sunt condiţionate de debitul cardiac, 

dependent de performanţa ventriculului stâng exprimată prin presarcină, postsarcină şi 

contractibilitate, şi de diferenţa arterio-venoasă de O2 (dependentă de modificarea hemodinamicii 

periferice şi perfecţionarea capilarizării). 
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In this article the causes of water hardness and the consequences of the use of hard water in industry 

and in everyday life have been considered. The composition of water and the methods of water softening, the 

use of the dry carbonate deposits as additives in building materials are listed. 

 

Apa este una din cele mai importante substanțe pe planeta noastră. Rolul ei în procese 

geologice și biologice este imens – fără apa lichidă Pământul, ca planetă, ar avea cu totul alt aspect. 

Datorită compoziției și structurii moleculelor ei, apa are un șir de proprietăți cu totul deosebite, și 

una din acestea este că apa reprezintă un solvent universal. În apă se dizolvă substanțe din toate cele 

trei stări de agregație – gaze, lichide și solide. Din această cauză, apă pură, fără adausuri, practic nu 

există. Chiar și apa din laboratoare, obținută prin distilare în vase de sticlă-cuarț sau platină, tot una 

conține ioni trecuți în apă din materialul recipientului. Apa din natură, de la cea de ploaie până la 

cea din râuri și mare, conține acei ingradenți, care caracterizează toate procesele și schimbările prin 

care ea a trecut. Circuitul apei în natură este cauzat de trecerea apei din stare solidă (gheață) în cea 

lichidă și cea gazoasă (vapori). În dependență de situația climaterică, cantități enorme de apă sunt 

transportate dintr-o zona a Pământului în alta, iar în acest proces apa dizolvă din atmosferă azot, 

oxigen, dioxid de carbon. Căzând sub formă de precipitații și trecând apoi prin roci și stratul solului, 

ea se îmbogățește cu compuși solubili ai calciului și magneziului care pot fi detectați în apa 

izvoarelor și râurilor [1, 2]. Anume acești compuși în apa potabilă sunt cauza durității ei și 

problemelor legate de acest fenomen. În tabelul 1 sunt indicate concentrațiile depistate ale unor 

substanțe în apa din apeductul Chișinăului în comparație cu cele admisibile pentru apa potabilă 

conform standardelor în vigoare. Din acest tabel se observă că apa din apeduct satisface cerințele 

medico-sanitare și se caracterizează ca apă cu duritate medie. Duritatea apei se măsoară în 

miliechivalenți la litru (meq/dm3 ) și se clasifică ca apă moale (1-3 meq/L), cu duritate medie (3-6 

meq/L), dură (6-10 meq/L) și foarte dură (mai mult de 10 meq/L), în dependență de conținutul 

compușilor calciului și magneziului [3, 4]. Pentru apa de aprovizionare centralizată duritatea 

admisibilă este de 7 meq/L. Uneori în literatură și Internet se pot întâlni și alte unități de măsură a 

durității apei – în grade. Sunt grade germane (0dH), englezești (0 Clark) , franceze (0fH), americane 

(ppmw), rusești (0Ж). Unui grad german corespunde duritatea 0.3566 meq/L, iar relațiile dintre alte 

unități pot fi găsite în diferite surse [5, 6]. Duritatea mare a apei crează probleme de ordin tehnic și 

medico-sanitar. Exemple: 1 – în țevile apeductului și în cele de încălzire (calorifere, boilere) se 

formează concreții calcaroase ce duc la o uzură a lor înainte de termen. 2 - în aparatele electrice 

(termice), de uz casnic (ceainice, mașini de spălat) stratul calcaros înrăutățește conductibilitatea 

termică, ceea ce duce la un consum excesiv de current electric. 3 – apa dură nu poate fi utilizată în 

unele procese tehnologice ca producerea medicamentelor, berii și altor băuturi, vopsirea țesăturilor 

ș.a., 4 – fiind utilizată pentru băut, apa dură poate crea probleme de sănătate, ca urolitiaza (pietricele 

în rinichi și căile urinare). 
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 Tabelul 1  

Concentrațiile depistate ale unor substanțe în apa din apeduct și  

valorile lor admisibile pentru apa potabilă 

Denumirea parametrilor şi unitatea de 

măsură 

Valorile 

depistate 

Valorile 

admisibile 
DN a metodei de încercări 

Duritatea totală, grade germane, min 11,09 5 GOST 4151-72 

Hidrogenocarbonaţi (HCO3
-), mg/L 183,0  GOST 23268.3-78 

Cloruri (Cl-), mg/L 28,5 250 
SM SR EN ISO 9297:2012, PS-

14/2014 

Sulfați (SO4
2-), mg/L 57,8 250 GOST 4389-72, PS-8/2014 

Calciu (Ca2+), mg/L 54,4  
SM SR EN ISO 7980:2012;PS- 

5/2014 

Magneziu (Mg2+), mg/L 15,7  
SM SR EN ISO 7980:2012;PS-

7/2014 

Sodiu (Na+), mg/L 26,4 200 SM ISO 9964-3:2013, PS- 6/2014 

Potasiu (K+), mg/L 5,35  SM ISO 9964-3:2013, PS- 4/2014 

Fier (Fe2+ + Fe3+ ) total, mg/L <0,1 0,3 GOST 4011- 72 

Rezidiu uscat (105°C), mg/L 266,4 1500 SM STAS 9187:2007 

Fluoruri (F-), mg/L 0,12 1,5 
Met.unif. M.1987,v.2, pag. 1073, 

PS-11/2014 

Stronțiu (Sr2+), mg/L 1,0 7 GOST 23950 – 80 

Nitrați (NO3
-), mg/L 2,93 50 GOST 18826-73 

Indicele de hidrogen (pH), unit. pH 8,30 6,5 - 9,5 SM SR EN ISO 10523:2014 

Oxidabilitatea permanganată, mgO/L** 1,96 5 GOST 23268. 12-78 

Amoniac şi ioni de amoniu (total) 

(NH4
+), mg/L 

<0,05 0,5 GOST 4192-82 

Nitriți (NO2
-), mg/L <0,003 0,5 GOST 4192-82 
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De menționat, însă, că apa prea moale, sau desalinizată, are și ea unele neajunsuri – poate accelera 

procesul de corozie a țevilor de metal din cauza lipsei proprietăților de tampon acido-bazic, iar când 

este utilizată pentru băut, mărește riscul de apariție a bolilor cardio-vasculare (absența magneziul și 

altor elemente). Pentru a exclude proprietățile nedorite ale apei dure, enumerate deja mai sus, la 

întreprinderile industriale apa este supusă procedeului de dedurizare. Sunt cunoscute așa metode de 

dedurizare a apei: 1 – metoda termică, prin fierbere sau înghețare, 2 – cu schimb de ioni, trecând 

apa prin ioniți, 3 – dializă, separând apa de săruri cu ajutorul membranelor semipermeabile, 4 – 

tratare cu reactive (var stins, sodă, fosfat de sodiu), 5 - metode combinate, din cele enumărate 

anterior. Fiecare din aceste metode are avantajul și dezavantajul său, unele sunt foarte eficiente, dar 

și scumpe, prin urmare, acestea nu sunt accesibile pentru întreprinderi mici.  

Fig. 1. Difractograma crustei calcaroase mărunțite de pe încălzitorul boilerului 

(reflexe mai evidențiate: 3.82; 3.01; 2.07; 1.59 – ale calcitului  

și 3.40; 3.28; 2.68; 1.88; 1.85; 1.74 – ale aragonitului, respectiv) 

 

Drept exemplu de efect, cauzat de utilizarea apei cu duritate medie (din apeductul 

or.Chișinău), am studiat depunerile calcaroase de pe încălzitorul electric al boilerului de tipul 

„Ariston”. Crusta formată pe încălzitor a fost înlăturată mecanic și colectată într-un vas, apoi uscată 

la temperatura camerei. După atingerea unei valori constante de masă, mostră selectată a fost 

mărunțită și supusă analizei chimice și cercetată cu ajutorul razelor X (analiză Roentgen pentru 

determinarea fazelor cristaline prezente în probă). În Figura 1 este prezentată difractograma probei 

examinate, iar în Tabelul 2 sunt indicati componenții chimici principali ai ei. Din difractogramă se 

observă prezența carbonatului de calciu sub formă de minerale - calcit și aragonit, mai mult ca atât, 

calcitul predomină cantitativ, aceastea fiind identificate datorită reflexelor lor caracteristice. 

Determinarea mineralelor în proba-crustă a fost efectuată utilizând difractometrul „Dron-3”, 
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emanație Fe Kα și consultând tabelele din cartoteca roentgenometrică. Analiza chimică confirmă 

prezența în probe a compușilor calciului, magneziului și fierului (Tabelul 2).  

  

 Tabelul 2 

Conținutul unor elemente în proba solidă calcaroasă, extrasă 

de pe încălzitorul electric al boilerului 

Nr. 

de ordine 

Denumirea 

probei 

Ca2+, 

g/kg 

Mg2+, 

g/kg 

Fe2+ + Fe3+, 

mg/kg 

1 Crustă 282.7 39.4 130.0 

Notă: Analizele probelor de apă (Tab.1) și crustă calcaroasă (Tab.2) au fost efectuate în Laboratorul 

Chimiei Apei din cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei 

 

Dintre metodele de dedurizare existente la moment cea mai răspăndită, mai simplă, și deci 

accesibilă, este cea de prelucrare a apei dure cu reactive. În urma tratării chimice a apei, precum și 

după curățirea mecanică a schimbătoarelor de căldură și altor elemente tehnice, la termocentralele 

electrice se acumulează cantități însemnate de material calcaros în calitate de deșeu. Problema 

deșeurilor, la general, în întreaga lume este una importantă, care nu poate fi neglijată. Cu atât mai 

mult, în astfel de țări, precum țara noastră cu o densitate mare a populației și cu puține resurse 

minerale necesare unei industrii moderne. Chiar și în țari mai dezvoltate și bogate, deșeurile sunt 

reutilate. În acest context, apariția Hotărârii Guvernului Repulicii Moldova Nr 606 din 26.06.2000 

despre aprobarea Programului național de valorificare a deșeurilor de producție și menajere [7] a 

fost una binevenită. (În anul 2015 această Hotărâre Nr. 606 a fost abrogată [8]). Deșeurile calca-

roase provenite din apa dură în rezultatul utilizării ei în ramura energetică pot fi utilizate în calitate 

de adausuri la materia primă pentru obținerea unor amestecuri în construcție: de beton [9], pentru 

tencuire și finisare [10, 11]. În acest scop a fost propusă și o linie tehnologică pentru prepararea 

continuă a amestecurilor uscate și dispozitiv pentru uscarea continuă a materialelor disperse [12]. 
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STUDIUL ACŢIUNII EXTRASULUI DIN PLANTE MEDICINALE AUTOHTONE SNCM-4 

ASUPRA UNOR PROCESE METABOLICE ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE 

 

THE STUDY OF AUTOCHTONOUS MEDICAL PLANTS EXTRACT AND IT ACTIONS ON 

METABOLIC PROCESSES IN IODINE DEFICIENT DISORDERS 

 

Ion GHERMAN 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Modelul experimental de mimizare a proceselor fiziologice și patologice este utilizat pe larg în studiul 

diferitor afecțiuni, inclusiv a glandei tiroide. Răspândirea largă a situațiilor deficitare de iod este 

caracteristică pentru Moldova cu dezvoltarea hipotirozei. Concomitent cu reglarea sintezei și producerii 

hormonilor tiroidieni are loc și perturbări a metabolismului glucidic, proteic, lipidic etc. Estimarea gradului 

de perturbare a homeostazei cu elaborarea unor remedii de origine fitogenă în ameliorarea acestor procese 

a constituit scopul acestei lucrări. Au fost utilizate metode de monitorizarea a statusului general al 

șobolanilor, celui clinic de laborator, imunoenzimatic etc., în evaluarea hipotiroidei indusă de 

administrarea ândelungată a tiocianatului de potasiu. Elaborarea unui extras din plante medicinale 

autohtone SNCM-4 a demonstrat eficacitate benignă în hipotiroza experimental animalele de laborator.  

  

Cuvinte-cheie: fitoterapia, glanda tiroidă, triiodtironina, tiroxina, tiocianat, hipotiroidism, glande 

endocrine. 

  

The experimental model of imitation of physiological and pethological processes is at large used in 

the study of different diseases,as like thyroid. The large spreading of iodine deficiency territories is 

characteristic for Moldova,that may cause hypothyroidism. Besides the problem of thyroid hormones 

synthesis and production,there are also carbohydrate,protean,lipid metabolic disruptions. The main purpose 

of this work is to appreciate the homeostasis degree disruption,and to develop some fitogen remedy to 

improve all these processes. 

There have been used some clinical laboratory methods,immunoassay,to appreciate the induced 

hypothyroidism at rats caused by thiocyanate of potassium prolonged administration. 

It has been showed a benign effectiveness in the elaboration of an autochtonous medical plants extract 

SNCM-4 on laboratory animals experimental hypothyroidism.  

 

Key words: indigenous plants, thyroid gland, triiodothyronine, thyroxine, tiocyanat hypothyroidism, 

glandes endocrines. 

 

Introducere 

Activitatea vitală a organismului depinde în mare măsură de conţinutul în produsele 

alimentare nu numai a substanţelor nutritive şi vitaminelor, dar şi a microelementelor [1, 2]. În 

organism se găsesc aproape toate elementele minerale din natură în cantităţi şi în combinaţii foarte 

variate. Aceste elemente sunt componente structurale a celulelor, ţesuturilor, enzimelor etc. în toate 

structurile organice şi anorganice care susţin viaţa.  
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Aprovizionarea organismului cu microelemente este determinată de factorii biogeochimici a 

mediului. Dezechilibrul microelementelor în organismul uman are acţiune directă asupra tuturor 

organelor şi sistemelor organismului viu [11]. Controlul nivelului şi a raportului dintre elementele 

minerale în organismul uman este deosebit de complex, realizându-se un echilibru optim prin 

mecanisme controlate de sistemul nervos şi cel hormonal. Unul din elementele cheie al sistemului 

neuroendocrin este glanda tiroidă [14]. Glanda tiroidă este una din cele mai mari şi importante 

glande ale organismului, aparţine sistemului endocrin, iar activitatea ei este reglată de hipofiză şi 

hipotalamus. Tiroida controlează procesele metabolice, sinteza proteică, sensibilitatea generală a 

organismului faţă de acţiunea altor hormoni, stimulează activitatea sistemului nervos central, 

cardiovascular, digestiv şi muscular, absoarbe iodul din organism şi secretă hormonii tiroideni, 

influenţând creşterea și dezvoltarea organismului [3, 7, 10]. 

Iodul este un component esenţial al hormonilor tiroidieni şi absența sau conținutul scăzut al 

acestuia e urmată de insuficienţa tiroidiană. Fiind implicat în producerea hormonilor tiroidieni, el 

participă în toate activitățile funcționale ale acestora: rol de "cheie" în metabolismul celular, în 

procesul de creştere şi diferenţiere a tuturor organelor şi, în particular, a creierului. Etapa hotărîtoare 

a dezvoltării creierului la specia umană este reprezentată de perioada fetală şi primiii 3 ani 

postnatali. Deficitul de iod în această perioadă critică produce alterări ireversibile în dezvoltarea 

creierului, consecinţa clinică fiind retardadul mintal [8]. 

Actualmente deficienţa în iod este o problemă majoră de sănătate publică pentru populaţia din 

întreaga lume, în special, pentru femeile gravide şi copii, aceasta fiind una dintre cele mai 

importante cauze ale tulburărilor mintale, care pot fi prevenite în copilărie. Principalul factor 

responsabil pentru deficitul de iod îl consituie aportul alimentar scăzut al acestui microelement. 

Situaţia mondială la acest moment, referitoare la impactul social şi asupra stării de sănătate induse 

de deficitul de iod se poate prezenta schematic astfel : 

- tulburările prin deficit de iod afectează peste 740 mln de oameni, respectiv 13% din 

populaţia lumii, iar alţi 30% sunt expuşi riscului; 

- în 130 ţări în curs de dezvoltare, aceste tulburări constituie o serioasă problemă de sănătate 

publică, afectând în special copiii preşcolari, femeile gravide şi săracii ; 

- deficitul de iod poate cauza reducerea coeficientului de inteligenţă cu 15 puncte ; 

- aproape 50 mln de oameni suferă de diferit grad de afectare a creierului determinată de 

deficitul de iod. 

Aproximativ 90% din necesarul zilnic în iod este asigurat din contul produselor alimentare, 3-

5% din apă şi circa 3-5% pătrunde în organism cu aerul inspirat. Nimerind în organism, iodul este 

captat activ din sânge de glanda tiroidă şi utilizat pentru sinteza hormonilor tiroidieni, care posedă 

acţiune reglatoare asupra unui complex de procese fiziologice, care stau la baza dezvoltării şi 

funcţionării normale a organismului.  

Materiale și metode 

Pentru realizarea studiului a fost modelată starea de deficienţă de iod în condiţii experimentale 

pe şobolanii albi de laborator prin utilizarea tiocianatului de potasiu. Acest preparat goitrogen în 

doze excesive posedă proprietăţi de acumulare în glanda tiroidă şi prin mecanisme competitive are 

loc inhibarea captării iodului, ce conduce la insuficienţa sintezei hormonilor tiroidieni. În acest scop 

http://www.sfatulmedicului.ro/analize/iod-sange_298
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/creierul-cel-mai-solicitat-organ-al-omului-contemporan_126
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tiocianatul de potasiu a fost inoculat în doza de 20 mg/100g masă corporală, intrastomacal cu 

ajutorul unei sonde metalice subţiri timp de 40 de zile. Starea de deficienţă de iod aparentă la 

şobolani era monitorizată zilnic prin aprecierea aspectului exterior al părului, comportamentul lor, 

poftei de mâncare, greutăţii corporale etc., precum şi a indicilor paraclinici și imunologici (ELISA) 

ai sângelui şi urinei (certificat de inovator nr. 5442 din 24.04.2105). 

Pentru stoparea stării ioddeficitare a fost utilizat un extract fitogen din plante autohtone, 

denumit SNCM-4 şi obţinut prin infuzia în apă clocotită (100°C) a cojilor verzi de nuc (Junglans 

regia), fructelor de măcieş uscat (Rosa canina), frunzelor şi florilor de sânziene (Galum verum) şi 

coada şoarecelui (Achillea millefolium). Componenţa complexului fitogen a fost argumentată de 

conţinutul major al iodului, precum şi a flavanoizilor, vitaminelor, microelementelor care participă 

în optimizarea metabolismului proteic, glucidic şi lipidic dereglat în stările de hipotirioză induse de 

deficienţa de iod. Cojile verzi de nuc, frunzele şi florile uscate de sânziene a câte 14 g, fructele de 

măcieş, frunzele şi florile coadei şoarecelui uscate a câte 11 g se instalau într-un vas cu 

suplimentarea a 300 ml de apă clocotită cu acoperirea acestuia cu un capac filetat. După extragerea 

componentelor fitogene active timp de o oră infuzia obţinută era filtrată prin tifon şi se administra 

şobolanilor de trei ori pe zi în doza de 1ml/100 g masa corporală (certificat de inovator nr 5441 din 

24.04.2015). 

Caracteristica loturilor de studiu: 

I  ̶  lot martor (18 şobolani) a servit ca control al studiului cu administrarea intrastomacală de 

3 ori a 1ml/100g masă corporală soluţie de 0,9% NaCl timp de 40 zile; 

II  ̶ lot cu modelarea hipotirozei experimentale (18 şobolani) prin administrarea soluţiei de 

tiocianat de potasiu în doza de 20 mg/100 g greutate corporală intrastomacal cu utilizarea unei 

sonde metalice subţiri timp de 40 de zile. 

III  ̶ lotul (18 şobolani) indivizilor cărora li s-a administrat extrasul fitogen din plante autoh-

tone SNCM-4 în doza de 1ml/100 g masă corporală intrastomacal de 3 ori în zi timp de 40 zile. 

IV  ̶ lotul (18 şobolani) indivizilor are au facilitat concomitent de soluţie apoasă de tiocianat 

de potasiu în doza de 20 mg/100 g masă corporală şi extrasul fitogen SNCM-4 în doza de 1ml/100 g 

greutate corporală de 3 ori pe zi timp de 40 de zile, intrastomacal. 

Cercetarea modificărilor ce survin în rezultatul dereglărilor ioddeficitare: 

 Schimbarea aspectului exterior al animalelor şi comportarea lor; 

 Modificarea masei corporale a animalelor; 

 Modificarea indicilor clinici ai sângelui; 

 Nivelul glucozei în sânge; 

 Prezenţa glucozei, corpilor cetonici şi a proteinei în urină.  

Determinarea comportamentului şi modificările aspectului exterior a animalului se realizau 

prin observări zilnice. La colectarea sângelui ca anticoagulant a fost utilizată heparina (20 UI/ml). 

Testarea glucozei în sânge. Concentraţia glucozei în sânge se determină cu ajutorul 

glucometrului „EZ-Smart’’ (Tailanda). 

Testarea calitativă a corpilor cetonici, glucozei şi a proteinei în urină. Depistarea proteinei, 

corpilor cetonici şi glucozei în urină a fost realizată prin reacţia calitativă de precipitare cu ajutorul 
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indicatorilor standard speciali (tetrabromfenol blue, nitroprusid de sodiu, glucooxidaza, peroxidaza, 

iodid de potasiu). 

Determinarea cantitativă a hormonilor T3, T4 şi TSH în plasma sangvină a şobolanilor albi 

de laborator.  

Sângele şobolanilor loturilor de studiu a fost recoltat în tuburi cu heparină (20 UI/ml). După 

ajitarea legeră a conţinutului tubului şi separarea plasmei, aceasta era repartizată în eprubete 

Ependorf a câte 100 µl cu păstrarea la temperatura de 4-8°C la frigider până la utilizare (48 ore).  

Prelucrarea matematică a materialelor de cercetare. 

Datele cercetărilor efectuate au fost supuse unei prelucrări statisitice cu calcularea indicelui 

mediei aritmetice (M) şi eroarea lui (m), criteriului Stiudent pentru determinarea veracităţii 

rezultatelor obţinute în loturile de studiu martor şi experimental. 

Rezultatele obținute  

Majoritatea bolilor tiroidiene sunt asociate cu defecte nu numai ale hormogenezei, secreției, 

transportului sau degradării hormonilor tiroidieni, dar și cu defecte la nivelul metabolismelor 

lipidic, proteic, glucidic, hidromineral etc. 

Extrasul din plante medicinale autohtone SNCM-4, stimulează şi reglează atât producţia de 

hormoni tiroidieni, cât şi activitatea celorlalte glande endocrine. Conţine un amestec optim din 

punct de vedere fiziologic de ioni iod, vitamine, taninuri, hidrocarburi, aminoacizi, micro- şi 

macroelemente, acizi graşi esenţiali, totalizând peste 50 de componente. Conform principiilor de 

nutriţie şi dietoterapie tradiţionale, plantele medicinale autohtone SNCM-4 au următoarele 

proprietăţi: nutritive, stimulatoare a sintezei hormonilor tiroidieni, detoxifiantă, inhibantă a 

fungiilor, bacteriilor etc.  

Manifestările clinice ale hipotiroidismului. Injectarea ionilor de tiocianat are efecte diferite 

asupra animalelor, provocând hipotirioza de diferită grad de intensitate sau dereglări la nivelul altor 

glande endocrine. În tiroidă apare hiperemia, reducerea coloidului, hipertrofia şi hiperplazia 

celulelor până la aspectul de adenom trabecular. În paratiroidă, se observă hiperemie, absenţa 

coloidului şi a elementelor cromofile, hipertrofia şi hiperplazia elementelor cromofobe. În hipofiză, 

s-a notat hiperemie, bazofilism de tip microadenomatos şi hipertrofia elementelor gliale din lobul 

posterior. În pancreas s-a observat degenerarea celulelor beta şi creşterea numerică a celulelor alfa. 

În testicul s-au găsit fenomene regresive până la stoparea spermatogenezei. 

Această sensibilitate a animalelor la substanţa toxică este probabil o manifestare a 

eterogenităţii reactivităţii de specie, care se observă şi în alte reacţii, cum ar fi reacţia de hipoxie, 

efort fizic, injectarea barbiturăţilor etc. 

La administrarea perorală a tiocianatului sub formă de suspenzie apoasă la unele animale s-a 

observat convulsii și diminuarea activităților fiziologice. La începutul experimentului ele manifestă 

agresie, scade pofta de mincare, pierd rapid din greutate, părul se răreşte pe toată suprafaţa corpului. 

Peste un timp de 20 zile de administrare a tiocianatului animalele devin mai molatice, urechile 

devin palide, iar blana li se zburleşte. Aceste simptome apar aproximativ la 20 de zile de la 

utilizarea tiocianatului fiind precedate de o perioadă de încetinire a perturbărilor metabolice şi a 

numeroaselor procese din organism. La şobolanii cu hipotiroidism se înregistrează pierderi în 

greutatea corpului care este consecinţă dereglării echilibrului a zotului la nivel intestinal şi care 
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rezultă în urma intensificării catabolismului proteinelor tisulare. În literatură sunt despre faptul că 

tirotoxicoza produce şi accelerarea degradării albuminelor serice, fiind o cauză a devierii masei 

corporale. În hipotiroidia modelată pe o durată de 40 zile n-au fost înregistrate scăderi semnificative 

ale acestui indice în fazele de debut 20 zile dar mai tîrziu evidențiindu-se o scădere a masei 

corporale (Tab. 1).  

Tabelul 1 

Influenţa extrasului SNCM-4 asupra masei corporale a șobolanilor în evoluţia hipotiriozei 

Indicii numărului şi 

masei corporale 

Martor Tiocianat de 

K+ 

Extrasul 

SNCM-4 

Tiocianat de K+ 

+ 

Extrasul SNCM-4 

1. 2. 3. 4. 5. 

Numărul (n) 18 18 18 18 

M
a
sa

 c
o
rp

o
ra

lă
 a

 

a
n

im
a
le

lo
r
 (

g
) 

În a 10-a zi 

(g) 

223,60±1,03 235,21±1,05 241,93±1,07 229,40±1,04 

În a 20-a zi 

(g) 

224,26±1,03 232,16±1,04 240,46±1,07 228,93±1,04 

În a 30-a zi 

(g) 

222,53±1,02 222,75±1,02 246,96±1,08 224,40±1,03 

În a 40-a zi 

(g) 

220,21±1,02 215,17±1,02 251,42±1,09 219,72±1,02 

P<0,05 

 

Investigaţiile experimentale efectuate pun în evidenţă o sporire proporțională a masei 

corporale atât la lotul experimental, cât și la lotul martor. Observările în lotul cu hipotirioză denotă 

o scădere treptată a greutăţii şobolanilor începând cu ziua a 20-a şi a 40-a. Prezintă interes 

rezultatele obţinute în lotul tiocianat K + SNCM- 4 unde masa corporală se menţine cca la acelașii 

nivel pe tot parcursul cercetărilor, ceea ce demonstrează acţiunea benignă a extrasului SNCM-4.  

Metabolismul glucidic în hipotirioză suferă modificări, reducându-se glicoliza aerobă şi 

termigeneza. Reabsorbţia totală a glucozei din urina primară în capilarele canaliculilor renale are 

loc numai dacă nivelul ei în sânge nu depăşeşte valoarea de 180-200 mg%. În caz contrar, absorbţia 

glucozei este parţială şi ca urmare apare glucozuria. Se ştie, că tubul renal nu poate reabsorbi mai 

mult de 350 mg de glucoză pe minut, ceea ce reprezintă gradul maxim de concentraţie a urinei. 

Fluxul renal, filtrarea glomerulară şi transportul tubular maxim de glucoză, creatină şi alte substanţe 

apar crescute în prezenţa hormonilor tiroidieni. Excesul de hormoni tiroidieni stimulează degradarea 

insulinei şi împiedică secreţia acesteia, ceea ce ar explica modificările curbei de toleranţă la 

glucoză, observate în tirotoxicoză. Curba hiperglicemiei este aplatisată, normală sau de tip scădere a 

toleranţei la glucoză în funcţie de asocierea afectării β insulare. În aceste cazuri apare uneori 

glicozuria, iar dacă preexistă diabet, aceasta se agravează. Modificările sunt însoţite în cea mai mare 

măsură de descreşterea sintezei glicogenului. 

În cercetările efectute la animalele experimentale nu se observă glucoza în urină, ceea ce ne 

vorbeşte că tiocianatul nu a afectat pancreasul şi nu s-a dereglat procesul de absorbţie a glucozei, nu 
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s-a depăşit pragul de eliminare renală (mai mult de 180-200 mg/gl) şi nu se elimină în urină. 

Absorbţia glucozei în urină poate fi explicată şi prin faptul că tiocianatul influienţează parţial 

nivelul de glucoză în sânge, provocând un început de hiperglicemie, iar pentru apariţia glucozei în 

urină trebuie să fie dereglari mai severe a metabolismului glucidic.  

În cazul hipotiriozei au loc procese contrare cu cele ale tirotoxicozei, se stopează degradare 

insulinei şi are loc o eliminare suficientă a acestui hormon pentru organism, ceea ce nu permite 

apariţia glucozei în urină.  

Cetonuria reprezintă acumularea cantităţilor excesive de corpi cetonici în sânge. Prin corpii 

cetonici se subînţelege acidul acetoacetic, produsul său de reducere, acidul hidroxibutiric şi acetonă. 

Acumularea în exces a corpilor cetonici apare ca o consecinţă a unei catabolizări defectuoase a 

acizilor graşi, fie ca o nevoie stringentă a organismului de a sintetiza glucoză pe baza resturilor de 

lipide. Corpii cetonici iau naştere aproape exclusiv la nivelul ficatului şi pot fi catabolizaţi practic 

de toate ţesuturile şi mai ales de muşchiul cardiac cu excepţia celulelor hepatice. Atât metabolismul 

glucidic, cât şi al lipidelor care se metabolizează ulterior până la CO2 şi apă. Cetonuria apare în 

rezultatul depăşirii concentraţiei sangvine ale corpilor cetonici a aparatului renal de reabsorbţie. 

Principala substanţă care se opune formării corpilor cetonici în organismul uman este insulina. 

Ţinem să remarcăm, că în literatură acest indice ca criteriu al prezenţei hipotiroidismului aproape că 

nu a fost studiată, dar rareori se menţionează prezenţa sau absența cetonuriei la şobolanii cu 

dereglări ale sintezei hormonilor tiroidieni. Cetonuria a fost depistată la puţini şobolani, însă 

cazurile existente sunt în lotul cu tiocianat şi în lotul cu tiocianat+SNCM-4, ceea ce ne 

demonstrează că deficitul de hormoni tiroidieni afectează într-o oarecare măsură metabolismul 

lipidelor (Tab.2, 3, 4). 

Tabelul 2 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea plantelor medicinale  

în dereglările ioddificitare (la a 15-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ 

Extrasul SNCM-4 

1 - - - - 

2 - + - - 

3 - + - - 

4 - ++ - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - + 

8 - + - - 

9 - + - - 

10 - - - - 
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Tabelul 3 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea plantelor  

medicinale în dereglările ioddificitare (la a 30-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ 

Extrasul SNCM-4 

1 - - - - 

2 - + - + 

3 - ++ - - 

4 - + - + 

5 - - - - 

6 - ++ - - 

7 - + - + 

8 - + - - 

9 - ++ - - 

10 - + - - 

 

Tabelul 4 

Prezenţa corpilor cetonici în urină la administrarea plantelor  

medicinale în dereglările ioddificitare (la a 40-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ 

Extrasul SNCM-4 

1 - ++ - + 

2 - + - - 

3 - - - + 

4 - ++ - + 

5 - + - - 

6 - + - - 

7 - - - + 

8 - ++ - - 

9 - - - - 

10 - + - - 

-lipsa corpilor cetonici; + reacţie slab pozitivă; ++ reacţie pozitivă; +++ reacţie intens pozitivă 

 

Prezenţa în unele cazuri a corpilor cetonici în urină ne vorbeşte despre afectarea metabo-

lismului de sinteză a insulinei ceea ce ar permite apariţia cetonuriei în hipotiroidism. În urma 
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datelor obţinute putem menţiona că în lotul tiocianat+SNCM-4 are loc ameliorarea situaţiei fiind 

prezentă o reacţie slab pozitivă a corpilor cetonici ceea ce nu putem spune de lotul cu tiocianat unde 

este prezentă o reacţie pozitivă, stabilindu-se reducerea metabolismului lipidic şi agravarea 

funcţiilor vitale ale altor metabolisme şi sisteme vitale.  

Proteinuria în general este consecinţa unor procese patogenice profunde din rinichi şi în 

normă nu se înregistrează. Metabolismul proteic este afectat de hormonii tiroidieni atât în sensul 

intensificării proceselor catabolice de degradare şi uzură, cât şi al celor anabolice, de sinteză, 

creştere şi dezvoltare. Când tiroxina sau triiodtironina sunt administrate experimental, sinteza 

proteică apare crescută la nivelul tuturor ţesuturilor. Apariţia proteinuriei în hipotiroidismul modelat 

indică începutul unor procese patologice, care în câţiva ani conduc la insuficienţa renală. Are loc 

reducerea treptată a sintezei şi catabolismului proteic. Patogeneza acestui fenomen în hipotirioză nu 

este pe deplin elucidată, dar s-au expus păreri, că ar fi implicate în aceste alterări morfologice, 

biochimice şi hemodinamice. Originea proteinuriei ioddificitare se pare că este în strînsă legătură cu 

nivelurile glicemiei (Tab. 5, 6, 7). 

Tabelul 5 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea plantelor  

medicinale în dereglările ioddificitare (la a 15-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ 

Extrasul SNCM-4 

1 - - - - 

2 - ++ - - 

3 - - - - 

4 - + - + 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - + - - 

8 - - - - 

9 - ++ - - 

10 - + - - 

 

Tabelul 6 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea plantelor medicinale în dereglările ioddificitare (la a 

30-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ 

Extrasul SNCM-4 

1 - ++ - - 

2 - - - - 

3 - +++ - + 
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4 - ++ - - 

5 - + - - 

6 - - - - 

7 - + - - 

8 - - - + 

9 - - - - 

10 - + - - 

Tabelul 7 

Prezenţa proteinelor în urină la administrarea plantelor  

medicinale în dereglările ioddificitare (la a 40-a zi) 

Nr./d Martor Tiocianat de K+ Extrasul  

SNCM-4 

Tiocianat de K+  

+ Extrasul SNCM-4 

1 - ++ - - 

2 - - - + 

3 - + - - 

4 - ++ - + 

5 - ++ - + 

6 - + - - 

7 - ++ - - 

8 - - - - 

9 - + - + 

10 - ++ - + 

+ prezenţa proteinuriei; -lipsa proteinuriei 

 

La lotul cu tiocianat se observă prezenţa proteinuriei care este mai accentuată în a 40-a zi a 

experimentului pe când la lotul tiocianat de K+SNCM-4 se observă tendinţa de a normaliza 

conţinutul de proteine în urină. 

Deoarece s-a modelat o hipotirioză ce influenţează mai puţin metabolismul proteic este puţin 

probabil că mecanismele proteinuriei ioddificitare expuse mai sus să determine proteinuria din cazul 

examinat. Aceasta este mai degrabă consecinţa unor alterări morfofuncţionale acute ale rinichilor cau-

zate de administrare tiocianatului. Analiza datelor obţinute la acest capitol ne permite să afirmăm, că în 

procesul desfăşurării hipotiriozei suferă nemijlocit metabolismele proteic, lipidic şi mai puţin cel 

glucidic. Putem cu siguranţă afirmă, că hormonii tiroidieni afectează substanţial mobilizarea şi 

metabolizarea glucidelor, proteinelor şi lipidelor. Valoarea diagnostică a fiecărui indice studiat este 

diferită, însă în asamblu aceştia documentează prezenţa corelaţiei şi influienţei hormonilor tiroidieni 

asupra metabolismelor proteic, lipidic şi glucidic la şobolanii care au fost folosiţi în studiu. 

Concluzii: 

1. Hipotiroidia determină o scădere a proceselor metabolice din organism. Produce 

modificări la nivelul metabolismului lipidic, proteic, glucidic și a masei corporală a şobolanilor. 

Administrarea SNCM-4 conduce la normalizarea lor cu reducerea simptomelor primare.  
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2. Extrasul SNCM-4 are o acţiune benignă asupra stării funcţionale a glandei tiroide în 

dereglările ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un adjuvant în terapia 

hipotiroidismului primar și în activitatea celorlalte glande endocrine, în special, a pancreasului. 

3. Extrasul SNCM-4 este bine tolerat de organismul animalului şi nu produce reacţii adverse 

ceea ce permite utilizarea acestuia în stoparea apariţiei complicaţiilor în dereglările ioddeficitare. 

Prezintă efect de normalizare și de reducere a simptomelor în hipotiroidismul primar şi poate fi 

inclus în lista preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul dereglărilor ioddeficitare. 

Acestui extras îi sunt caracteristice toxicitate scăzută, absența proprietăţilor cumulative ceea ce 

permite de al recomanda ca adjuvant în terapia hipotiriozelor. 
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 The state of the environment is one of the priority and fundamental issues of humanity. At present, 

mankind is particularly concerned about the danger of exhaustion of natural resources, the increased risk of 

pollution and the impact of environmental imbalances on health, the decline in environmental quality, and 

the huge industrial and radioactive waste stocks. 

 

Keywords: ecology, pollution, environmental protection, health, natural resources. 

 

Starea mediului ambiant reprezintă una din problemele prioritare şi fundamentale ale 

umanităţii. Actualmente, omenirea este preocupată în mod special de pericolul epuizării resurselor 

naturale, de creşterea riscului poluării şi de impactul dezechilibrului ecologic asupra sănătăţii, de 

scăderea calităţii mediului ambiant, de stocurile uriaşe de deşeuri industriale şi radioactive.  

Transformările tehnologice ale mediului din anii postbelici sub influenţa factorului 

antropogen au dus la diverse modificări cu efecte nefaste asupra sănătăţii umane. Graţie dezvoltării 

ştiinţei au fost elaborate noi metode de producţie, tehnologii de vârf deosebit de eficiente, însă cu 

consecinţe grave pentru sănătatea omului. Deoarece în prezent nu există suficiente resurse 

financiare pentru soluţionarea în scară planetară a problemelor de mediu, e foarte important ca 

fiecare ţară aparte să abordeze aceste probleme în mod prioritar. Statistica maladiilor din ultimii ani 

din Republica Moldova, şi în deosebi din municipiul Chişinău este un argument serios pentru 

acordarea unei atenţii deosebite problemei impactului mediu-sănătate [2].  

Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale constituie una dintre 

problemele globale ale societăţii la etapa actuală, care determină nu numai nivelul de dezvoltare 

social-economică a Republicii Moldova, dar şi condiţiile de existenţă ale generaţiei viitoare. 

Problema mediului înconjurător preocupă lumea întreagă, indiferent de hotarele administrative şi 

politice, de nivelul dezvoltării economice şi de nivelul de viaţă a populaţiei. Calitatea vieţii devine o 

sferă de preocupare a oamenilor de ştiinţă nu numai în ţările cu un grad înalt de dezvoltare, dar şi în 

ţările „lumii a treia”. 

În centrele populate, caracteristice printr-un grad înalt de dezvoltare economică şi tehnică 

poluarea mediului ambiant: aerul, apa, solul – este strâns legată de particularităţile modului de viaţă. 
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Într-un mod, sau altul, fiecare persoană contribuie la poluarea mediului ambiant, şi în acelaşi rând 

suportă consecinţele ei. Felul de construire a oraşelor, de organizare a transportului, de obţinere a 

energiei termice şi electrice, a produselor industriale, folosire a lor şi în ce mod se ândepărtează 

resturile acestora reprezintă factorii ce condiţionează poluarea elementelor mediului înconjurător, 

de unde survin multiplele modificări ale interrelaţiei om – biosferă [11]. 

Omul ca fiinţă biologică şi socială produce deşeuri proprii existenţei şi activităţii sale, care 

sunt în continuă creştere. Se apreciază că populaţia actuală a globului, 6 miliarde de locuitori, 

produce o poluare a mediului mult mai accelerată de cât ar fi produs-o 40 miliarde de oameni în 

condiţiile epocii de piatră. Cantitatea de deşeuri pe cap de locuitor cât şi diversitatea acestora sunt în 

continuă creştere. Specialiştii prevăd că volumul deşeurilor creşte mai rapid decât masa lor. 

Mediul este supus unui presant impact chimic, care afectează atât sanogeneza sa cât şi 

sănătatea vieţuitorilor, în special a omului, fiinţa superioară biologic, dar şi atât de vulnerabilă. Un 

risc deosebit îl reprezintă anti-dăunători şi substanţele fertilizate de agricultura intensivă. Pesticidele 

reprezintă o accentuată toxicitate precum şi o înaltă selectivitate în privinţa dăunătorilor de origine 

vegetală şi animală. Ca urmare a contaminării apei, solului, aerului, riscul chimic pe care îl 

comportă se alimentează din an în an ca urmare a efectului de concentrare în organele vitale ale 

vieţuitoarelor. Fertilizanţii chimici oferă posibilitatea creşterii spectaculoase a recoltei la hectar. 

Riscul chimic derivat din folosirea lor este dat de posibilitatea prin care elementele fertilizante, 

neabsorbite de culturi, pot să ajungă până în pânza de apă freatică impurificând-o sau în apele de 

suprafaţă (lacuri, râuri), unde creşte probabilitatea eutrofizării acestora [1].  

Dezvoltarea producţiei a condus la poluarea mediului ambiant, transformând suprafeţele 

întinse într-un peisaj dezmoştenit şi trist, ca urmare a ignorării exigenţelor s-a ajuns la stabilirea 

capacităţii de autopurificare a sistemelor naturale ale Terrei. De la revoluţia industrială şi până în 

prezent, fie din lipsa cunoştinţelor adecvate [3], fie din interesele unilaterale, imediate, resursele 

naturale au fost exploatate nemilos şi au fost denaturate cu substanţe nocive, ale căror efecte abia 

acum se resimt pe deplin în anumite zone ale lumii. 

Conştientizând epuizarea resurselor terestre, omul şi-a ândreptat speranţele spre bogăţia 

mărilor şi oceanelor. Cu timpul, omul a transformat oceanul planetar într-un depozit de deşeuri de 

substanţe toxice. În felul aceasta, omul s-a îngrădit de propria sa activitate [16]. Deoarece există un 

singur Pământ, conservarea mediului ambiant, menţinerea echilibrului în toate sistemele ecologice 

trebuie să facă parte din responsabilitatea şi obligaţia morală a tuturor generaţiilor, guvernelor şi 

organizaţiilor neguvernamentale. 

Aspectele negative ale poluării mediului [8] se cunosc destul de bine în prezent, iar 

perspectivele lor în viitorul apropiat sunt sesizabile. Protecţia mediului înconjurător se conturează 

din ce în ce mai precis ca fiind una din soluţiile de salvare a celui mai important capital – Pământul. 

Secolul al XX-lea se înscrie ca o perioadă în care omul a devenit un puternic factor de transformare 

a mediului. Atitudinea pe care omul o va adopta în viitor faţă de natura-mamă va puncta viitorul 

biosferei şi însăşi existenţa omului ca fiinţă biologică [15]. Este necesar ca cerinţele omului să nu 

depăşească posibilităţile de regenerare şi de autopurificare a biosferei, ceea ce presupune un act de 

conştientizare a consecinţelor pe termen lung a activităţii antropice. 
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Se poate afirma cu certitudine că influenţa omului asupra mediului ambiant a condus la 

schimbări în sistemul imun şi adaptativ al biosferei. Se observă abateri ale echilibrului ecologic, 

creşterea frecvenţei îmbolnăvirilor de cancer, boli infecţioase, alergii, scăderea cantităţii şi calităţii 

apei, scăderea sanogenezei mediului [12]. 

Este deja cunoscut faptul că calitatea mediului înconjurător direct sau indirect acţionează 

asupra sănătăţii populaţiei. Problema ecologică de bază a Republicii Moldova – impurificarea 

majoră a mediului ambiant, rămâne destul de alarmantă, chiar cu unele încercări de a ameliora 

situaţia în această direcţie. Într-o măsură oarecare, în ultimii ani, s-a micşorat poluarea solului în 

republică. Acest fapt se datorează micşorării utilizării în agricultură a pesticidelor şi îngrăşămintelor 

minerale. În rezultatul cartografierii agrochimice s-au stabilit anumite zone cu „anomalii chimice” 

ale solului ce se caracterizează printr-un conţinut mare de fluor, fosfor, nitraţi. Toate acestea, 

desigur influenţează calitatea produselor agricole şi sănătatea oamenilor. 

Astfel solurile cu o concentraţie sporită de fluor şi fosfor sunt întâlnite pe larg la sudul 

republicii, cu concentraţia majoră de cupru în centrul republicii, ceea ce este rezultatul utilizării 

neraţionale a îngrăşămintelor în agricultură. Zone majore de sol cu cantitatea mărită de nitraţi se 

observă împrejurul complexelor animaliere [13]. În republică au fost construite aproximativ 620 de 

instalaţii de epurare, inclusiv 30 de instalaţii complexe orăşeneşti, dintre care funcţionează doar mai 

puţin de 50 %. Ca rezultat în fiecare an în reţeaua râurilor sunt eliminate aproximativ 532 mln. m3 

incomplet purificate şi 7,2 mln. m3 fără o oarecare purificare. 

O mai mare acţiune impurificatoare a resurselor acvatice o au revărsările întâmplătoare, 

accidentale. În afară de aceasta serviciul „Hidrometeo” în fiecare an determină un număr mare de 

cazuri de impurificare majoră [6]. Despre calitatea nesatisfăcătoare a resurselor acvatice ne vorbeşte 

şi acel fapt, că staţiile sanitaroepidemiologice determină în fiecare a doua probă de apă din sursele 

subterane şi de suprafaţă, o abatere de la cerinţele sanitaro – igienice şi indicii compoziţiei chimice 

[4]. Iar după indicii bacteriologici normele sunt depăşite în fiecare a treia probă. De asemenea e 

mărită cantitatea de nitraţi şi nitriţi în apele subterane, fapt alarmant în legătură cu aceea că 55% din 

populaţia republicii locuieşte la ţară şi 83% din ei consumă apă din fântâni. 

Poluarea mediului ambiant nu poate să nu influenţeze producţia agricolă. Astfel, în fiecare an, 

în 20-25% de probe colectate se determină urme de diferite pesticide şi până la 10% cu nitraţi, 

dintre care 1-1,5% sunt poluate în proporţii ce depăşesc anumite concentraţii limite. De regulă, din 

treizeci de probe se determină aproximativ în două - urme de pesticide. 

Fiecare etapă istorică, fiecare orânduire socială îşi pune amprenta specifică asupra naturii şi a 

ansamblului peisajului umanizat, ca urmare a modului diferit în care se desfăşoară relaţiile omului 

cu natura. Caracteristicile epocii noastre sunt date de dezvoltarea tehnică, economică şi politică. 

Unul dintre aspectele de ansamblu este cel al omenirii ajunse într-un înaintat studiu de civilizaţie 

care prin puterile date de tehnica contemporană, domină natura în manifestările ei obişnuite, dar nu 

şi în cele excepţionale [5]. Se adaugă modificările continuu în perioada istorică a relaţiilor om-

societate, care imprimă mobilitatea extraordinară a individului. Caracteristicile esenţiale ale 

stadiului actual al civilizaţiei umane sunt deci: industrializarea, urbanizarea şi traficul auto-rutieră. 

Transporturile sunt considerate în prezent una dintre cele mai importante surse de 

impurificare atmosferică [10]. Automobilele consumă mari cantităţi de oxigen (un singur autoturism 
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consumă la 1000 km o cantitate de oxigen necesară unei familii de 4 persoane pe timp de un an) şi 

emană hidrocarburi, oxid de carbon, oxizi de azot şi plumb. Toate aceste au dus la aceea că în 

prezent la populaţia din Moldova se detestă un disbalans [9] în indicii imunologici (30%, de la 

normă), s-au majorat numărul maladiilor patologice a căilor respiratorii, aparatului locomotor, 

maladiilor infecţioase şi mortalitatea cauzată de ciroza ficatului şi cancer. 

Pericolul influenţei antropice asupra mediului ambiant are în bază reacţia de răspuns a 

biosferei, care este lentă, cumulativă în timp, în funcţie de caracterul interacţiunii. Unele probleme 

ecologice apar ca o consecinţă a creşterii intensive a natalităţii, în unele regiuni ale globului. Fiecare 

specie posedă un anumit potenţial biotic. În lumea plantelor şi animalelor, natalitatea [16] se supune 

în principal unor reguli genetice, fiziologice, marcate de lupta pentru existenţă. Presiunea mediului 

ambiant asupra potenţialului biotic al unei specii se face din ce în ce mai mult simţită. 

Existența omului ca fiinţă biologică este strâns legată de calitatea mediului ambiant, iar 

creşterea populaţiei este limitată de următorii factori: habitatul; asigurarea substanţelor nutritive 

necesare pentru menţinerea proceselor de activitate vitală; dezvoltarea consumatorilor tipici ai 

ecosistemului; cantitatea şi viteza de acumulare în mediu a substanţelor toxice dăunătoare pentru 

activitatea vitală. 

Luând în consideraţie relaţiile de feed-back stabilite între starea sănătăţii oamenilor şi starea 

mediului ambiant, se evidenţiază ideea, că pe om îl copleşeşte pericolul [16] unor boli infecţioase 

virotice şi tumorale. Omul devine ţinta reversului influenţei sale asupra mediului, ca rezultat al 

apariţiei unor factori nefavorabili: intensificarea radiaţiei solare, contaminarea chimică a aerului, apei, 

solului şi a unor produse alimentare, contaminarea radioactivă, fenomene de schimbare a climatului 

[14], utilizarea neraţională a rezervelor naturale, instabilitatea ecosistemelor ambiante etc. 

Paralel cu creşterea populaţiei, cresc şi cerinţele societăţii care conduc la necesitatea ridicării 

hiperexponenţiale a volumului producţiei industriale şi agricole. În prezent se constată că dublarea 

producţiei de energie are loc la fiecare 7-10 ani, iar volumul producţiei industriale şi agricole se 

dublează fiecare 30-35 ani. Utilizarea intensivă a resurselor naturale a condus la creşterea cantităţilor 

de deşeuri, micşorarea fertilităţii solului, contaminarea termică şi chimică a mediului ambiant [7]. 

Pe teritoriul Republicii Moldova poluarea mediului înconjurător ridică serioase probleme 

ecologice [14]. Practic toate componentele mediului sunt poluate într-o măsură considerabilă, ceea 

ce contribuie la contaminarea produselor agricole şi lasă amprente serioase asupra sănătăţii 

oamenilor. Conform datelor publicate în ultimii ani de Ministerul Mediului, Republica Moldova 

ocupă primul loc printre raioanele economice ale fostei URSS privitor la poluarea solurilor, locul 

trei privitor la poluarea apei şi locul şapte [13] privitor la poluarea aerului. Particularităţile regionale 

ale problemelor ecologico-economice din Republica Moldova sunt în strânsă legătură cu influenţa 

extrem de mare a activităţii agricole asupra mediului ambiant. În Republica Moldova, la o unitate de 

suprafaţă, comparativ cu valoarea medie pe fosta Uniune Sovietică, sunt: de 7,8 ori mai multe 

investiţii capitale, fonduri fixe, produse industriale; de 7,3 ori mai multe autostrăzi; de 5,3 ori mai 

multe căi ferate, de 15 ori mai multe produse agricole. În timp ce gradul de asigurare cu apă este de 

9,3 ori mai mare decât media, consumul de apă proaspătă depăşeşte de 3,1 ori nivelul mediu din CSI. 

Folosirea iraţională a îngrăşămintelor minerale [9] şi a pesticidelor a condus la modificarea 

echilibrului elementelor chimice de bază. În unele raioane se semnalizează anomalii geochimice ale 
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solului cu surplusuri de fluor, fosfor şi cupru. Anual se elimină în atmosferă, la nivelul Republicii 

Moldova, circa un milion tone de noxe, din care 60% provin din gazele de eşapament ale 

autovehicolelor, în paralel, se obţin anual 4,87 mln. tone deşeuri, din care 225 mii tone sunt toxice, 

jumătate din numărul fântânilor noastre conţin nitraţi în cantităţi excesive [1]. 

Un pericol deosebit pentru sănătatea omului îl constituie bazinele de acumulare a dejecţiilor 

din complexele de creştere a animalelor. În Republica Moldova, concentraţia unor substanţe în 

mediu depăşeşte de 6-8 ori valoarea maximă admisă. În oraşe, instalaţiile de purificare sunt în 

permanenţă supraîncărcate, fapt care face o bună parte din apa poluată să fie frecvent revărsată în 

mediul ambiant. Un factor important în poluarea mediului revine activităţii urbane. 

Situaţia ecologică din agricultura Moldovei [4] prezintă particularităţi locale care îşi aduc o 

largă contribuţie în cadrul crizei ecologice naţionale, care de altfel prezintă şi un caracter de 

transfrontieră. Poluarea mediului înconjurător prezintă ca factor important deşeurile solide eliminate 

de întreprinderile industriale, în special, şlamuri ale industriei galvanice, care conţin cantităţi relativ 

mari de metale grele toxice. Printre cei mai nocivi poluanţi ai atmosferei se enumeră oxizi de azot şi 

oxizii de sulf, care se transformă cu uşurinţă în acizi şi stau la baza fenomenului de producere a 

ploilor acide. 

Starea gravă a atmosferei în Republica Moldova [14] aflată în prag de catastrofă ecologică, 

necesită elaborarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere tehnic şi economic, de captare a 

oxizilor de azot din gazele care se evacuează în atmosferă. Depăşind limitele capacităţii de similare 

specifice naturii, agenţii poluanţi se răspândesc cu uşurinţă în apă, sol, aer, dezvoltând şi propagând 

unul dintre cele mai grave pericole [13] cu care se confruntă civilizaţia modernă. Prin activitatea sa 

generală, insuficient controlată şi neadaptată în întregime la realităţile naturii ambientale, omul 

ameninţă echilibrul ecologic şi însăşi existenţa sa pe Terră. 

Necesitatea gestionării reiese din funcţia mecologică a statului. Scopul constă în armonizarea 

relaţiilor între societate şi natură cât şi asigurarea corelării intereselor economice a societăţii cu 

menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător [3]. Gestionarea constă în stabilirea 

scopurilor de bază atât pentru instituţii de stat cât şi pentru agenţii economici în utilizarea raţională 

a resurselor şi mediului. Gestionarea are un şir de funcţii de bază: 

1. Planificarea ecologică, care constă în elaborarea planurilor de măsuri şi utilizarea 

resurselor naturale.   

2. Reglementarea activităţii ecologice a resurselor naturale şi mediului, înconjurător.  

3. Autorizarea resurselor naturale, normarea poluării mediului. 

4. Prognosticarea ecologică, evaluarea tendinţelor modificării mediului şi a securităţii 

ecologice. 

În scopul prevenirii degradării e necesar ca un organ de stat să protejeze sau să prevină: 

dirijarea cu activitatea protecţiei resurselor naturale; coordonarea activităţii de protecţie a resurselor 

naturale; dirijarea cu studiile ştiinţifice aplicative; organizarea cooperării internaţionale; 

funcţionarea monitoringului ecologic. Funcţionarea gestionării se realizează prin intermediul 

totalităţii de instituţii de stat la diferit nivel. 

În Republica Moldova, managementul resurselor naturale este realizat de câteva instituţii de 

Stat. Parlamentul defineşte principiile politicii de mediu şi determină limitele exploatării resurselor 
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naturale. Guvernul este responsabil pentru implementarea politicii naţionale în domeniul protecţiei 

mediului, prin intermediul unor agenţii de stat: dintre care Ministerul Ecologiei şi Resurselor 

Naturale; Ministerul Sănătăţii, Concernul de Stat „Apele Moldovei”, Asociaţia de Stat „Geologia 

Moldova” au un rol deosebit de important [4]. 

Sarcinile principale ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale cuprind: elaborarea şi 

implementarea politicii de stat în domeniul protecţiei mediului înconjurător [13] şi folosirii 

resurselor naturale, controlul de stat asupra folosirii resurselor naturale şi stării mediului, expertiza 

şi monitoringul mediului, organizarea protecţiei ecosistemelor naturale şi landşaftelor, aprobarea 

limitelor legislative şi normative în domeniul protecţiei mediului. 

Autorităţile locale cu agenţiile de mediu şi cele sanitare determină condiţiile de exploatare a 

resurselor naturale (apă, aer, sol, flora şi fauna), asigură controlul respectării regimului fâşiilor de 

protecţie, elaborează programe locale în scopul menţinerii calităţii apei şi protecţiei sănătăţii 

populaţiei. Actuala bază legislativă în domeniul managementului şi protecţiei mediului reflectă [16] 

particularităţile perioadei de tranziţie prin care trece ţara. O parte din actele normative şi legislative 

în vigoare au fost adoptate în perioada economiei centralizate, altele au fost elaborate şi adoptate 

după ce Moldova a devenit independentă şi s-a orientat spre un sistem politic democratic şi o 

economie bazată pe relaţii de piaţă. 

Folosirea raţională a resurselor naturale şi mai ales a apei, resurselor funciare în majoritatea 

localităţilor rurale se face fără vre-o autorizaţie specială şi trebuie să se conformeze necondiţionat 

directivelor autorizaţiilor sanitare de stat şi reglementărilor cu privire la folosirea raţională şi 

protecţia resurselor naturale. Autorizaţiile locale trebuie să elaboreze condiţiile de folosinţă generală 

a resurselor naturale, reieşind din principiul utilizării lor durabile. 

Sunt numeroase argumente ce ar putea fi reprezentate în vederea demonstrării faptului că 

protecţia mediului influenţează starea de securitate. Noi subliniem doar, că protecţia mediului 

ambiant contribuie la realizarea securităţii, prin influenţa pozitivă a creşterii produsului [12] 

naţional brut, indicator esenţial în ceea ce priveşte aprecierea puterii de apărare a unui stat; 

menţinerea la cote ridicate a capacităţii de muncă a cetăţenilor, asigurarea protecţiei resurselor 

naturale ale naţiunii; păstrarea resurselor fundamentale - aerul, apa şi solul – în formă şi proporţiile 

necesare existenţei şi bunăstării oamenilor. 

Având în vedere periculozitatea riscurilor de natură ecologică pentru securitatea naţională, ne 

exprimăm opinia, conform căreia, deciziile [4] care ar putea antrena efecte de ordin ecologic, vor 

trebui adoptate cu foarte mare precauţie, punând la baza acestora principii cum sunt: reducerea 

efectelor daunelor; conservarea biodiversităţii şi ecosistemelor; respectarea unor regimuri speciale 

pentru unele activităţi periculoase. 

Deciziei NATO de a bombarda Iugoslavia i-au fost proprii şi riscuri de ordin ecologic, riscuri 

ale căror efecte au fost complet ignorate, inclusiv atunci când acestea s-au materializat în efecte 

poluante ale aerului, apei şi solului din unele perimetri inclusiv din România. Nu-i mai puţin 

adevărat că, în zilele noastre, evenimentele cu implicaţii ecologice negative s-au înmulţit, multe 

dintre acestea înscriindu-se în ceea ce e numit eco-războiul care în opinia specialiştilor [15], s-ar 

putea situa, în viitor, în prim-planul confruntărilor. De acea, şi prin lucrarea de faţă avertizăm 

asupra necesităţii unui control riguros, legat de respectarea tratatelor ambientale, aşa cum, astăzi 

sunt respectate tratatele care se referă ia convenţiile privind controlul armamentelor.  
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Actualitatea problemei ocrotirii mediului înconjurător în Republica Moldova în prezent are o 

însemnătate primordială în măsura hotărârilor problemelor de restructurare economică şi ecologică. 

Anume intensificarea industriei şi agriculturii au adus la situaţia catastrofală a componenţilor 

mediului înconjurător.  

Pericolul prezentat de progresul tehnico-ştiinţific constă în următoarele: 

1. Modificarea condiţiilor de muncă, noi tipuri de energie, zgomotul şi vibraţia care duc la 

dereglări psiho-nervoase; 

2. Urbanizarea intensivă a populaţiei provoacă înrăutăţirea condiţiilor de trai, poluarea 

crescândă a atmosferei cu deşeuri gazoase ale întreprinderilor, mijloace de transport, sporirea 

zgomotului şi traumatismului rutier, influenţa radiaţiei electromagnetice ultrascurte. Toate acestea 

duc la regimul accelerat de viaţă – hipodinamie. 

3. Chimizarea industriei şi agriculturii, folosirea pe larg a materialelor sintetice în domeniul 

vestimentar, în construcţie, alimentaţie. Toate acestea, fiind manifestaţi potenţiali de acţiune toxică, 

alergică, cancerigenă. 

Poluarea mediului cu diferiţi ingredienţi de natură fizică şi chimică, influenţează negativ asupra 

condiţiilor igienice şi sanitare a vieţii şi sănătăţii. Analizând şi suprapunând datele cartografice după 

răspândirea printre populaţia rurală a bolilor oncologice [12], organelor respiratorii, organelor 

digestive şi bolilor cardio-vasculare cu hărţile presiunii agricole a componenţei naturii, densitatea 

populaţiei, resurselor forestiere a fost determinat, că mortalitatea este direct proporţională cu: gradul 

influenţei producerii agriculturii asupra mediului înconjurător; nivelul poluării bazinului atmosferic; 

densitatea populaţiei şi invers proporţională cu suprafeţele forestiere. 

A fost înregistrată o legătură directă dintre irigare şi răspândirea bolilor infecţioase, dintre 

nivelul de conţinere a fluorului în apă şi fluoroza, a cariei dentare, morbiditatea cu afecţiuni ale 

căilor respiratorii şi nivelul poluării atmosferice. Este determinat faptul pericolului real de influenţă 

negativă a pesticidelor asupra sănătăţii omului. De rând cu ele, pericolul prezintă şi nitraţii 

majorând morbiditatea populaţiei, în primul rând a copiilor (organele respiratorii, metabolice, 

imunitatea, anomalii înnăscute).  

Concluzii  

1. Situaţia ecologică în Republica Moldova este gravă în legătură cu situaţia social-

economică şi politică la momentul dat. Sunt necesare şi un şir de măsuri concrete, alocări capitale 

de mijloace băneşti, reconstrucţii, reutilarea proceselor de producere, în unele cazuri, ar fi necesară 

reprofilarea întreprinderilor, reconstrucţia ecologică în Republica Moldova. 

2. Se necesită aplicarea unor măsuri energice în vederea modificării tehnologiei de producere, 

mărirea disciplinei de producere, elaborarea unor Programe de Stat ândreptate spre minimalizarea 

producerii de deşeuri, reutilizarea lor, ce în rezultat va conduce la micşorarea poluării mediului 

ambiant şi îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei. 

3. Dezvoltarea extensivă creează falsa impresie, falsa psihologie, că din natură se poate lua 

orice şi oricând. Dezvoltarea intensivă agroindustrială care se impune în mod necesar la ora actuală, 

nu se mai poate realiza decât prin echilibru şi raţionalitate economică, care la rândul ei este 

imposibil de realizat fără echilibru şi raţionalitate ecologică.  
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4. Cu toate că starea mediului câte puţin se ameliorează, situaţia rămâne destul de complicată, 

mai în ales în privinţa resurselor acvatice. Toate aceste modificări sunt reunite într-un fel sau altul 

în spaţiul marilor aglomerări urbane, în cuprinsul cărora natura este modificată la maximum. Oraşul 

mare duce la modificări ale naturii, până la crearea unui habitat propriu, fiind vorba despre un peisaj 

natural şi un peisaj antropizat. 
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VALENTIN AŞEVSCHI: UN NUME CARE A DEVENIT RENUME 

EL A FOST, ESTE ŞI VA FI PROFESORUL VALENTIN AŞEVSCHI  

 

 „Cel mai important e să-ţi construieşti o conştiinţă, să devii personalitate în domeniul în 

care activezi” – astfel crede Valentin Aşevschi, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar, Decanul 

Facultăţii Ecologie şi Protecţia Mediului a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene 

“C.Stere”, Prorector pentru Relaţiile USPEE „C. Stere” cu Administraţia Publică a RM. Astăzi, 

când a urcat încă o treaptă pe scara vieţii şi credinţei, Domnia sa se vede om împlinit în cel mai bun 

sens al cuvântului.  

Să punctăm în cele ce urmează unele momente din itinerarul său biografic. A venit pe lume la 

1 aprilie 1947, an greu, însă din primele zile ale vieţii a fost vioi. Se vede că razele soarelui de 

primăvară i-au dat putere, undeva şi-au lăsat şi ele amprenta asupra caracterului de a fi mereu 

binevoitor, blând, isteţ la minte, cu o inepuizabilă energie, care-l face să fie mereu în mişcare. 

Anii trec, după terminarea şcolii, elanul tineresc, asiduitatea şi chibzuinţa firii îl îndreaptă spre 

uşile Universităţii de Stat din Moldova, la Facultatea Biologie şi Pedologie pe care o absolveşte în 

1970. Apoi urmează cei trei ani de doctorantură la aceeaşi instituţie – catedra de Zoologie, pe care 

în 1974 o absolveşte cu brio, primind titlul ştiinţific – doctor în ştiinţe la specialitatea „Zoologie”. 

Mai apoi activează din 1989-2001, ca lector superior, conferenţiar universitar, şef de catedră la 

specialitatea „Ecologie”, Catedra Ecologie şi Protecţia Mediului Ambiant, USM.  

Domnul Valentin Așevschi reușește în viața sa să îmbine organic trăsăturile unui om de știință și 

să parcurgă toate treptele carierei sale didactico-științifice. Posedă capacitatea de a da impuls lucrurilor, 

de relaționare și comunicare, de organizare, conducere și evaluare a rezultatelor finale și de a transmite 

din energia pe care o posedă într-un mod ce pare uneori incomensurabil celor cu care colaborează.  

Paralel cu activitatea didactică și cea științifică, colaborează eficient cu structurile științifico-

practice ale Ministerului Mediului, cu Institutul Național de Ecologie, cu diverse structuri ale 

administrației publice locale din întreaga republică.  
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Este un adept convins al ecologiei umane și sociale, un luptător consecvent pentru un mediu 

sănătos, curat ecologic, pentru o societate prosperă și o dezvoltare durabilă. În toți anii de activitate 

didactico-științifică, Valentin Așevschi efectuează cercetări științifice în domeniile ecotoxicologiei, 

hidrobiologiei, ecologiei acvatice, dreptului și managementului ecologic. 

Posedă calităţi valoroase care-l fac distinct ca profesor care insistă în a transmite studenților 

nu doar cunoștințe și abilități, dar și atitudini față de ceea ce a fost și rămâne hotărâtor pentru 

existența noastră – mediul natural înconjurător. Oferă studenților cunoștințe și deprinderi vaste și îi 

orientează spre modernizare și actualizare.  

Are ca scop cultivarea cunoștințelor, a culturii ecologice, prin promovarea judecăților și 

opiniilor cu caracter protectiv și de a influența la nivel cognitiv și afectiv, modelând comportamente 

profesionale de cea mai înaltă calitate. Dar toate aceste activități nu ar avea succes dacă nu ar fi 

suplinită de investigațiile pe care le reflectă într-un număr impunător de publicații. Din spiritul de a 

promova aceeași atitudine ecologică nu doar în raport cu mediul natural, dar și față de factorul 

uman, începând de la sine.  

Domnul Valentin Aşevschi cu deplină străduinţă s-a afirmat în toate ipostazele, obţinând 

diplome şi medalii: decorat cu Medalia Jubiliară USM (1997) pentru merite excepţionale în 

pregătirea cadrelor de ecologie de înaltă calificare pentru economia naţională a RM; Diploma de 

onoare a USM (1997); Medalia Jubiliară a ULIM (2007); Diploma de onoare a Guvernului 

Republicii Moldova (2007); Diploma de onoare a Guvernului Republicii Moldova (2012); Diploma 

de onoare a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (2012); Diploma de onoare a Ministerului 

Educației al Republici Moldova (2016); Diploma de excelență a Ministerului Mediului şi al 

Guvernului Republicii Moldova (2016). Toate aceste merite i-a dat posibilitate să-şi realizeze 

idealurile sufleteşti şi, în cele din urmă, destinul. 

Având un exemplu bun de urmat de la părinţi, o genetică ce i-a altoit deprinderi şi convingeri 

alese, ca: dragostea de muncă, răbdarea, cumsecădenia, verticalitatea, consacrarea, dragostea de 

natură, de tot ce e frumos şi tot ce îl înconjoară, toate fiindu-i harul şi vocaţia – îl fac să urce pe 

trepte tot mai înalte.  

Experienţa de o viaţă acumulată i-a permis să organizeze activitatea la un nivel înalt în cadrul 

mai multor instituţii de învăţământ, unde a activat în calitate de: şef-adjunct (Departamentul de 

Ştiinţă (USM)), colaborator ştiinţific superior (Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul 

Medicinei Veterinare şi Zootehnie), director adjunct (Asociaţia Ştiinţă şi Producţie „Zaria”, 

Ministerul Agriculturii din RM), prorector pentru activitate didactică şi ştiinţă (Institutul Modern 

de Umanistică al Rusiei cu filiala în Republica Moldova), doctor conferenţiar la Facultatea 

Biomedicină şi Ecologie (ULIM), prorector şi decanul Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului 

(USPEE “C. Stere”). 

Valentin Aşevschi este remarcat doar prin fapte bune, profesionalism de clasă în munca pe 

care o face cu pasiune, comportament exemplar ca om de ştiinţă, prieten, coleg… Vorbind despre 

contribuţia ştiinţifică a profesorului V. Aşevschi, remarcăm direcţiile ştiinţifice pe care le-a iniţiat şi 

le-a dezvoltat şi care s-au dovedit a fi atât de utile astăzi. 

Domnul profesor universitar V. Aşevschi devine un etalon de slujire a Ecologiei şi Protecţiei 

Mediului, al promovării cadrelor ştiinţifice naţionale. Aflându-se în funcţie, depune eforturi 
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considerabile în promovarea valorilor ştiinţifice şi a celor general-umane prin elaborarea şi 

implementarea programelor şi strategiilor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor ştiinţifice de înaltă 

calificare şi de acreditare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. 

Este incontestabilă contribuţia Domniei Sale la edificarea diferitor domenii ale Republicii 

Moldova. Remarcăm, în mod special, aportul adus la pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică 

înaltă. Sub îndrumarea Domniei Sale, 3 doctoranzi au pregătit tezele, iar 2 doctoranzi pregătesc teze 

în domeniul dreptului mediului. 

Este greu de relevat complexitatea personalităţii conferenţiarului universitar: Valentin 

Aşevschi – omul de ştiinţă, care a contribuit la dezvoltarea ştiinţei ecologice în ţara noastră, un 

merit deosebit fiind atribuit pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul ecologiei şi 

protecţiei mediului. 

În perioada anilor 1990-2017 sub conducerea conferenţiarului Valentin Aşevschi, au fost 

pregătiţi peste 450 de specialişti de înaltă calificare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, 40 

dintre ei au fost recomandaţi la doctorantură. Celor mai buni absolvenţi, graţie Dumnealui, li se oferă 

şansa de a avansa pe scările ierarhice. 

Mulţi dintre discipolii profesorului s-au afirmat în diferite domenii ale activităţii social-

economice şi politice ale Republicii Moldova. Datorită experienţei vaste, Domnia sa a activat în 

instruirea şi educarea tineretului studios în diferite instituţii de învăţământ superior. A fost şi este un 

organizator, Manager educaţional şi dirijor iscusit al procesului de învăţământ superior – cu 

implementarea tehnologiilor informaţionale şi educaţionale avansate. 

Prin întreaga viaţă şi activitate a marcat o istorie personalizată a managementului ecologic 

moldovenesc. O istorie a unui nou domeniu ştiinţific, având la bază o viaţă de om, un destin, o 

soartă, marcată de evenimentele epocii. S-a produs drept un observator direct şi participant 

nemijlocit chiar de la începuturile relansării cercetării ecologice în arealul investigativ autohton. 

Dragostea de muncă însoţită de competenţă şi rigoare l-a ajutat să ajungă la o cifră 

impresionantă de publicaţii.  

CARTEA DE VIZITĂ a întregii sale activităţi de până la ora actuală – cea cu care iese în 

lumea mare, prin destin hărăzit de providenţă, ilustrul savant şi pedagog Valentin Aşevschi – la cei 

70 de ani ai săi – o constituie, fără îndoială, cele 22 manuale şi monografii, 20 lucrări didactico-

metodice, peste 350 articole ştiinţifice în domeniile: ecologiei, dreptul mediului, managementul 

informaţional, educaţional şi ecologic, protecţia mediului, dezvoltarea durabilă, educaţia şi riscul 

ecologic, ecologia acvatică, ingineria ambientală, securitatea ecologică, calitatea vieţii şi sănătatea. 

Aceste lucrări de referinţă în domeniu, au marcat o traiectorie clar ascendentă în dezvoltarea 

ştiinţei, înglobează o parte însemnată a istoriei recente a ecologiei naţionale, un argument solid în 

acest sens fiind aportul autorului în Ştiinţa Moderno-Ecologică şi în Ecologia Aplicativă. Şi, plus la 

toate (iar în concepţia savantului nostru – cel mai important lucru), sunt discipolii, care ţi-i selectezi, 

ţi-i creşti şi ţi-i modelezi şi îndrumezi în aşa mod ca să-ţi fie astăzi, alături, buni colegi de 

profesiune, iar mâine continuatori fideli ai celor concepute şi începute de tine, spre binele semenilor 

şi neamului din care am ieşit cu toţii, spre binele umanităţii.  

Concomitent cu munca profesională, efectuează o intensă activitate socială, în calitate de 

membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi comisii naţionale ale Republicii Moldova. Fiind un 
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specialist de înaltă calificare în domeniile: Ecologia şi Protecţia mediului, Dreptul Mediului, cu o 

experienţă de peste 50 de ani în domeniul Managementului educaţional, mai mulţi ani a activat în 

calitate de propagator activ, prin intermediul mass-media şi a diferitor foruri ştiinţifice, a 

cunoştinţelor ecologice şi informaţional – educaţionale din rândurile specialiştilor profesionali în 

domeniu, precum şi printre masele largi ale populaţiei, depăşind cu succes toate greutăţile şi criza 

prin care a trecut Republica Moldova în primii ani de independenţă.  

Aceste aspecte relevante şi merituoase ale profesorului V. Aşevschi, care astăzi trăieşte destul 

„de intens” după cum spunea la timpul său istoricul şi filosoful Voltaire. Irepetabil în gândire, dar şi 

în fapte, Domnul V.Aşevschi se remarcă prin puternica-i personalitate, înzestrat cu o inepuizabilă 

energie creatoare şi putere de muncă, vocaţie de organizator şi dascăl, dedicându-se în totalitate 

activităţii de îndrumare a discipolilor săi, susţinerii şi ghidării lor prin labirintul ştiinţei. 

În cei peste 50 de ani dedicaţi învăţământului, profesorul a demonstrat perseverență, interes 

pentru tot ce este nou, contribuind substanțial la modernizarea procesului didactic. A stabilit 

frumoase relaţii de colaborare între facultăți şi instituţii pentru consolidarea cercetării şi la creşterea 

prestigiului învăţământului superior. Are şi se bucură foarte mult de respectul deosebit din partea 

studenţilor pentru instruire şi evaluare obiectivă la examene, stima colegilor pentru amabilitate, 

bunăvoinţă, susţinere şi obiectivitate. 

Alături de succesele notorii pe tărâmul ştiinţific, merită a fi apreciate şi calităţile sale 

sufleteşti. Domnul V. Aşevschi este un om cu suflet mare, binevoitor, înţelegător, receptiv, 

prietenos, de aceea se bucură de stimă şi onoare atât din partea colegilor săi de breaslă, cât şi în 

rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Influenţat de un adânc umanism, de o largă 

înţelegere a omului, a calităţilor lui omeneşti, conferenţiarul V. Aşevschi, transmite discipolilor 

idealul său, pasiunea de muncă, modestia, dragostea şi respectul pentru tot ce e firesc.  

Celor din preajma lui le este bine cunoscută activitatea creatoare, felul lui de a cugeta, a cerceta 

şi a descoperi lucrurile, modalitatea sa de a aduna cu migală învăţăminte, experienţă şi înţelepciune, 

pe care apoi le împărtăşeşte cu multă dăruire celor mai tineri, acordându-le încredere în capacităţile şi 

posibilităţile lor, adică o şansă de afirmare şi făurire a faptelor bune. Perseverenţa şi asiduitatea 

dascălului, spiritul de inovator şi dinamismul, profesionalismul şi bunăvoinţa, modestia şi 

înţelepciunea, talentul şi harul – toate aceste calităţi sunt un model demn de urmat, exprimă 

profundul respect de recunoştinţă faţă de Profesorul Valentin Aşevschi. Absolvenţii Domniei sale să 

îl completeze cu noi generaţii europene de elită intelectuală! 

Cele 70 de primăveri l-a găsit pe profesorul V. Aşevschi printre prietenii buni, pe care a reuşit 

să-i adune de-a lungul anilor muncind împreună ca altădată. Este mulţumit de viaţa sa şi de tot ce a 

realizat. 

Elanul de care dă dovadă mereu ne sugerează că savantul V. Aşevschi va mai scoate la lumina 

zilei noi lucrări utile tineretului studios şi specialiştilor. 

Toate acestea reprezintă doar un segment din prodigioasa activitate pe care a desfăşurat-o în 

cadrul ţării noastre fapt pentru care ne închinăm şi îi urăm noi succese, realizări frumoase întru 

prosperarea ştiinţei naţionale şi a ţării.  

Într-un cuvânt… Valentin Aşevschi este un Domn. Scurt, clar şi cuprinzător: UN DOMN… 

Doar că acest Domn… n-a apărut în Ţara Moldovei şi, în general, în Ţară, pe loc gol. Şi fără Îngerul 
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Păzitor, hărăzit fiecăruia dintre noi din Ceruri… Deoarece, pe lângă rădăcinile viguroase, au mai 

fost şi cei şapte ani de-acasă. Temelie divină, clădită din casa părintească şi pe care o poartă prin 

viaţă, chiar şi la cei 70 de ani împliniţi. 

Ajuns să fie marcat de frumoase succese, susţinut de realizări, apreciat de comunitatea 

ştiinţifico-didactică şi de cei pe care îi are în dăscălie cu ocazia împlinirii a 70 de ani din ziua 

naşterii, exprimăm sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile depuse 

în calitate de Om al Ştiinţei şi Pedagogiei, îi dorim în continuare multă sănătate, mari forţe 

creatoare, tinereţe în suflet şi optimism, noi succese în activitatea de zi cu zi desfăşurate cu dăruire 

întru binele societăţii, mulţi ani şi toţi fericiţi şi îi mulţumim pentru contribuţiile sale substanţiale la 

dezvoltarea ştiinţelor ecologice la nivel naţional şi internaţional, precum şi pentru instruirea 

cadrelor ştiinţifice. 

Rolul şi locul profesorului universitar Valentin Aşevschi în ştiinţa naţională şi internaţională 

este deosebit, fapt cu care sincer ne mândrim, deoarece ne onorează ca savant, cetăţean şi mare 

patriot, calitate pentru care o apreciem înalt, dorindu-i mulţi ani creativi, multă sănătate, fericire, 

dragostea, neamului nostru, a familiei, rudelor, prietenilor, a tuturor celor care îl cunosc pe Valentin 

Aşevschi. 

Cu prilejul jubileului, Vă urăm Domnule Profesor Valentin Aşevschi, multă sănătate, 

vigoare tinerească şi bucurii cât mai multe, impliniri intru slujirea ştiinţelor ecologice 
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