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Nr Componenţa Materialul descriptiv   

1.  Tematică de 

mediu  

Pe perioada de referinţă, în subdiviziunile Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului 

(DMCM), conform Programului de Activitate întocmit pentru anul curent, s-a efectuat 

monitoringul sistematic asupra gradului de poluare al componentelor de mediu.  

Astfel în:  

- Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii Mediului 
conform Programului de activitate întocmit pentru anul 2017 s-au prelevat şi analizat 

mostre de aer atmosferic de la rețeaua de posturi staţionare de observaţii, cu excepţia  

postului automat Mateuţi, r-nul Rezina, unde în luna decembrie, din cauza defecţiunilor 

tehnice, s-a întrerupt monitorizarea unicului parametru supravegheat (pulberi totale). În 

schimb, prin aprovizionarea cu filtre şi reutilarea echipamentului, și anume a ion-

cromatografului, au fost reluate activităţile privind prelevarea şi analiza probelor în scopul 

determinării compuşilor monitorizaţi la staţia transfrontalieră din or. Leova, care activează 

conform nivelul I şi parţial nivelul II al programului EMEP. 

        Pe data de 12 septembrie 2017, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului, în urma petiţiei parvenite de la locuitorul s. Grătieşti, CMCAARM  

a prelevat şi analizat suplimentar 12 mostre de aer atmosferic din punctul solicitat, ulterior 

fiind  emis către solicitanţi şi un raport de încercări cu rezultatele obţinute.  

        De asemenea, s-au efectuat observaţii privind debitul dozei ambientale a radiaţiei 

gama la 12 staţii meteorologice de pe teritoriul republicii conform Programului de 

activitate. S-au evaluat condiţiile meteorologice şi s-au întocmit zilnic prognozele poluării 

aerului atmosferic, iar în timpul condiţiilor meteorologice nefavorabile  pentru agenţii 

economici din localitățile monitorizate și pentru transportul auto au fost transmise 179 

avertismente pericol gradul 1, inclusiv pentru mun. Chişinău – 61 avertismente, iar pentru 

mun. Bălţi şi or. Rezina – cîte 59 avertismente. În legătură cu prognozarea nivelului sporit 

al poluării aerului în medie pe oraş şi privind poluarea cu dioxid de azot, în data de  24 

iulie, pentru mun. Chişinău a fost emis cod galben cu acţiune pentru  orele 12
00

 – 21
00

.  

        Șeful Centrului a participat la cursul de instruire ”Formarea auditorilor interni la 

conformitate cu SM SR ISO 19011:2013 “Ghid pentru auditarea sistemelor de 

management.”, pentru auditarea Sistemului de Management Implementat conform SM SR 

EN ISO/CEI 17025:2006. „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări 

şi etalonări”. Cerinţele documentelor EA, ILAC, aplicabile organizat din partea Centrului 

Naţional de Acreditare (MOLDAC). 

 

 - Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă  s-au prelevat integral și efectuat  

analizele chimice şi hidrobiologice de determinare a calităţii apelor de suprafaţă de pe 

teritoriul Republicii Moldova conform Programului de activitate întocmit pentru anul 

2017, cu excepția unei probe  din r. Călmățui, secțiunea s. Dancu, ce nu a fost prelevată în 

luna august din cauza secetei (lipsa apei).  

     Conform acordurilor bilaterale cu țările vecine, s-au desfăşurat expediţiile de colectare 

în comun a mostrelor de apă din secțiunile stabilite și s-au întocmit rapoartele și schimbul 

de informație pentru întreaga perioadă a anului. 

Colaboratorii centrului au reacționat imediat la mesajul de avertizare primit la 24 

februarie din partea PIAC (Centrul Principal Informaţional de Alertă) prin sistemul de 

alertă AEWS, coordonat de Comisia Dunăreană pentru Protecţia Fluviului Dunărea 

(ICPDR) cu referire la poluarea cu ulei de transformator a r. Jijia – afluent de dreapta al         

r. Prut și pe toată perioada pînă la 7 martie (ziua închiderii alertei) au menținut sub 

supraveghere calitatea apei r. Prut, de asemenea au reacționat urgent și la depistarea 

cazurilor de Poluare Excepțională a apei în rîurile Bîc și Căinar, despre care erau 

sistematic informate toate instituțiile publice ale statului. 

      

 - Centrul Monitoring al Calităţii Solului conform Programului de Activitate întocmit 

pentru anul curent, în scopul determinării  calității  solului   au colectat și analizat probe de 

sol de pe terenurile agricole a 3 zone agroclimaterice ale republicii - Nord, Centru şi Sud, 

unde s-a determinat: azotul după Kjeldahl, fosforul total, pH-ul, calciul şi magneziul 

schimbabili, azotul amoniacal, azotul nitraţilor, humusul, potasiul şi fosforul mobili, forme 



mobile şi totale ale metalelor grele, hidrocarburi poliaromatice,  pesticide organoclorurate,  

bifenili policloruraţi şi produse petroliere.  

 S-a determinat  calitatea solului   în probele  colectate  de pe terenurile de fond – din 

rezervaţii ştiinţifice și din  teritoriul  stațiilor și posturilor rețelei SHS.   

Calitatea sedimentelor s-a determinat în probele colectate din lacurile şi rîurile incluse 

în rețeaua de monitoring. De asemenea, probe de sedimente  au fost colectate şi analizate 

suplimentar conform  „Programului în cadrul reţelei transnaţionale” (TNMN) a ICPDR.  

       În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 02 februarie 2009 şi Regulamentul 

privind bifenilii policloruraţi (BPC) în Republica Moldova și în anul 2017 a continuat 

activitatea de inventariere a conţinutului BPC în uleiul din echipamentul electroenergetic 

cu volumul de ulei mai mare de 5 litri și în acest scop au fost efectuate analize preliminare 

cu aparatul L2000DX.   

Au fost efectuate analize suplimentare  la solicitarea Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului  pentru determinarea formelor totale ale metalelor grele, 

pH-ul extractului apos şi pesticidelor organoclorurate în probele de sol colectate de la  

uzina de beton-asfalt din mun. Bălţi. 

 Determinarea carbonului organic, produselor petroliere, hidrocarburilor s-a efectuat 

în cadrul proiectului de cooperare pentru dezvoltarea internațională, finanţat de Agenția 

Cehă şi implementat de DEKONTA S.R.L.   

         Șeful Centrului a participat la cursul de instruire ”Formarea auditorilor interni la 

conformitate cu SM SR ISO 19011:2013 “Ghid pentru auditarea sistemelor de 

management.”, pentru auditarea Sistemului de Management Implementat conform SM SR 

EN ISO/CEI 17025:2006. „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări 

şi etalonări”. Cerinţele documentelor EA, ILAC, aplicabile organizat din partea Centrului 

Naţional de Acreditare (MOLDAC) și a fost invitat în calitatea de evaluator tehnic din 

partea MOLDAC la Centrul Investigaţii Ecologice Agenţia Ecologică Cahul și alte  

instituții de profil din țară. 

- Centrul de Analize Fizico - Chimice pe parcursul perioadei de activitate în anul 2017    

s-au efectuat  analize spectrometrice  și cromatografice. În scopul determinării poluanților 

organici persistenți (în apă de suprafață, precipitații atmosferice, sol și sedimente) și 

hidrocarburilor poliaromatice (în sol și sedimente, apă de suprafață) au fost efectuate 

analizele cromatografice. S-au efectuat analizele spectrometrice pentru determinarea 

metalelor grele în precipitații atmosferice, apă de suprafață, sol și sedimente, cît și pentru 

determinarea mercurului în apă de suprafață. 

   In scopul evaluării calității și asigurării veridicității rezultatelor analizelor fizico-

chimice, în cadrul sistemului de management al calității conform ISO 17025:2006 a fost 

efectuat controlul intern permanent al analizelor fizico-chimice. 

       Din cauza defectării spectrometrului de absorbție atomică cu cuptor de grafit, analizele 

spectrometrice pentru determinarea metalelor grele în precipitații atmosferice și apele de 

suprafață nu a fost realizate în timpul stabilit și în volumul prevăzut în Programului de 

Activitate întocmit pentru anul 2017. 

 

- Centrul Monitoring Ecologic Integrat şi Management Informaţional a contribuit la 

stocarea și procesarea datelor, a revizuit și completat baza de date referitor la starea de 

poluare a componentelor de mediu monitorizate în cadrul DMCM. 

    În perioada dată  s-au elaborat: Programului de Activitate și Planul de lucru pentru anul 

2017, agendele săptămînale, dările de seamă (săptămînale, lunare, trimestriale, anuală)  

buletinele lunare ale DMCM. 

    Pe parcursul perioadei de referință au fost întocmite și transmise, conform schemei 

aprobate, 2 Buletine Alertă referitoare pe poluarea excepțională a apei r. Bîc și  r. Căinar. 

     S-a întocmit şi expediat informaţia  conform Acordului bilateral  dintre Moldova şi 

Ucraina, cît și informația solicitată în scrisorile parvenite în această perioadă la DMCM.  

     La solicitarea Organizaţiei Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova a 

fost elaborată şi expediată informaţia privind calitatea apelor de suprafaţă pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru editarea buletinului ecologic ,,Cronica Apelor”.  

Au fost pregătite articole informative şi amplasate pe pagina WEB a Serviciului cu prilejul 

zilelor de sărbătoare ce au  tangență la mediul înconjurător.  

     Se efectuează evaluarea  concentraţiilor de fond ale poluanţilor din aerul atmosferic în 

municipiul Chişinău pentru anii 2012-2016. 

     Colaboratorii centrului sunt implicați în elaborarea și au contribuit la designul  paginii 

WEB a SHS. 

      



 

 

Şeful DMCM                                                                   G. GÎLCĂ  

 

Ex. L. Cozari                                                                                                                                                                                                                                
Tel: 022573816 
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- Grupul de expediţie au prelevat mostre de apă de suprafață și sol de pe teritoriul 

Republicii Moldova conform Programului de Activitate întocmit  și au efectuat analizele în 

timp real pentru următorii parametri: pH, oxigen dizolvat, saturația oxigenului, 

conductivitate, turbiditate, transparență. Conform Acordurilor bilaterale cu țările vecine,    

s-au desfăşurat expediţiile de colectare în comun a mostrelor   de apă din secțiunile 

stabilite. 

- Sistemul de Management  Pe parcursul anului 2017 au fost elaborate documentele 

Sistemului de Management, conformitatea cărora a fost evaluată  de către Centrul Naţional 

de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor (MOLDAC) în cadrul 

auditului extern pe data de 2-3 februarie și respectiv 6 -7 decembrie, 2017. 

    Au fost prezentate dările de seamă trimestriale privind evidența și circulația substanțelor 

narcotice, psihotrope și precursorilor, către Comitetul Permanent de Control asupra 

Drogurilor. 

     Centrale de Încercări din cadrul DMCM posedă resurse tehnice suficiente și cadre 

profesioniste și tehnică, însă din lipsa resurselor financiare, nu pot să-și permită extinderea 

spectrului de determinări ai indicilor  poluatori ai mediului.  

Subdiviziunile Direcţiei lucrează asupra elaborării Rapoartelor anuale privind calitatea 

componentelor mediului pentru anul 2016. A continuat procesarea datelor obţinute în anul 

2017, completarea bazelor de date şi evaluarea acestora.  

     Suplimentar la programul de activitate întocmit pentru anul curent, la solicitarea 

beneficiarilor și persoanelor fizice, în subdiviziuni au fost efectuate analize și întocmite 

rapoarte  privind nivelul de poluare al componentelor de mediu monitorizate în cadrul 

DMCM.  

      În perioada de referință specialiștii DMCM  a participat la diverse ședințe, treninguri, 

etc.  organizate de  instituțiile naţionale și internaționale de domeniu.  

      Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului a asigurat sistematic și în termenii stabiliți 

Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mijloacele de 

informare în masă cu informaţia privind starea de poluare a mediului. 

2.  Politici de 

mediu 

      CMEIMI a actualizat concentraţiile de fond ale poluanţilor din aerul atmosferic, a 

efectuat calculele corespunzătoare și a elaborat formatul concentraţiilor  de fond, pentru a 

fi coordonate de  Centrul Național de Sănătate Publică.  

3.  Juridică  

4.  Internaţională În această perioadă CMCAARM a efectuat investigaţii pentru compuşii monitorizaţi la 

staţia transfrontalieră din or. Leova care activează conform programului EMEP nivelul I şi 

parţial nivelul II (cationi, anioni, particule PM 10 mkm, ozonul troposferic, dioxidul de 

azot). 

5.  Colaborare A fost întocmită şi expediată informaţia referitoare la calitatea mediului, solicitată în 

scrisorile parvenite la DMCM, cît şi conform Acordurilor bilaterale de colaborare cu 

diverse instituţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional.  

6.  Mass-media Zilnic, de către  Centrul Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic şi Radioactivităţii 

Mediului  este întocmită informaţia cu privire la nivelul poluării aerului pentru mass-

media, Buletinul zilnic şi hărţile privind poluarea aerului în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi    

s. Mateuţi, care se amplasează pe pagina – WEB a Serviciului.  

7.  Planificare În cadrul subdiviziunilor DMCM pe parcursul anului 2018 se vor efectua 

observaţii în reţeaua de posturi staţionare şi puncte de observaţii asupra calităţii 

componentelor mediului (ape de suprafaţă şi aluviuni acvatice, aer şi precipitaţii 

atmosferice, sol, nivelul radioactivităţii) după parametrii fizico-chimici, hidrobiologici şi 

radioactivi, conform Programului de activitate întocmit pentru anul 2018 şi se vor asigura 

Autorităţile de Stat, organizaţiile cointeresate, instituţiile abilitate şi mass-media cu 

informaţia privind starea de poluare a mediului, pentru luarea corectă a deciziilor și 

evaluării gradului de poluare a componentelor de mediu.  


