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CUVÎNT ÎNAINTE
Se ştie că 90% din toate calamităţile naturale 

sunt legate de vreme, climă şi apă. Astfel creşte tot 
mai mult rolul pe care îl joacă OMM şi serviciile hi-
drometeorologice naţionale, aducîndu-şi contribuţia 
la prevenirea calamităţilor naturale şi atenuarea con-
secinţelor acestora.

Schimbările climei, la scară globală şi regională, 
contribuie la sporirea intensităţii şi creşterea frecvenţei 
fenomenelor meteorologice periculoase, inclusiv sece-
tele, aversele de ploaie, inundaţiile, îngheţurile etc.

Pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează 
anual numeroase fenomene hidrometeorologice. 
Efectele acestor fenomene se răsfrîng asupra tutu-
ror sferelor activităţii umane şi aduc pagube, care se 
estimează la zeci şi sute de milioane de lei anual, 
inclusiv pierderi de vieţi omeneşti.

Drept exemplu, seceta catastrofală din anul 2007 
a afectat peste 80% din teritoriul republicii, fiind cea 
mai severă secetă pentru toată perioada de măsură-
tori instrumentale. După principalii indici agromete-
orologici această secetă a depăşit-o chiar şi pe cea 
din anul 1946, aducînd prejudicii materiale econo-
miei naţionale în sumă de peste 1 miliard de dolari 
americani. Cel mai mult a avut de suferit sectorul 
agroindustrial. 

FOREWORD 
Approximately 90% of the total number of natural 

hazards that occur worldwide have a hydrometeoro-
logical origin. This fact alone vests immense respon-
sibility on WMO and on national hydrometeorological 
services.  

The regional and global climate change is respon-
sible for the increase in the frequency and intensity of 
weather-related disasters, such as droughts, heavy 
rains, floods, frosts and others.            

The territory of the Republic of Moldova is affec-
ted by a wide range of hydrometeorological disas-
ters. Their consequences have an adverse impact 
on all human activity spheres and yearly cause eco-
nomic and human losses.

For example, the 2007 catastrophic drought that 
affected about 80% of the territory of the country 
was the most severe drought since the beginning 
of instrumental observations. According to the main 
agrometeorological indices it was the worst drought 
since 1946. Overall, the losses have been estimated 
to about one billion USD and the most affected sec-
tor was agro-industry. 

Also, in 2008 and 2010 the Republic of Moldova 
was affected by one of the sternest floods of the last 
century that caused huge economic losses. 

Gheorghe ŞALARU,
Ministru al Mediului
Minister of Environment
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În iulie-august 2008, precum şi în vara anului 
2010 Republica Moldova a fost afectată de cele mai 
grave inundaţii din ultimul secol, care au provocat 
mari pagube materiale economiei ţării.

O sarcină strategică a Serviciului Hidromete-
orologic de Stat din Republica  Moldova constă în 
asigurarea la timp cu prognoze şi avertizări privind 
declanşarea fenomenelor hidrometeorologice peri-
culoase şi despre pericolul poluării înalte a mediului 
înconjurător.

Anul 2010 reprezintă un an de referinţă pentru 
această instituţie, fiind atinse mai multe realizări de 
performanţă care au asigurat progresul continuu al 
serviciului atît pe plan naţional, cît şi internaţional. 

A sporit cu mult nivelul de informare şi conştienti-
zare, atît a factorilor de decizie, cît şi a populaţiei pri-
vind utilizarea eficientă a informaţiei despre condiţiile 
nefavorabile ale vremii şi gradul sporit de poluare a 
mediului pe teritoriul ţării. Extinderea în anul 2010 a 
perioadei de prognozare de la 5 la 7 zile şi introduce-
rea codurilor internaţionale de avertizare în 4 culori 
vor contribui la întreprinderea măsurilor adecvate de 
către factorii de decizie în vederea diminuării riscului 
provocat de hazardurile meteo-climatice, precum şi 
cele legate de poluarea mediului ambiant.

Sunt convins că reperele deja atinse vor servi 
drept motivaţie a dezvoltării durabile a Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat în vederea asigurării cu 
informaţii utile care ar facilita dezvoltarea economică 
a ţării, protecţia mediului ambiant şi sănătatea po-
pulaţiei. 

Gheorghe ŞALARU,
Ministru al Mediului al Republicii Moldova

Therefore, the strategic task of the State Hydro-
meteorological Service is timely provision of forecasts 
and warnings on dangerous hydrometeorological 
phenomena and on environmental high pollution.  

The 2010 year represents a reference year for 
this institution as it achieved several performance 
outcomes and thereby assured its continuous prog-
ress at national as well as international level. 

There has increased the level of information and 
awareness of decision makers as well as population 
about the dangerous hydrometeorological phenom-
ena and environmental high pollution. The extension 
of the forecast lead time from 5 to 7 days and intro-
duction of four colored international codes contribu-
ted to the development of adequate measures for 
risk reduction and mitigation of meteo-climatic ha-
zards and of environment pollution.

Surely, the already achieved progress will favour 
the sustainable development of the Service for the 
economic development of the country and protection 
of environment and human life.  

Gheorghe ŞALARU,
Minister of Environment of the 
Republic of Moldova
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ADREsAREA 
DIRECTORUlUI sERVICIUlUI 
HIDROmETEOROlOgIC DE sTAT

Vremea, clima şi apa au fost, din cele mai vechi 
timpuri, factori majori de influenţă a dezvoltării so-
cietăţii umane. Fenomenele naturale extreme din 
ultimii ani au demonstrat o dată în plus că şi în era 
industrială, a progresului tehnico-ştiinţific, atmosfera 
şi hidrosfera condiţionează aproape toate aspectele 
existenţei şi activităţii omului. 

Este recunoscut la nivel internaţional rolul pe care 
îl are difuzarea la timp şi utilizarea raţională a infor-
maţiei hidrometeorologice, în scopul creării condiţii-
lor optime ale activităţii zilnice a ramurilor economiei 
naţionale şi, nemijlocit, pentru prosperarea socială şi 
economică a ţării. 

Responsabilitatea privind monitorizarea stării şi 
evoluţiei ulterioare a condiţiilor hidrometeorologice 
şi a calităţii mediului ambiant pe teritoriul Republicii 
Moldova îi revine Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat (SHS), activitatea căruia este reglementată de 
prevederile Legii nr. 1536-XIII din 25 februarie 1998 
cu privire la activitatea hidrometeorologică.

THE INTRODUCTORy sTATEmENT OF THE 
DIRECTOR OF THE sTATE 
HyDROmETEOROlOgICAl sERVICE

Weather, climate and water have a major impact 
upon the humankind evolution since the ancient 
times. Extreme natural phenomena from the last 
years have demonstrated once more that, even in 
the industrial age of technical and scientific prog-
ress, the atmosphere and hydrosphere affect almost 
all aspects of human life and activity. 

International experience shows that efficient and 
timely use of the hydrometeorological information fa-
cilitates optimization of the routine activity for various 
branches of the national economy, and thus contrib-
utes to the socio-economic welfare. 

The State Hydrometeorological Service (SHS) 
of Moldova has the responsibility of monitoring the 
status and further evolution of hydrometeorological 
conditions and environment quality on the territory 
of the Republic of Moldova. The SHS activity is reg-
ulated by provisions of the Law nr. 1536-XIII from 25 
February 1998 regarding the hydrometeorological 
activity. 

Dr. Ilie BOIAN,
director
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În acest context, sarcinile de bază ale SHS sunt:
- monitorizarea stării şi evoluţiei condiţiilor hidro-

meteorologice şi a calităţii mediului ambiant în sco-
pul protecţiei populaţiei şi ramurilor economiei naţio-
nale de fenomenele hidrometeorologice periculoase 
şi nivelul înalt de poluare a mediului ambiant;

- elaborarea prognozelor meteorologice, agrome-
teorologice, climatice, hidrologice, precum şi a nive-
lului poluării mediului ambiant; 

- elaborarea avertizărilor privind declanşarea fe-
nomenelor hidrometeorologice periculoase şi nivelul 
înalt al poluării mediului ambiant;

- asigurarea populaţiei, organelor administraţi-
ei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi 
apărării naţionale cu informaţie hidrometeorologică 
şi privind calitatea mediului ambiant; 

- constituirea şi gestionarea Fondului Naţional de 
Date Hidrometeorologice, necesar pentru fundamen-
tarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi 
exploatării diverselor obiective social-economice şi 
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe ter-
men lung a economiei naţionale;

- participarea la schimbul de informaţii în cadrul 
sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice 
şi îndeplinirea obligaţiunilor care rezultă din conven-
ţiile şi acordurile internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

Actualmente, Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat dispune de o reţea optimă de staţii şi posturi 
hidrometeorologice pentru efectuarea observaţiilor 
sistematice asupra fenomenelor meteorologice, hi-
drologice şi controlul asupra nivelului de poluare a 
mediului ambiant. Sunt create şi se utilizează teh-
nologii moderne de prelucrare a informaţiei respecti-
ve. Specialiştii serviciului, de rînd cu lucrul operativ, 
efectuează ample cercetări ştiinţifice în domeniu, în 
scopul ridicării calităţii prognozelor, majorării volu-
mului producţiei prognostice şi informaţiei de regim.

Anul 2010 are o importanţă deosebită pentru dez-
voltarea sistemului de monitorizare a vremii, regimului 
de apă şi a calităţii mediului ambiant în ţară. În condi-
ţiile crizei economice mondiale s-a reuşit menţinerea 
funcţionării eficiente a acestui sistem şi s-au realizat 
paşi importanţi pentru fortificarea capacităţilor servi-
ciului, asigurînd organele de conducere, ramurile eco-
nomiei naţionale şi populaţia cu informaţie strategică 
utilă, transmisă în regim operativ. Printre realizările de 
performanţă din anul 2010 menţionăm:

- iniţierea elaborării prognozelor meteo pentru 
7 zile;

- ajustarea la normele europene a sistemului de 
avertizare a hazardurilor meteorologice, hidrologi-
ce şi a cazurilor de poluare înaltă şi excepţională a 
componentelor de mediu, prin intermediul celor pa-
tru coduri;

The main tasks of the State Hydrometeorological 
Service are:

- to monitor the state and evolution of the hydro-
meteorological conditions and environment quality 
with the purpose of protecting the population and 
economical agents from dangerous hydrometeoro-
logical phenomena and from environmental pollu-
tion; 

- to elaborate meteorological, agrometeorologi-
cal, climatic, hydrological and environment pollution 
forecasts; 

- to issue warnings on hydrometeorological ha-
zardous phenomena and on the high level of envi-
ronment pollution;

- to meet the demand for hydrometeorological 
and environmental quality information of the local 
and central public authorities, population, economic 
agents and national security; 

- to establish and operate the National Hydrome-
teorological Data Fund in support of hydrometeoro-
logical  justification, design, construction and exploi-
tation of socio-economic objects, and for the long 
term development of the national economy; 

- to participate in the international data exchange 
within the global observation system and to fulfill the 
commitments under the conventions and internation-
al agreements signed by the Republic of Moldova..

At present, the State Hydrometeorological Ser-
vice has a full-fledged network of hydrometeorologi-
cal stations and posts for systematic observation of 
hydrometeorological phenomena and control of the 
environmental pollution level. New technologies of 
data processing have been developed. The specia-
lists of the SHS carry out operative-industrial works 
and scientific researches aimed at improvement of 
forecast quality, increase of output and routine data 
release. 

The year 2010 represented a key point in the 
development of weather, water regime and environ-
mental quality monitoring system of our country. In 
the conditions of a global economic crisis, the effi-
cient functioning of this system has succeeded and 
important steps in the SHS capacity building were 
taken, thus providing the government, national eco-
nomy, and population with useful strategic informa-
tion transmitted operatively. Among the performan-
ces of 2010 there are:

- The issuing of 7 days forecasts; 
- The alignment to the European standards of the 

meteorological and hydrological hazards warning 
system, and of the cases of exceptional and high po-
llution of the environment, based on the four codes;

- The accreditation of the Environmental Quality 
Monitoring Centers by the Accreditation Centre on 
Conformation Assessment;
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- acreditarea centrelor Direcţiei monitoring al ca-
lităţii mediului, conform standardelor internaţionale, 
de către Centrul de Acreditare în Domeniul Confor-
mităţii Produselor.

- efectuarea, în premieră, a lucrărilor privind ana-
liza uleiului dielectric în scopul determinării bifenililor 
policloruraţi;

- negocierea multiplelor proiecte importante vi-
zînd dezvoltarea durabilă a serviciului.

Perspectivele de dezvoltare, conturate şi deja 
parţial demarate în 2010, includ acţiuni de moderni-
zare şi consolidare continuă a tuturor domeniilor de 
activitate ale serviciului, inclusiv:

- modernizarea şi automatizarea în continuare a 
reţelei meteorologice, agrometeorologice şi hidrolo-
gice cu suportul financiar şi tehnic al Băncii Mondiale, 
al Guvernului Cehiei, altor organisme internaţionale 
şi regionale, cît şi al Fondului Ecologic Naţional din 
cadrul Ministerului Mediului al Republicii Moldova;

- implementarea soft-urilor noi şi optimizarea în 
continuare a bazei de date multianuale pentru cele 
trei domenii de activitate ale serviciului;

- înzestrarea Centrului cercetare şi prognoze de 
lungă durată cu echipament modern, în scopul ela-
borării oficiale a prognozelor meteorologice cu anti-
cipare de o lună şi efectuării monitoringului hazardu-
rilor meteo-climatice (inclusiv schimbările climatice, 
valurile de căldură, secetele şi deşertificarea); 

- procurarea unui laborator mobil de calibrare a 
utilajului şi echipamentului din dotarea serviciului.

Astfel, se urmăreşte asigurarea standardelor in-
ternaţionale de calitate şi a unui cadru informaţional 
eficient pentru factorii de decizie din ţară.

Sperăm că prezenta publicaţie va contribui la 
cunoaşterea domeniilor de activitate ale Serviciu-
lui Hidrometeorologic de Stat, precum şi va ajuta la 
conştientizarea rolului acestui important şi valoros 
domeniu în dezvoltarea durabilă a statului nostru. 

Dr. Ilie BOIAN,
director, reprezentant permanent 
al Republicii Moldova la OMM

- The premiere works regarding the dielectric oil 
analysis to determine polychlorinated biphenyls;

- The negotiation of several projects, important 
for the sustainable progress of the SHS. 

The development prospects outlined and partially 
implemented in 2010, include continuous modern-
ization and consolidation actions in all the fields of 
SHS activity: 

- Further modernization and automation of the 
meteorological, agrometeorological and hydrologi-
cal network with the financial and technical support 
of the World Bank, Czech Government and the Na-
tional Ecological Fund of the Moldova’s Ministry of 
Environment;

- Implementation of new software and further 
optimization of the long-term database for the three 
fields of activity of the SHS;

- Purchase of a mobile lab of SHS equipment cali-
bration;

- Endowment of the Research and Long-Range 
Forecasts Center with modern equipment in order to 
issue officially meteorological forecasts with a month 
anticipation and to monitor meteo-climatic hazards 
(including climate change, heat waves, droughts and 
desertification).

Thus, these actions are oriented towards inter-
national standards and efficient informational frame-
work for Moldova’s decision makers. 

We hope that this report will contribute to present-
ing the SHS activities, and will help raise awareness 
of the role of this important and valuable component 
of our country’s sustainable development.

Dr. Ilie BOIAN,
Director, Permanent Representative 
of the Republic of Moldova with WMO
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Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) al Re-
publicii Moldova îşi are începutul de la primele obser-
vaţii meteorologice episodice efectuate în or. Chişi-
nău în anul 1844. După 30 de ani a fost organizat pri-
mul post hidrologic pe r. Nistru în or. Tighina (1878). 
Pe parcurs au fost iniţiate observaţiile meteorologice 
în 5 puncte ale ţării: Briceni (1887), Soroca (1890), 
Comrat (1892), Ploti (1894) şi Tiraspol (1898). 

La începutul secolului al XX-lea observaţiile me-
teorologice staţionare se efectuau la 11 puncte, iar 
cele hidrologice – la 6. Însă, la majoritatea staţiilor şi 
posturilor observaţiile aveau caracter episodic, fiind 
deseori întrerupte de acţiunile militare din timpul pri-
mului şi celui de-al doilea război mondial.

În octombrie 1944 a fost organizată Direcţia Ser-
viciului Hidrometeorologic al Republicii Moldova, 
care a efectuat observaţii hidrometeorologice plani-
ficate. În acelaşi an, în structura direcţiei a fost orga-
nizat Biroul meteorologic cu grupuri de prognozare 
meteorologică şi hidrologică. În Biroul meteorologic 
s-a desfăşurat o vastă activitate privind evaluarea 
metodologiei utilizate de către Institutul Central de 
Prognozare din Moscova, adaptarea ei la condiţiile 
Republicii Moldova şi elaborarea unor metodologii 
noi. Un merit deosebit în acest domeniu l-a avut dl 
P. Panteleev, care a condus această subdiviziune pe 
parcursul mai multor ani. Actualmente sunt utilizate 
mai mult de 10 metode elaborate de el pentru pro-
gnozarea locală a fenomenelor (ploi torenţiale, vijelii, 
oraje, grindină etc.). O parte din aceste metode se 
folosesc pe larg pentru prognozare nu doar în Repu-
blica Moldova, ci şi peste hotare.

Grupul de prognoze hidrologice a elaborat meto-
dici de prognozare hidrologică pe r. Nistru şi r. Prut. 

The history of the State Hydrometeorological Ser-
vice dates back to 1844 when the first meteorologi-
cal observations were carried out in Chişinău. Thirty 
years later the first hydrological post was established 
on the Nistru River in Tighina (1878) and meteoro-
logical observations were initiated at 5 meteorologi-
cal posts in Briceni (1887), Soroca (1880), Comrat 
(1892), Ploti (1894) and Tiraspol (1898). 

At the end of the XIX century there were 11 me-
teorological stationary posts and 6 hydrological 
posts. However the observations were not carried 
out regularly, being interrupted by the First and Se-
cond World Wars. 

The Hydrometeorological Department of the        
Republic of Moldova was established in October 
1944. It ensured the continuation of regular hydro-
meteorological observations in the country.  Addi-
tionally, the Meteorology Office comprised of hydro-
logical and meteorological forecasting groups was 
established within the Department. The Meteoro-
logical Office carried out a fruitful activity in defining 
the methodo-logy used by the Central Forecasting 
Institute  from Moscow and adapting it to the local 
conditions,  as well as in elaborating new methodolo-
gies. A valuable contribution was made by P. Pan-
teleev, who was the head of the Office for a long pe-
riod of time. At present, over 10 forecasting methods 
(downpour, squall, hailstone, storm, etc.) developed 
by him are used at local and regional levels. Several    
methods are widely used both in the Republic of Mol-
dova and outside the country.

The Hydrological forecasting group has deve-
loped hydrological forecasting methods for the Prut 
and Nistru rivers. The first flood forecast was issued 

IsTORIA sERVICIUlUI
THE HIsTORy OF THE sERVICE
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În anul 1950 a fost emisă prima prognoză a viiturilor 
pluviale, iar în 1953 – prognoza volumului de scurge-
re a viiturilor pluviale.

În perioada postbelică a început restabilirea in-
tensivă a staţiilor şi posturilor de observaţie care au 
funcţionat anterior şi deschiderea noilor posturi, in-
clusiv organizarea unor noi genuri de observaţii. 

În anul 1946, în Chişinău, a fost efectuat primul 
sondaj aerologic. Pe parcursul mai multor ani son-
darea atmosferei a fost efectuată episodic, dar odată 
cu deschiderea Staţiei Aerologice Chişinău, în anul 
1957, acest proces a devenit unul permanent. 

În anul 1953 se deschide staţia de bilanţ hidric, 
iar în 1957 - staţia hidrologică în bazinul de acumu-
lare Dubăsari. 

În 1954, au început observaţiile asupra compo-
nentelor bilanţului radiativ.

Pentru asigurarea necesităţilor sectorului agrar 
se dezvoltă intens reţeaua de observaţii agromete-
orologice, îndeosebi pentru determinarea rezervelor 
de umiditate în sol (de la 3 puncte de observaţii, în 
anul 1947, la 24 puncte, în 1963). 

La mijlocul anilor 50 reţeaua hidrometeorologică 
a ţării a atins o densitate optimă pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova.

Dezvoltarea reţelei hidrometeorologice a ne-
cesitat o asigurare metodologică continuă, fiind 
elaborate un şir de lucrări de generalizare a mate-
rialelor observaţiilor hidrometeorologice. În acest 
scop, în anul 1956, a fost organizat Observato-
rul hidrometeorologic (reorganizat în anul 1982 în 
Centrul hidrometeorologic), care asigura dirijarea 
metodică a reţelei de observaţii, înzestrarea ei cu 
utilaj şi echipament, dezvoltarea noilor tipuri de ob-
servaţii, generalizarea materialelor de observaţii în 
formă de rapoarte lunare, anuare, îndrumare, dar 
şi efectuarea unui şir de cercetări ştiinţifice. Prin-
tre ediţiile observatorului se numără monografiile: 
„Климат Молдавской ССР”, „Климат Кишинева”, 
„Агроклиматические ресурсы Молдавской ССР”, 
„Агроклиматический справочник Молдавской 
ССР”, „Метеорологические стихийные явления 
на Украине и Молдавии” ş.a., realizate în colabora-
re cu Institutul de Geografie al Academiei de Ştiinţe 
a Republicii Moldova.

Organizarea metodică a observaţiilor, analiza şi 
generalizarea datelor hidrometeorologice, elabora-
rea şi implementarea prognozelor erau efectuate de 
specialişti de înaltă calificare – A. Krivopleas, P. Si-
neavschi, G. Ceban, G. Bevza, N. Cotova, V. Sivun, 
G. Lasse, T. Şevcun, D. Soloviova.

La crearea şi dezvoltarea serviciului au contribuit 
conducătorii – P. Agheev, A. Prihodico, E. Petrov, V. 
Petrov, A. Kotlearov, V. Sofroni, V. Cazac, I. Boian.

Primele observaţii asupra poluării mediului ambi-

in 1950 and the first flood discharge forecast was 
issued in 1953.  

During the post-war period the intense reconstruc-
tion of old stations started, new stations were estab-
lished and new types of observation elaborated. 

In 1946 the first radiosonde was launched in 
Chisinau. For a long time the atmospheric sounding 
was made occasionally, but since the upper-air sta-
tion was established in 1957 it became regular. 

The hydrological balance station was established 
in 1953 and the hydrological station of the Dubasari 
reservoir was opened in 1957. 

The observations on the radiation background 
have started in 1954. 

In order to satisfy the agricultural needs, the agro-
meteorological observation network was extended, 
particularly for determination of the available soil 
moisture (from 3 posts in 1947 to 24 posts in 1963).

In the middle of 50’s the hydrometeorological net-
work has reached its optimal allocation density. 

The hydrometeorological network development 
required a continuous methodical guidance. In this 
regard several activities for hydrometeorological data 
generalization were carried out. This led to the es-
tablishment of the Hydrometeorological Observatory 
in 1956 (reorganized in Hydrometeorological Centre 
in 1982). Its task was to ensure methodical guidance 
for the observation network, provide equipment, de-
velop new observation methods, generalize hydro-
meteorological data in monthly reports, yearbooks 
and guidelines, as well as to carry out scientific re-
searches. The Observatory published several mono-
graphs: “Climate of the Moldovan SSR”, “Climate of 
Chisinau”, “Agroclimatic resources of the Moldovan 
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ant în Republica Moldova au fost efectuate în anul 
1950 prin organizarea studiilor cu privire la regimul 
hidrochimic a două rîuri la 5 puncte. În prezent volu-
mul acestor lucrări a crescut considerabil. Observa-
ţiile se efectuează în cadrul a 49 posturi instalate pe 
16 rîuri mari şi mici, 5 lacuri de acumulare, 3 lacuri 
naturale, fiind analizaţi 49 de parametri hidrochimici. 
Începînd cu anul 1976, este efectuat controlul asu-
pra calităţii apelor de suprafaţă după 5 indici hidro-
biologici.

Observaţiile asupra poluării aerului atmosferic au 
început în or. Chişinău în anul 1969, la 3 puncte sta-
ţionare după 4 indici şi treptat s-au extins atît în ceea 
ce priveşte numărul punctelor de observaţii, cît şi a 
componenţilor determinaţi. În prezent, aceste obser-
vaţii se efectuează după 7 componenţi în puncte sta-
ţionare din 4 oraşe ale ţării. De asemenea, din anul 
1979 au început lucrările de întocmire a prognozelor 
privind poluarea aerului atmosferic.

Ca urmare a utilizării în agricultură a diferitelor 
substanţe chimice, a apărut necesitatea controlului 
calităţii solului pe terenurile agricole privind conţinu-
tul pesticidelor. Aceste lucrări încep în anul 1976 prin 
organizarea laboratoarelor de observaţii asupra po-
luării solului, care în prezent efectuează analize ce 
cuprind practic toate zonele din ţară, unde se aplică 
substanţe chimice.

Odată cu obţinerea independenţei Republicii Mol-
dova Serviciul Hidrometeorologic de Stat devine o 
structură autonomă. În anul 1994, serviciul devine 
membru al Organizaţiei Meteorologice Mondiale 
(OMM), membru al Consiliului Internaţional pentru 
Hidrometeorologie al Statelor CSI, participă în ca-
drul programelor internaţionale (Convenţia-cadru 
ONU privind schimbările climatice, Convenţia pri-
vind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea dura-
bilă a fluviului Dunărea, Convenţia privind poluarea 
transfrontalieră a aerului la distanţe mari, Convenţia 
ONU privind combaterea deşertificării, Convenţia 
ONU privind efectele transfrontaliere ale accidente-
lor industriale).

În ultimii ani, a fost elaborat un plan de perspecti-
vă, care prevede dezvoltarea şi consolidarea poten-
ţialului serviciului. În acest scop, cu ajutorul financiar 
al Guvernului Republicii Moldova, Fondului Ecologic 
Naţional din cadrul Ministerului Mediului, al altor in-
stituţii internaţionale, au fost efectuate modernizarea 
şi optimizarea principalelor subdiviziuni ale serviciu-
lui, inclusiv a Reţelei naţionale de observaţii. Astfel, 
în perioada 2004-2010, au fost procurate şi instalate 
sisteme automate de senzori meteorologici la toate 
staţiile meteorologice, utilaj modern pentru mai mul-
te posturi hidrologice şi hidrochimice, inclusiv a fost 
automatizat monitoringul hidrologic pe r. Răut. 

În anul 2008 a fost dat în exploatare sediul nou 

SSR”, “Agroclimatic reference book of the Moldovan 
SSR”, “Natural meteorological hazards in Ukraine 
and Moldova” (in collaboration with the Geography 
Institute of the Moldovan Academy of Science). 

The methodical organization of the observations, 
hydrometeorological data assessment and the de-
velopment of forecasts were realized by high quali-
fied specialists, such as A. Krivopleas, P. Sineavschi, 
G. Ceban, G. Bevza, N. Cotova, V. Sivun, G. Lasse, 
T. Şevcun, D. Soloviova.

The following directors: P. Agheev, A. Prihodico, 
E. Petrov, V. Petrov, A. Kotlearov, V. Sofroni actively 
contributed to the establishment and development of 
the Service.

The first observation on the environmental pollu-
tion monitoring in the Republic of Moldova started in 
1950, by researching the hydrochemical regime of 
two rivers on 5 posts. At present the volume of these 
activities has considerably increased.  Observations 
are carried out on 49 monitoring sites set up upon   
16 big and small rivers, 5 reservoirs, 3 natural lakes, 
49 hzdrochemical indices being analyzed. Since 
1976 the surface water quality control by 5 hydrobio-
logical indicators has been initiated. 

Observations on air pollution started in 1969 at 
3 stationary posts in Chisinau.  Initially the number 
of observed indices was 4 and they increased to 7 
along with the number posts. Air pollution forecasts 
are issued since 1979. 

The use of chemicals in agricultural sector pre-
conditioned the need for soil quality monitoring and 
pesticide control. The monitoring started in 1976 
with establishment of the laboratories for soil pollu-
tion monitoring. At present these laboratories are wi-
dely distributed on the whole territory of the Republic 
where the chemical products are used.  

When the Republic of Moldova obtained its inde-
pendence, the State Hydrometeorological Service 
(SHS) became independent as well. In 1994 the Ser-
vice joined the World Meteorological Organization, 
in 1993 it became member of the Intergovernmental 
Council for Hydrometeorology of the Commonwealth 
of Independent States and participated in a range of 
international programs and agreements (UN Frame-
work Convention on Climate Change, Convention 
on Co-operation for the Protection and Sustainable 
Use of the River Danube, Convention on Long-
Range Transboundary Air Pollution, UN Convention 
to Combat Desertification, UNECE Convention on 
trans-boundary effects of industrial accidents).

In the last years there was elaborated an action 
plan that foresees the development and strength-
ening of the State Hydrometeorological Service. 
To achieve this goal, with the financial aid of the       
Government and National Ecological Facility, there 
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al serviciului, fiind ulterior echipat cu mobilier şi utilaj 
modern. 

Direcţia monitoring al calităţii mediului a beneficiat 
de echipament performant şi mobilier de laborator. În 
anul 2010, în cadrul direcţiei a fost instalat un com-
plex modern cromatografic în fază lichid-gazoasă.   

Schimbările social-economice din ţară au impus 
serviciul să efectueze studii de marketing şi să în-
cheie contracte cu unele structuri comerciale, aso-
ciaţii de acţionari şi alţi agenţi economici – potenţiali 
utilizatori ai informaţiei hidrometeorologice, precum 
şi ai calităţii mediului. 

Necesitatea colaborării regionale şi globale în do-
meniile hidrometeorologice şi de protecţie a mediului 
ambiant antrenează Serviciul Hidrometeorologic de 
Stat în activităţi şi proiecte la nivel regional şi mon-
dial, îndeplinind obligaţiunile care rezultă din statutul 
de membru al diferitelor organizaţii şi comisii, pre-
cum şi a celor ce rezultă din acordurile, convenţiile 
şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte semnatară. 

În scopul consolidării eforturilor regionale de so-
luţionare a problemelor de mediu, vreme şi climă, 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a încheiat o se-
rie de acorduri bilaterale cu unele servicii naţionale 
meteorologice şi hidrologice ale Asociaţiei Regionale 
VI a OMM, precum şi cu diverse organizaţii şi institu-
ţii de profil din regiune.

were carried out several important activities for mod-
ernization and optimization of the Service main pro-
duction departments, including the national obser-
vation network. During the 2004-2010 years, there 
were acquired automatic weather stations for all the 
meteorological posts, up-to-date equipment for the 
hydrological and hydrochemical posts, including the 
automatization of the hydrological monitoring of the 
Raut River. 

In 2008, the new premises of the State Hydro-
meteorological Service were put into operation. The 
Environmental Quality Monitoring Department was 
provided with up-to-date equipment and laborato-
ries, including a high performance liquid chromatog-
raphy in 2010.

Social and economical changes impelled the 
Service to conclude contracts with commercial orga-
nizations and economic agents – potential users of 
hydrometeorological and environmental quality infor-
mation. 

Taking into consideration the need of regional and 
global cooperation, the Service is actively involved 
in international and regional projects and activities; 
meets the commitments derived from membership of 
various organizations and commissions, as well as 
those derived from international agreements, treaties 
and convention that Republic of Moldova is part of.

In order to strengthen the regional efforts in solv-
ing environmental, climate and weather issues, the 
State Hydrometeorological Service has signed sev-
eral bilateral agreements with NHMSs of WMO Re-
gional Association VI, as well as other relevant insti-
tutions. 
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1844 – Efectuarea primelor observaţii 
meteorologice instrumentale episodice 
(Chişinău).

1878 – Efectuarea primelor măsurări hidrologice.

1886 – Efectuarea primelor observaţii 
meteorologice instrumentale sistematice 
(or. Chişinău).

1944 – Înfiinţarea Direcţiei serviciului 
hidrometeorologic al RSS Moldoveneşti.

1944 – Instituirea Biroului vremii la Chişinău 
şi elaborarea primelor prognoze 
meteorologice.

1950 – Efectuarea primelor observaţii asupra 
poluării mediului ambiant.

1957 – Deschiderea Staţiei aerologice din Chişinău.

1978 – Editarea monografiei “Clima Republicii 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti”.

1982 – Editarea monografiei “Clima Chişinăului”.

1991 – Editarea culegerii “Fenomene meteorologice 
stihiinice în Ucraina şi Moldova”.

1994 – Aderarea Republicii Moldova în calitate de 
membru al Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale.

1998 – Adoptarea Legii nr. 1536-XIII din 25 
februarie 1998 cu privire la activitatea 
hidrometeorologică în Republica Moldova.

2004 – Darea în exploatare a clădirii noi a Staţiei 
meteorologice Cahul.

2004 – Instalarea a 6 staţii meteorologice automate 
SAIM “Pogoda”.

2007 – Instalarea primei staţii automate de control 

1844 – First episodic instrumental meteorological 
observations (Chisinau).

1878 – First hydrological observations.

1886 – First systematic instrumental meteorological 
observations (Chisinau).

1944 – Establishment of the Hydrometeorological 
Office of the Moldavian Soviet Socialist 
Republic. 

1944 – Establishment of Meteorological Office in 
Chisinau and issue of the first weather 
forecast.

1950 – First observations on environment pollution. 

1957 – Opening of the upper-air station in Chisinau. 

1978 – Publishing of the “Moldavian Soviet Socialist 
Republic Climate” monograph.

1982 – Publishing of the “Chisinau Climate” 
monograph.

1991 – Publishing of the “Extreme Meteorological 
Phenomena in the Ukraine and Moldova” 
compilation. 

1994 – Accession of the Republic of Moldova to the 
World Meteorological Organization.

1998 – Adoption of the law on hydrometeorological 
activity in the Republic of Moldova (nr. 
1536-XIII from February 25, 1998).

2004 – Putting into operation the new building of the 
meteorological station in Cahul.

2004 – Installation of 6 new automatic 
meteorological stations SAIM “Pogoda”.

2007 – Installation of the first automatic stations 
of online controlling of atmospherical 

EVENImENTE RETROspECTIVE
RETROspECTIVE EVENTs
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al calităţii aerului atmosferic în regim on-
line MP-16M, amplasată în s. Mateuţi, 
r-nul Rezina.

2008 – Iniţierea monitoringului privind calitatea 
aerului la nivel transfrontier, conform 
Programului şi Strategiei EMEP, nivelul I, la 
staţia transfrontieră amplasată în or. Leova.

2008 – Reluarea monitoringului transfrontier al 
calităţii apei în r. Prut şi r. Nistru, în baza 
acordurilor bilaterale cu instituţiile de profil 
din România şi Ucraina.

2008 – Darea în exploatare a noului sediu al Staţiei 
meteorologice Chişinău.

2008 – Instalarea a 9 staţii meteorologice automate 
SAIM “Pogoda”.

2008 – Instalarea a 5 staţii hidrologice automate pe 
r. Răut.

2009 – Darea în exploatare a noului sediu al 
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

2010 – Instalarea în cadrul Direcţiei monitoring al 
calităţii mediului a unui complex modern 
cromatografic în fază lichid-gazoasă.

2010 – Acreditarea de către Centrul de Acreditare 
în Domeniul Conformităţii Produselor 
a laboratoarelor Direcţiei monitoring 
al calităţii mediului în conformitate cu 
standardele internaţionale.

2010 – Extinderea perioadei de prognozare 
meteorologică pînă la 7 zile.

2010 – Introducerea codurilor internaţionale în 
4 culori de avertizare a fenomenelor 
meteorologice şi hidrologice periculoase şi 
a nivelului înalt de poluare a aerului.

2010 – Instalarea staţiei de recepţie a informaţiei 
meteorologice prin satelit DAWBEE-
EUMETSAT.

air quality MP-16M, situated in Mateuti 
village, Rezina district.

2008 – Initiation of air quality monitoring at 
transboundary level in line with the level 
I EMEP Program and Strategy, at the 
transboundary station in Leova.

2008 – Resumption of transboundary water quality 
monitoring in Prut and Nistru rivers, 
based on bilateral agreements with 
relevant institutions from the Ukraine and 
Romania. 

2008 – Putting into operation the new building of the 
meteorological station in Chisinau.

2008 – Installation of 9 automatic meteorological 
stations SAIM “Pogoda”.

2008 – Installation of 5 automatic hydrological 
stations on Raut river. 

2009 – Putting into operation the new headquarters 
of the State Hydrometeorological Service. 

2010 – Installation of a high performance liquid 
chromatography within the Environment 
Quality Monitoring Department. 

2010 – Accreditation of the Environment Quality 
Monitoring Department laboratories by 
the Center of Accreditation in the Field 
of Product Conformation, according to 
international standards. 

2010 – Extension of meteorological forecasting 
period to 7 days. 

2010 – Introduction of international 4 coloured 
code grid for extreme meteorological and 
hydrological events warning and for high 
level of air pollution. 

2010 – Installation of the DAWBEE-EUMETSAT 
satellite meteorological information 
reception station. 
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În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 401 
din 3 aprilie 2003 „ Despre unele aspecte privind ac-
tivitatea hidrometeorologică în Republica Moldova”, 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat efectuează ac-
tivitatea hidrometeorologică, precum şi monitoringul 
calităţii mediului în Republica Moldova şi este subor-
donat Ministerului Mediului.

În formula actuală, serviciul are un efectiv-limită 
de 377 de unităţi şi constă din 4 direcţii:

The State Hydrometeorological Service carries 
out the hydrometeorological activity and the envi-
ronmental quality monitoring according to the Gov-
ernmental Resolution no. 401 from 3 April 2003 „On 
some aspects of the hydrometeorological activity in 
the Republic of Moldova” and is subordinated to the 
Ministry of Environment.

Currently, the Service has 377 employees and in-
cludes 4 main production divisions:
- Meteorology Department;
- Hydrology Department;
- Environmental Quality Monitoring Department;
- Research and Development Department.

Structura organizatorică

ORgANIzATIONAl sTRUCTURE

Nicolae Moldovanu, vicedirector

Nicolae Moldovanu, second deputy Director

Elina Pleşca, First deputy Director

Elina Pleşca, prim-vicedirector
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- Direcţia meteorologie;
- Direcţia hidrologie;
- Direcţia monitoring al calităţii mediului; 
- Direcţia cercetare şi dezvoltare.

Administrarea Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat este asigurată de către directorul acestuia, nu-
mit şi eliberat din funcţie de către Guvernul Repu-
blicii Moldova. Directorul are un prim-vicedirector şi 
un vicedirector, numiţi şi eliberaţi din funcţie de către 
Ministerul Mediului.

Organul suprem de conducere al Serviciului Hi-
drometeorologic de Stat este Consiliul tehnico-ştiin-
ţific, condus de către directorul serviciului.

Secţia administrativ-organizatorică

Administrativ-organizatorical division

The administration of the State Hy-
drometeorological Service is performed 
by the director, who is designated and 
dismissed by the Government of the Re-
public of Moldova. The director is assist-
ed by the first deputy director and deputy 
director, designated and dismissed by 
the Ministry of Environment.

The main coordinating body of the 
State Hydrometeorological Service is 
the Technical-Scientific Council, chaired 
by the director of the Service.
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Sistemul meteorologic naţional reproduce, la 
scara ţării, pe cel mondial. Acesta are un caracter 
complex şi asigură înregistrarea, transmiterea şi 
prelucrarea informaţiilor meteorologice, conform ne-
cesităţilor interne, directivelor şi acordurilor Organi-
zaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), acordurilor bi-
laterale şi altor tratate şi convenţii la care Republica 
Moldova face parte.

Responsabilă de domeniul meteorologiei, agro-
meteorologiei şi climatologiei în cadrul serviciului 
este Direcţia meteorologie, sarcinile căreia sunt:
- elaborarea prognozelor meteorologice, agrome-

teorologice şi climatice de interes public, care se 

mETEOROlOgIE

The National Meteorological System reproduces, 
at a local scale, the World Meteorological System. It 
has a complex character and assures the registration, 
transmission and processing of meteorological data, 
in line with the domestic necessities, directives and 
agreements with the World Meteorological Organiza-
tion (WMO), bilateral agreements and other treaties 
and conventions, whose member is Moldova.

The Meteorology Department is responsible of 
meteorology, agro-meteorology and climatology and 
its obligations are: 
- issuing of public interest meteorological, agro-

meteorological and climatic forecasts, which are 

mETEOROlOgy

Lidia Treşcilo, şef al direcţiei

Lidia Treşcilo, Head of the Department
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transmit operativ organelor administraţiei publice 
centrale şi locale, mijloacelor mass-media; 

- elaborarea avertizărilor privind schimbările sem-
nificative de vreme şi eventualitatea fenomenelor 
meteorologice periculoase, care de asemenea 
se transmit operativ organelor administraţiei pu-
blice centrale şi locale, mijloacelor mass-media;

- asigurarea, în bază de contract, a agenţilor eco-
nomici cu informaţie specializată privind fenome-
nele meteorologice nefavorabile în conformitate 
cu planul-schemă coordonat de către Ministerul 
Mediului;

- elaborarea prognozelor specializate la solicitare 
şi distribuirea lor agenţilor economici în bază de 
contract;

- pregătirea informaţiei specializate, care confirmă 
fenomenele periculoase, amploarea şi intensita-
tea acestora sau descrie condiţiile meteorologi-
ce solicitate, la cererea persoanelor juridice sau 
fizice;

- analiza sistematică şi generalizarea condiţiilor 
meteorologice şi agrometeorologice create, per-
fectarea şi publicarea materialelor informative şi 
operative, precum şi asigurarea organelor ad-
ministraţiei publice centrale şi locale, agenţilor 
economici şi populaţiei cu informaţie metodică şi 
de regim; 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi aplicative în 
domeniul meteorologiei.

În structura direcţiei sunt incluse următoarele
centre:
- Centrul naţional de prognoze meteorologice;
- Centrul monitoring meteo-climatic;
- Centrul monitoring agrometeorologic;
- Centrul gestionarea informaţiei;
- Reţeaua naţională de observaţii meteorologice.

regularly disseminated to the central and local 
public authorities, and to mass media; 

- issuing of warnings regarding the significant 
weather changes and the occurrence of severe 
weather events that are also disseminated to the 
central and local public authorities, and to mass 
media;

- provision, on a contract basis, of economical 
agents with specialized information regarding 
unfavourable weather events, according to the 
scheme coordinated by the Ministry of Environ-
ment;

- issuing of specific forecasts for economic agents 
in terms of contracts;

- delivery of specific information about hazards 
occurrence and intensity to juridical and private 
individuals as requested;

- systematic analysis, synthesis of meteorological 
and agro-meteorological conditions, preparation 
and publication of informative materials and sys-
tematic delivery of information to the local and 
central public authorities, economic agents and 
population; 

- scientific and applied researches in meteorol-
ogy.

The Department comprises the following cen-
tres:
- National Meteorological Forecasting Center;
- Meteorology and Climate Monitoring Center;
- Agro-meteorological Monitoring Center;
- Informational Management Center;
- National Network for Meteorological Observa-

tions.
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mETEOROlOgICAl mONITORINg

The Meteorological and Climate Monitoring Cent-
er (MCMC) provides the local and central public au-
thorities, economic agents and population, as well 
as international experts with meteorological and cli-
matic information. 

Well-qualified specialists of the Center develop 
methodical activities in order to coordinate the work 
of the National Observations Network, control the 
meteorological observations data, process the re-
gime information from stations and posts, issue 
monthly and annual reports, and elaborate special-
ized descriptions and scientific works for the mete-
orological and climatic study of the region.

Presently, the National Observations Network 
comprises 18 meteorological stations and 60 ob-
servation posts (11 meteorological posts, 20 agro-
meteorological posts and 29 hydrological posts). The 
network activates in line with WMO norms and re-
quirements, thus issuing the basic information used 
in the world meteorological and climatic research. 
Observations data are also used in issuing meteoro-
logical, agro-meteorological, hydrological forecasts, 
environment pollution forecasts, dangerous meteor-
ological events warnings and high level of pollution.

The observations at the meteorological stations 
are made at the following hours: 21, 00, 03, 06, 09, 
12, 15 and 18 (GMT), by registering the regime of 
these meteorological elements: 
- Atmospherical pressure (at sea level and at sta-

tion level);
- Air temperature (ordinary, maximal, minimal);
- Air humidity (partial pressure, relative humidity, 

dew-point deficit);
- Wind (direction and speed);
- Meteorological visibility;
- Precipitations;
- Cloudiness (type and height of clouds);
- Soil surface temperature (ordinary, maximal, 

minimal);
- At depth soil temperature on the sector without 

vegetation (at a depth of 5, 10, 15 and 20 cm);

mONITORINg mETEOROlOgIC

Monitoringul meteorologic operativ şi deservirea 
organelor administraţiei publice centrale şi locale, a 
agenţilor economici şi persoanelor fizice, precum şi 
a experţilor internaţionali cu informaţie meteorolo-
gică şi climatologică este asigurat de către Centrul 
monitoringului meteo-climatic (CMMC).

Specialiştii de calificare înaltă ai centrului efectuea-
ză lucrări metodice în scopul coordonării activităţii Reţe-
lei naţionale de observaţii, controlul critic al materialelor 
observaţiilor meteorologice, prelucrează informaţia de 
regim obţinută de  la staţii şi posturi, alcătuiesc rapoar-
te meteorologice lunare şi anuale, realizează descrieri 
specializate şi lucrări ştiinţifice pentru studierea regimu-
lui meteorologic şi climatic al teritoriului. 

În prezent, Reţeaua naţională de observaţii inclu-
de 18 staţii meteorologice şi 60 de posturi de ob-
servaţie (11 posturi meteorologice, 20 posturi agro-
meteorologice şi 29 posturi hidrologice). Reţeaua 
activează în conformitate cu normele şi cerinţele 
Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), difu-
zînd informaţii utilizate în cercetările meteorologice 
şi climatologice mondiale. Datele observaţiilor sunt 
utilizate pentru elaborarea prognozelor meteorologi-
ce, agrometeorologice, hidrologice, prognozele po-
luării mediului înconjurător, a avertizărilor cu privire 
la fenomenele meteorologice periculoase şi nivelul 
înalt de poluare a mediului. 

La staţiile meteorologice observaţiile se efectuea-
ză la orele 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15 şi 18 (TMG), 
prin înregistrarea regimului următoarelor elemente 
meteorologice:
- presiunea atmosferică (la nivelul staţiei şi al mă-

rii);
- temperatura aerului (ordinară, maximă, mini-

mă);
- umiditatea aerului (presiunea parţială, umidita-

tea relativă, deficitul punctului de rouă);
- vîntul (direcţia şi viteza);
- vizibilitatea meteorologică;
- precipitaţiile;
- nebulozitatea (tipul şi înălţimea norilor);
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- At depth soil temperature on the sector with veg-
etation (at a depth of 20, 40, 80, 120, 160, 240 
and 320 cm);

- Snow cover (height, density, water reserves);
- Atmospherical phenomena.

The recording of air temperature and humidity 
takes place at a series of stations with the help of 
registering equipment (3 stations), the intensity of 
precipitations (15 stations), the sunny period dura-
tion (8 stations), barometric tendency (18 stations). 
Also, actinometrical observations are made at Chisi-
nau and Codrii stations (direct solar radiation, diffuse, 
summary, radiation balance and surface albedo).

During 2004-2008 there were installed and put 
into operation 14 automatic weather stations AIIS 
„Pogoda” that consist of advanced probes produced 
by “Vaisala” company (Finland), and software of the 
Institute on Radar Meteorology from Russia that pro-
vides an essential increase of the operability and 
quality of the observations and data processing. 

Thus, this was an 
important step to-
wards the moderni-
zation and perfec-
tion of the coun-
try’s meteorological 
monitoring, contrib-
uting to the improve-
ment of forecasting 
and warning quality, 
regarding danger-
ous meteorological 
events.

The meteoro-
logical observations 
at posts are made 
at 06 and 18 hours 
(GMT) regarding 
the air temperature 
(maximal and mini-
mal), snow cover 

(height, density, water reserves) and non-stop re-
garding meteorological phenomena.

Additionally to the regime observations, the sta-
tions and posts of the national network make non-
stop observations over the dangerous meteorologi-
cal events.

At each observation term, the basic meteoro-
logical information, encoded in SYNOP telegrams, 
is collected by the Communication and Informational 
Technologies Center and by the subdivisions of the 
Meteorology Department. These data are dissemi-
nated to the World Meteorological Centre in Moscow, 
(Russia) to be distributed within the global exchange 
between the WMO member states.

The monthly meteorological information, col-
lected from 4 stations (Cornesti, Chisinău, Tiraspol 
and Comrat) and encoded in ”Climat” telegrams, is 
transmitted to the World Meteorological Centre in 
Moscow, (Russia), DWD (Germany) and is used for 
the regional and global exchange. 

The data regarding the occurrence of dangerous 
meteorological events are encoded in WAREP code 
and are transmitted operatively from all stations to 
the National Meteorological Forecasting Center. 

- temperatura suprafeţei solului (ordinară, maxi-
mă, minimă);

- temperatura solului la adîncime pe sectorul fără 
covor vegetal (la 5, 10, 15 şi 20 cm adîncime);

- temperatura solului la adîncime pe sectorul cu 
covor vegetal (la 20, 40, 80, 120, 160, 240 şi 320 
cm adîncime);

- stratul de zăpadă (înălţimea, densitatea, rezer-
vele de apă);

- fenomenele atmosferice.
La un şir de staţii are loc înregistrarea temperatu-

rii şi umidităţii aerului cu ajutorul aparatelor (3 staţii), 
intensitatea precipitaţiilor (15 staţii), durata de stră-
lucire a soarelui (8 staţii), tendinţa barometrică (18 
staţii). De asemenea, la staţiile Chişinău şi ”Codrii” 
se efectuează observaţii actinometrice (radiaţia so-
lară directă, difuză, sumară, balanţa radiaţională şi 
albedo-ul suprafeţei).  

În perioada 2004-2008 au fost instalate şi date 
în exploatare 14 staţii automate SAIM „Pogoda”, 
care au în com-
ponenţa lor 
senzori perfor-
manţi ai com-
paniei „Vaisa-
la” (Finlanda), 
iar soft-ul care 
permite creşte-
rea semnifica-
tivă a operati-
vităţii şi calităţii 
observa ţ i i l o r 
meteoro log i -
ce, prelucră-
rii informaţiei 
operative şi de 
regim este ela-
borat de IRAM 
(Rusia). Astfel, 
s-a realizat un 
pas important 
în modernizarea şi perfecţionarea monitoringului 
meteorologic în ţară, care a contribuit la îmbunătă-
ţirea calităţii prognozelor şi avertizărilor privind feno-
menele meteorologice periculoase. 

Observaţiile meteorologice la posturi, privind 
temperatura aerului (maximă şi minimă), precipitaţii-
le, stratul de zăpadă (înălţimea, densitatea, rezerve-
le de apă) se efectuează la orele 06 şi 18 iar (TMG) 
iar fenomenele meteorologice în regim non-stop.

Adiţional la observaţiile de regim, staţiile şi pos-
turile reţelei naţionale efectuează observaţii în regim 
non-stop asupra fenomenelor meteorologice pericu-
loase.

La fiecare termen de observaţie, informaţia meteo-
rologică de bază, codificată în telegrame SYNOP, este 
colectată de Centrul comunicaţii şi tehnologii informa-
ţionale şi subdiviziunile Direcţiei meteorologie. Aceste 
date sunt transmise către Centrul meteorologic mon-
dial (Moscova, Rusia) pentru a fi distribuite în cadrul 
schimbului global între ţările membre ale OMM. 

Informaţia meteorologică lunară, obţinută la 4 staţii 
(Corneşti, Chişinău, Tiraspol şi Comrat) şi codificată 
în telegrame ”Climat”, se transmite Centrului meteo-
rologic mondial (Moscova, Rusia), DWD (Germania) 
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şi este utilizată pentru schimbul regional şi global. 
Datele privind declanşarea fenomenelor meteo-

rologice periculoase sunt codificate în codul WAREP 
şi sunt transmite în mod operativ de la toate staţiile 
către Centrul naţional de prognoze meteorologice. 

În aprilie-iunie 2010, la 14 staţii meteorologice s-au 
pus în aplicare tehnologii de reţea care permit trans-
miterea operativă a informaţiei de regim şi cu privire la 
evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase.

Varianta imprimată a informaţiei lunare ”Climat” 
este transmisă Centrului mondial de date climatice 
(Asheville, Carolina de Nord, SUA). Aceste date sunt 
ulterior utilizate de OMM pentru pregătirea rapoar-
telor climatologice lunare şi modelarea climatică în 
cercetările ştiinţifice din domeniu.

În reţeaua globală de observaţii este inclusă Sta-
ţia meteorologică Chişinău, datele acesteia utilizîn-
du-se pentru schimbul global de informaţie. La nivel 
regional sunt implicate datele de la toate staţiile din 
reţeaua naţională. În reţeaua interguvernamentală a 
ţărilor CSI intră 3 staţii (Bălţi, Chişinău şi Comrat). 

Informaţia meteorologică colectată timp de o lună 
la staţia Chişinău se transmite la ICŞIHMR-CMD 
(Obninsk, Rusia) pentru pregătirea Lunarului ţărilor 
CSI, partea I. De asemenea, această instituţie pri-
meşte informaţia despre particularităţile condiţiilor 
hidrometeorologice pe teritoriul Republicii Moldova 
în perioada rece şi caldă a anului pentru pregătirea 
raportului ”Sinteza condiţiilor hidrometeorologice şi a 
stării de poluare a mediului înconjurător pe teritoriul 
ţărilor CSI, partea I”.

Prelucrarea informaţiei meteorologice de regim 
de la staţii şi posturi are loc cu ajutorul soft-ului „PER-
SONA MIS”, care permite crearea tabelelor meteoro-
logice ale staţiilor ”TMS” şi tabelelor meteorologice 
ale posturilor ”TMP”, a lunarelor şi anuarelor. Aceste 
materiale se păstrează în Fondul naţional de date 
hidrometeorologice şi se folosesc pentru deservirea 
consumatorilor cu informaţie meteorologică şi clima-
tologică, inclusiv pentru realizarea cercetărilor în do-
meniul schimbărilor climatice.

În 2010, în baza informaţiei meteorologice, au 
fost pregătite următoarele materiale:
- tabelul lunar al observaţiilor meteorologice la 

staţii TMS;
- tabelul lunar al observaţiilor meteorologice la 

posturi TMP;
- lunarul şi anuarul meteorologic;
- informaţia despre fenomenele hidrometeorolo-

gice periculoase pentru Buletinul anual OMM, 
regiunea VI;

- materialele necesare pentru „Sinteza condiţiilor 
hidrometeorologice şi a stării de poluare a mediu-
lui înconjurător pe teritoriul ţărilor CSI, partea I”;

- caracterizarea trimestrială a regimului de umidi-
tate pentru „Buletinul Ecologic”;

- date meteorologice pentru Raportul anual al Bi-
roului Naţional de Statistică;

- caracterizarea meteorologică a decadelor, luni-
lor, sezoanelor şi anului;

- descrierea fenomenelor meteorologice pericu-
loase;

- certificate, privind condiţiile meteorologice la so-
licitarea organelor de stat, agenţilor economici şi 
a persoanelor fizice.

During April-June 2010, network technologies 
that allow the operative transmission of regime in-
formation regarding the evolution of dangerous me-
teorological phenomena were put into application at 
14 meteorological stations.

The printed variant of the monthly ”Climat” in-
formation is transmitted to the World Climatic Data 
Center (Asheville, North Carolina, USA). These data 
are then used by WMO to prepare monthly climatic 
reports and climate model for the scientific research 
in this field.

The Chisinau meteorological station is included in 
the global observations network and its data are used 
for the global exchange of information. At regional 
level, the data from all the stations of the national 
network are implied. Three stations (Balti, Chisinau 
and Comrat) are part of the CIS intergovernmental 
network. 

The meteorological information collected from 
the Chisinau station during a month is transmitted 
to RRIHMI-WDC (Obninsk, Russia) to prepare the 
part 1 of the monthly bulletin of the CIS countries. 
Also, the same institution receives information about 
the particular hydrometeorological conditions on the 
territory of the Republic of Moldova during the warm 
and cold periods of the year in order to prepare the 
part 1 of the report ” The Synthesis of hydrometeoro-
logical conditions and environment pollution status 
on the territory of CIS countries”.

The processing of the regime meteorological in-
formation from stations and posts is realized with the 
help of „PERSONA MIS” software, which allows the 
creation of TMS and TMP meteorological tables, and 
of monthly and annual bulletins. These materials are 
kept at the National Hydrometeorological Data Fund 
and are used for providing the end users with mete-
orological and climatic information, inclusive for re-
search activities in the field of climate change.

According to meteorological data, in 2010, the fol-
lowing information was prepared: 
- Monthly table of meteorological data from TMS 

stations;
- Monthly table of meteorological data from TMP 

posts;
- Meteorological monthly and annual bulletin;
- Information about dangerous hydrometeoro-

logical phenomena for WMO Annual Bulletin for 
RA VI;

- Necessary information for part 1 of „The Synthe-
sis of hydrometeorological conditions and envi-
ronment pollution status on the territory of CIS 
countries”;

- Quarterly characteristics of the humidity regime 
for the „Ecological Bulletin”;

- Meteorological data for the annual report of the 
National Bureau of Statistics;

- Meteorological characteristics of decades, 
months, seasons and years;

- Description of extreme meteorological events;
- Certificates regarding the meteorological condi-

tions at the request of state authorities, econom-
ic agents and private individuals.
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mETEOROlOgICAl FORECAsTs

The main responsibility of the National Meteoro-
logical Forecasting Center (NMFC) is to elaborate 
and daily update the short-range weather forecasts, 
medium-range forecasts and to issue in time mete-
orological warnings regarding extreme hydromete-
orological events.  

Well-qualified specialists provide operatively 
the central and local public authorities, economical 
agents, population and mass media with useful in-
formation for preventing and diminishing the conse-
quences of unfavourable hydrometeorological phe-
nomena, thus reducing human and financial losses. 

Also, the data processed daily in the Center are 
prepared for archiving and completing the National 
Hydrometeorological Data Fund. This information 
is used for the elaboration of monthly weather de-
scriptions and of the annual Report on unfavourable 
hydrometeorological phenomena and drastic climate 
change. 

The daily Weather Bulletin is issued within the 
NMFC and it is transmitted to central and local public 
authorities, as well as to some economical agents, 
including: 
- The meteorological diagnosis of the last 24 hours 

(the complex characteristics of the weather ob-
served in the last 24 hours in Moldova);

- The detailed meteorological forecast for the next 
24 hours,

- The meteorological forecast for the next 2-7 
days.

The servicing of the main branches of national 
economy, such as agriculture, auto and railway 
transport, constructions, and electro-energetics, is 
carried out by providing specialized forecasts and 
meteorological warnings. The whole population serv-
icing process is realized on the basis of the “Annual 
scheme-plan of meteorological servicing”, approved 
by the Ministry of Environment. The majority of serv-
ices provided by the Center to the population are free 
of charge, according to the Government Decision nr. 
330 from 3 April 2006. At the same time, some types 
of services require a fee that covers the costs of their 
elaboration and provision.

Besides the obligations of informing the central 
and local public authorities, television and national 

pROgNOzE mETEOROlOgICE

Elaborarea şi actualizarea zilnică a prognozelor 
de scurtă durată ale vremii, prognozelor de durată 
medie şi emiterea în timp util a avertizărilor meteoro-
logice privind declanşarea fenomenelor hidrometeo-
rologice periculoase se efectuează de Centrul naţio-
nal de prognoze meteorologice (CNPM). 

Specialiştii de înaltă calificare difuzează operativ 
organelor administraţiei publice centrale şi locale, 
agenţilor economici, populaţiei şi mijloacelor mass-
media informaţii pentru prevenirea şi diminuarea 
consecinţelor fenomenelor hidrometeorologice ne-
favorabile, contribuind astfel la reducerea pierderilor 
umane şi pagubelor materiale. 

De asemenea, datele prelucrate zilnic în cadrul 
centrului sunt pregătite pentru arhivare şi completa-
rea Fondului naţional de date hidrometeorologice. 
Aceste informaţii sunt utilizate pentru elaborarea de-
scrierilor lunare ale vremii şi pentru Raportul anual 
cu privire la fenomenele hidrometeorologice nefavo-
rabile şi schimbările bruşte ale vremii. 

În cadrul CNPM, este întocmit zilnic Buletinul 
meteo, care este transmis organelor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi unor agenţi eco-
nomici, care include:
- diagnoza meteorologică a ultimelor 24 de ore 

(caracterizarea complexă a vremii observate în 
ultimele 24 de ore în Moldova);

- prognoza meteorologică detaliată pentru urmă-
toarele 24 de ore,

- prognoza meteorologică pentru următoarele 2-7 
zile.

Deservirea principalelor ramuri ale economiei 
naţionale, cum sunt agricultura, transportul auto şi 
feroviar, construcţiile, sistemul electro-energetic, se 
efectuează prin furnizarea prognozelor specializa-
te şi a avertizărilor meteorologice privind evoluţia 
vremii. Întregul proces de deservire a populaţiei şi 
a organizaţiilor interesate este realizat în baza “Pla-
nului-schemă anual de deservire meteorologică”, 
aprobat de Ministerul Mediului. Cea mai mare parte 
dintre serviciile centrului sunt oferite gratis societăţii, 
în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 330 din 
3 aprilie 2006. În acelaşi timp, unele tipuri de servicii 
prevăd o anumită plată pentru cheltuielile ce ţin de 
elaborarea şi difuzarea lor.
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radio, NMFC is oriented towards attracting meteoro-
logical information beneficiaries, and towards adapt-
ing to their exigent and various requirements. 

The quality of the meteorological information is-
sued by NMFC is evaluated systematically in line 
with the Guide of Meteorological Forecasting, thus 
determining the veracity degree of the data.  

The activity of the Center during 2010 was re-
alized according to the annual and monthly activ-
ity plans. Thus, in order to prevent and reduce the 
negative impact of unfavourable meteorological phe-
nomena, there were issued in 2010, with 1-4 days 
before and a 100% veracity degree: 
- 3 warnings regarding the drastic weather change 

(5-8 March, 16-20 July and 1-2 December); 
- 7 warnings regarding extreme hydrometeorolog-

ical events (severe frost on 23-27 January; frost 
in the vegetation period on 18-19 April, 23 April, 
26-27 April, 2-6 October and 12-15 October; ex-
ceptional fire risk on 15-20 August).

Besides the daily weather bulletins and the warn-
ings regarding dangerous hydrometeorological 
events and drastic climate change, the state authori-
ties were offered on each Monday weekly informa-
tion, which includes the meteorological description 
of the previous week and the forecast for the current 
week. The annual report on the unfavourable hy-
drometeorological events and drastic climate change 
registered in 2009 was issued, and the graphic and 
text materials for the 2010 annual report were pre-
pared.  Also, there were issued weather forecasting 
descriptions of the months, and of the warm and cold 
seasons of the year.

In order to modernize, adjust to international qual-
ity standards and rise awareness in the field of me-
teorological conditions on the territory of the country, 
in July 2010 the forecasting period was extended 
from 5 to 7 days, and since 16 August 2010 there 
have been implemented the four colours code guide 
– green, yellow, orange and red. The used colours 
qualify the level of danger and the possible impact of 
extreme phenomena. 

green code shows no extreme meteorological 
events forecasted.

yellow code warns about potentially dangerous 
weather conditions; even though forecasted meteor-
ological phenomena are usual for our country, these 
may temporary become dangerous for some social 
and economical activities.

Orange code represents meteorological condi-
tions with real danger, being extreme events of high 
intensity that can influence negatively the social and 
economical activities and can cause substantial fi-
nancial losses and human victims.

Red code warns about extremely dangerous 
weather conditions, the forecasted meteorological 
phenomena being of extreme intensity with possible 
major financial losses and human victims.

În afară de informarea meteorologică a organelor 
de stat centrale şi locale, televiziunii şi radioului na-
ţional, CNPM exercită o politică de atragere a bene-
ficiarilor de informaţie meteorologică, de adaptare la 
exigenţele tot mai diverse ale acestora. 

Calitatea informaţiei meteorologice emise de 
CNPM este analizată în mod sistematic în confor-
mitate cu Îndrumarul privind serviciul de prognozare 
meteorologică, astfel fiind determinat şi gradul de 
veridicitate al acesteia. 

Pe parcursul anului 2010 centrul şi-a desfăşurat 
activitatea conform planurilor de activitate lunare şi 
anual. Astfel, în scopul prevenirii şi reducerii impac-
tului negativ al fenomenelor meteorologice nefavora-
bile, în anul 2010 au fost emise, cu anticipare de 1-4 
zile şi grad de veridicitate de 100%: 
- 3 avertizări cu privire la schimbarea bruscă a 

vremii (pentru 5-8 martie, 16-20 iulie şi 1-2 de-
cembrie); 

- 7 avertizări despre declanşarea unor fenomene 
hidrometeorologice periculoase (ger puternic pe 
23-27 ianuarie; îngheţ în perioada de vegetaţie 
pe 18-19 aprilie, 23 aprilie, 26-27 aprilie, 2-6 oc-
tombrie şi 12-15 octombrie; pericol excepţional 
de incendiu pe 15-20 august). 

În afară de buletinele meteo zilnice şi de aver-
tizările privind fenomenele hidrometeorologice peri-
culoase şi schimbările bruşte ale vremii, organelor 
de stat li s-a transmis în fiecare zi de luni informaţia 
săptămînală, care include descrierea meteorologică 
a săptămînii precedente şi prognoza pentru săptă-
mîna curentă. A fost elaborat raportul anual cu pri-
vire la fenomenele hidrometeorologice nefavorabile 
şi schimbările bruşte ale vremii înregistrate în 2009 
şi s-au pregătit materialele grafice şi textuale pentru 
raportul anului 2010. De asemenea, s-au emis de-
scrieri meteo-sinoptice ale lunilor şi ale sezoanelor 
cald şi rece ale anului.

În scopul modernizării, ajustării la normele inter-
naţionale de calitate şi ridicării gradului de conştien-
tizare a condiţiilor meteorologice pe teritoriul ţării, în 
iulie 2010, a fost extins intervalul de prognozare de 
la 5 la 7 zile, iar începînd cu 16 august 2010 au fost 
instituite codurile de avertizare cu 4 culori – verde, 
galben, portocaliu şi roşu. Culorile utilizate califică 
nivelul de pericol şi impactul posibil al fenomenelor 
periculoase prognozate. 

Codul verde denotă că nu sunt prognozate feno-
mene meteorologice periculoase.

Codul galben atenţionează asupra unor condi-
ţii ale vremii potenţial periculoase, deşi fenomenele 
meteorologice prognozate sunt obişnuite pentru teri-
toriul ţării, acestea pot deveni temporar periculoase 
pentru anumite activităţi socio-economice.

Codul portocaliu este indicator al condiţiilor me-
teorologice care prezintă pericol real, fiind prognoza-
te fenomene periculoase de intensitate mare, care 
pot influenţa negativ activităţile socio-economice şi 
pot cauza daune materiale substanţiale şi victime 
omeneşti.

codul roşu avertizează asupra unor condiţii ale 
vremii foarte periculoase, fenomenele meteorologice 
de intensitate extremă, cu posibile daune materiale 
majore şi victime omeneşti.
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mONITORINgUl AgROmETEOROlOgIC

Monitoringul agrometeorologic operativ al terito-
riului republicii şi asigurarea organelor guvernamen-
tale, a instituţiilor de cercetare şi a agenţilor econo-
mici cu informaţii agrometeorologice este efectuat 
de către Centrul monitoring agrometeorologic (CMA) 
al Direcţiei meteorologie. 

Observaţiile asupra condiţiilor agrometeorologi-
ce, stării solului şi rezervelor de umiditate în el, a 
ritmului de dezvoltare şi productivităţii culturilor agri-
cole se efectuează la 17 staţii agrometeorologice şi 
20 de posturi agrometeorologice. În baza informaţiei 
operative recepţionate şi colectate, în CMA se efec-
tuează estimarea condiţiilor meteorologice şi efectul 
lor asupra stării şi productivităţii culturilor agricole, 
modelarea procesului de producţie, elaborarea pro-
gnozelor creşterii, dezvoltării şi randamentului cultu-
rilor agricole, precum şi elaborarea recomandărilor 
agrometeorologice în vederea luării deciziilor opera-
tive şi optime de către producătorii agricoli.

Pentru estimarea stării culturilor agricole înainte 
de sezonul rece, se execută inspecţiile de toamnă 
ale culturilor de iarnă şi plantelor multianuale, ob-
servaţii referitoare la curăţarea culturilor pomicole şi 
viţei de vie. În perioada rece a anului, pentru esti-
marea condiţiilor de iernare a culturilor agricole, se 
efectuează observaţii asupra adîncimii de îngheţ şi 
de dezgheţ al solului, înălţimii şi densităţii stratului 

de zăpadă pe terenurile cu culturi agricole şi tempe-
raturii solului la adîncimea nodului de înfrăţire (3 cm) 
a culturilor agricole. De două ori în timpul iernii (în 
ianuarie şi februarie) se determină viabilitatea cul-
turilor de iarnă, ramurilor culturilor pomicole şi viţei 
de vie. 

În sezonul de primăvară-vară, pentru estimarea 
condiţiilor creşterii, dezvoltării şi formării recoltei cul-
turilor agricole, se efectuează următoarele observaţii:

AgROmETEOROlOgICAl mONITORINg 

The responsibility of the Agrometeorological 
Monitoring Center (AMC) is to realize the operative 
agrometeorological monitoring and to provide the 
governmental organizations, the research institu-
tions and economic agents with agrometeorological 
information on the territory of our country. 

The observations over agrometeorological con-
ditions, soil status and its humidity, development 
rhythm and agricultural productivity are carried out at 
17 agrometeorological stations and 20 agrometeoro-
logical posts. The AMC estimates, according to this 
operative information, the meteorological conditions 
and their impact on crops, moderates the production 
process and elaborates the forecasts of the growth, 
development and productivity, and makes recom-
mendations for the farmers to take operative and 
optimal decisions. 

In order to estimate the status of the crops before 
the cold season, there are organized some autumn 
inspections of winter crops and multiannual plants; 
there are made observations regarding the prun-
ing of trees and vineyards. During the cold period of 
the year, there are organized observations over the 
depth of freezing and defrosting of soil, the height 
and density of the snow cover on farmlands and the 
soil temperature at the depth of the tillering node (3 
cm) of crops. The viability of winter crops, of tree 

branches and of vineyards is determined twice dur-
ing winter (in January and February). 

The following observations are made during the 
spring-summer season for the estimation of the con-
ditions of crops growth:
- Soil temperature at depth of 5-10 cm in farm-

lands during spring;
- Soil moisture in 20 cm, 50 cm and 100 cm lay-

ers;
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- temperatura solului pe cîmpurile agricole în se-
zonul de primăvară la adîncimea de 5 şi 10 cm;

- umiditatea solului în straturile cu grosimea de 
20 cm, 50 cm şi 100 cm;

- fazele fenologice de dezvoltare a culturilor agri-
cole;

- densitatea semănăturilor;
- înălţimea culturilor;
- creşterea rădăcinii sfeclei de zahăr;
- creşterea masei vegetale la culturile ierboase şi 

amestecurilor multianuale şi anuale;
- structura recoltei culturilor agricole.

De asemenea, în cazul producerii fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile, este evaluat gradul 
de afectare al culturilor agricole.

Datele observaţiilor agrometeorologice acumu-
late de staţiile şi posturile agrometeorologice sunt 
colectate de CMA pentru prelucrare, analiză, sinte-
tizare şi difuzare către consumatori în formă de cer-
tificate, prognoze, precum şi informaţie plasată pe 
pagina web a serviciului.

Materialele observaţiilor agrometeorologice se 
publică sistematic, din anul 1957, în formă de anu-
are agrometeorologice. În anul 2010 a fost pregătit 
anuarul respectiv pentru anul 2009. 

Actualmente, specialiştii CMA sunt antrenaţi în 
pregătirea monografiei „Clima Moldovei”, iar paralel 
se efectuează lucrări pentru pregătirea noului îndru-
mar agrometeorologic ”Resursele Agroclimatice ale 
Republicii Moldova”.

- Phenological phases of crops growth;
- Sowing density;
- Crops height;
- Sugar beet root growth;
- Plant mass growth of herbaceous crops and an-

nual and multiannual plant mix;
- Crop structure.

Also, the degree of affecting the crops is evalu-
ated in cases of unfavourable hydrometeorological 
phenomena. 

The data of agrometeorological observations car-
ried out at stations and posts are collected by AMC 
to be processed, analysed, synthesized and dissem-
inated to end users as certificates, forecasts, and as 
information on the SHS web page. 

At the same time, since 1957, the data of agrom-
eteorological observations are systematically pub-
lished as agrometeorological yearbooks. Respec-
tively, in 2010 the 2009 yearbook was prepared. 

Presently, the AMC specialists are busy in pre-
paring the monograph „Moldova’s Climate”, and in 
parallel there are realized works for the new agrom-
eteorological guide ”Agroclimatic Resources of the 
Republic of Moldova”.
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pROgNOzE AgROmETEOROlOgICE

Principalele forme de servicii agrometeorologice 
pentru consumatori sunt informaţiile şi prognozele 
agrometeorologice care estimează, în baza datelor 
observaţiilor agrometeorologice şi a calculelor, con-
diţiile agrometeorologice pentru formarea recoltei 
culturilor agricole, iernare, semănare şi recoltare. 

CMA elaborează următoarele tipuri de infor-
maţie:
- caracteristica agrometeorologică săptămînală, 

decadală, lunară, sezonieră şi anuală;
- buletin agrometeorologic decadal;
- informaţii privind influenţa condiţiilor vremii asu-

pra stării culturilor agricole şi lucrărilor de cîmp 
pentru orice perioadă de vegetaţie;

- informaţii privind condiţiile agrometeorologice în 
perioada toamnă-iarnă;

- date decadale despre regimul de precipitaţii şi 
rezervele de umiditate;

- descrierea fenomenelor meteorologice pericu-
loase pentru culturile agricole (secetă şi suhovei, 
îngheţuri în perioada vegetaţiei, grindină, aver-
se, vînt puternic, îngheţul semănăturilor ş.a.);

- informaţii privind condiţiile de iernare a culturilor 
de toamnă, celor pomicole şi a viţei de vie;

- calculul lunar şi sezonier al asigurării termice şi 
cu umiditate a terenurilor;

- prognoze privind recolta principalelor culturi agri-
cole, cu anticipare de 1-3 luni;

- prognoze privind rezervele de umiditate produc-
tivă în stratul de sol, estimate primăvara, la înce-
putul lucrărilor de cîmp;

- prognoza înfloririi culturilor pomicole şi a viţei 
de vie.

În rapoartele agrometeorologice săptămînale, 
decadale, lunare, de sezon, anuale se estimează 
succint condiţiile dezvoltării culturilor agricole. În 
anul 2010 au fost editate 12 rapoarte lunare, 4 ra-
poarte sezoniere, 52 de certificate săptămînale şi 36 
de buletine agrometeorologice.

În baza datelor observaţiilor agrometeorologice 
de la începutul primăverii se emite prognoza rezervei 
umidităţii în sol, care permite producătorilor agricoli 
de a determina termenele optime pentru semănarea 
culturilor agricole. 

Pentru elaborarea prognozelor productivităţii cul-
turilor agricole de bază (grîu de toamnă, porumb, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr) cu anticipare de 
1-3 luni, este aplicat modelul fizico-statistic ”Vremea 
– recolta”. Datele privind prognozarea productivităţii 
culturilor permite estimarea cu anticipare a situaţiei 
pe piaţa alimentară din ţară. 

În anul 2010 prognozele agrometeorologice au 
avut un grad de veridicitate de 100%, estimînd cu 
anticipare următorii parametri:
- rezerva umidităţii productive în sol pe terenurile 

cu culturi de toamnă şi arături către începutul pe-
rioadei de vegetaţie;

- recolta de grîu de toamnă;
- recolta de porumb;
- recolta de floarea-soarelui;
- recolta de sfeclă de zahăr.

În perioada rece a anului, consumatorii de bază 
primesc informaţii despre condiţiile de iernare şi po-

AgROmETEOROlOgICAl FORECAsTs

The main types of agrometeorological services 
intended for end users are the agrometeorological 
information and forecasts that estimate, based on 
agrometeorological observations and calculations, 
the agrometeorological conditions for crop growth, 
sowing and harvesting. 

AMC elaborates the following types of products:
- Weekly, decade, monthly, season and annual 

agromtetorological characteristics;
- Decade agrometeorological bulletin;
- Data regarding the influence of weather condi-

tions on crops and field works during any veg-
etation period;

- Data regarding the agrometeorological condi-
tions during the autumn-winter season;

- Decade data regarding the precipitation regime 
and humidity reserves;

- Description of phenomena dangerous for 
crops (drought and hot dry wind, frosts during 
vegetation period, hail, rain, strong wind, frost 
crops, etc.);

- Data regarding winter conditions for crops, trees 
and vineyards;

- Monthly and season calculations for thermal and 
moisture assurance of fields;

- Forecasts regarding the harvest of the main 
crops with anticipation of 1-3 months;

- Forecasts regarding productive moisture re-
serves in the soil layer, issued in spring at the 
beginning of agricultural works;

- Forecast of tree and vineyard blossomy.
The conditions of crops growing are shown brief-

ly in weekly, decade, monthly, season, and annual 
agrometeorological reports. In 2010 there were is-
sued 12 monthly reports, 4 season reports, 52 weekly 
certificates and 36 agrometeorological bulletins.

Since the beginning of spring, the forecast of soil 
moisture reserve has been issued based on agrom-
eteorological observations; this forecast allows farm-
ers to determine the optimal terms for crop sowing. 
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sibilele daune cauzate de condiţiile meteorologice 
culturilor de toamnă, pomicole şi viţei de vie (con-
form datelor creşterii artificiale, efectuate de staţiile 
de observaţii). Informaţia despre rezultatele creşterii 
artificiale este importantă pentru estimarea şi luarea 
deciziilor privind minimalizarea consecinţelor nega-
tive ale procesului de iernare de către organele ad-
ministraţiei publice centrale şi locale, precum şi de 
către producătorii agricoli.

La CMA este efectuat calculul indicatorilor de 
monitorizare a secetei pe teritoriul ţării. Pentru anul 
2011 este planificată implementarea sistemului ope-
rativ de monitoring al secetei ”Estimarea condiţiilor şi 
indicatorilor secetei conform observaţiilor hidromete-
orologice terestre”, dezvoltat de ICŞMAR (Obninsk, 
Rusia).

Beneficiari ai informaţiei agrometeorologice sunt 
Banca Naţională a Moldovei, Inspectoratul General 
de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, 

Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologis-
te din Moldova, Întreprinderea de Stat ”Expediţia Hi-
dro-Geologică din Moldova”. De asemenea, printre 
beneficiarii datelor agrometeorologice, în anul 2010, 
au figurat şi organizaţii internaţionale, inclusiv Ban-
ca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Ali-
mentaţie şi Agricultură (FAO).

Totodată, informaţia agrometeorologică este dis-
ponibilă consumatorilor pe pagina web a serviciului. 

In order to issue basic crops (autumn wheat, 
maize, sun-flower, sugar beet) productivity forecasts 
with an anticipation of 1-3 months, the physical sta-
tistical model “weather-harvest” is applied. The data 
regarding the expected productivity of crops allows 
to estimate with anticipation the situation on the 
country’s food market. 

The agrometeorological forecasts had in 2010 a 
veracity degree of 100%, estimating with anticipation 
the following characteristics:
- Productive moisture reserve of soil in the fields 

with autumn crops and plowing at the beginning 
of vegetation period;

- Autumn wheat harvest;
- Maize harvest;
- Sun-flower harvest;
- Sugar beet harvest.

During the cold period of the year, the basic end 
users receive information about winter conditions 

and possible autumn crops, trees and vineyards 
losses, caused by weather (according to artificial 
growth data, realized at observation stations). The 
information regarding artificial growth results is very 
important for the estimation and decision taking re-
garding the minimization of negative impacts of win-
ter conditions by central and local public authorities, 
as well as by farmers. 

AMC calculates the indicators of drought monitor-
ing in the region. The implementation of the operative 
system of drought monitoring ”Estimation of drought 
conditions and indicators in line with land hydrom-
eteorological observations”, developed by RRIAM 
(Obninsk, Russia) is planned for 2011.

The end users of agrometeorological information 
are the National Bank of Moldova, the General In-
spection of Phytosanitary Watch and Seeds Control, 
the Territorial Organization of Chisinau, the ”Ecologi-
cal Movement in Moldova”, the State Enterprise ”Hy-
dro-geological Expedition of Moldova”. Also, among 
the end users of agrometeorological data in 2010 
there have been international organizations like the 
World Bank, and the United Nations Food and Agri-
cultural Organization (FAO).

At the same time, the agrometeorological infor-
mation is available for end users on the web page 
of SHS. 

Dinamica secetelor în zona de stepă a Republicii Moldova conform coeficientul hidrotermic (1890-2010)
The dynamics of droughts in the steppe areas of the Republic of Moldova according to the hydrothermal 
coefficient (1890-2010)
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mONITORINgUl ClImATIC

Centrul monitoring meteo-climatic este responsa-
bil de studierea regimului meteorologic şi climatic pe 
teritoriul republicii. Datele meteorologice sintetizate 
referitoare la perioadele multianuale sunt pregătite 
pentru imprimare sau editate sub formă de îndruma-
re, rapoarte, monografii.

În cadrul centrului şi ale Fondului naţional de date 
hidrometeorologice se stochează datele observaţii-
lor meteorologice pentru perioada 1886-2010. Aces-
te date sunt utilizate inclusiv pentru analiza regimului 
climatic pe teritoriul ţării şi pentru estimarea evoluţiei 
acestuia în perioada de observaţii instrumentale.

Pe parcursul anilor 2009-2010, au fost pregătite 
datele iniţiale şi calculate valorile medii multianuale 
(Norma-2000) pentru monografia ”Clima Moldovei”, 
care urmează a fi editată în anul 2011. 

Specialiştii centrului elaborează prognoze clima-
tice lunare şi sezoniere ale regimului termic şi ale 
regimului de precipitaţii prin aplicarea metodei ana-
logiilor. 

Informaţia meteorologică şi climatologică este 
utilizată în diferite scopuri de către utilizatorii finali 
pentru cercetări, studii, proiecte de dezvoltare, in-
formare, prezentare către companiile de asigurare, 
utilizare în cadrul proceselor de judecată ş.a. Pe 
parcursul anului 2010, în adresa organelor adminis-
traţiei publice centrale şi locale, organizaţiilor inter-
naţionale (Banca Mondială, FAO şi altele), agenţilor 
economici şi persoanelor fizice au fost emise apro-
ximativ 500 de certificate despre condiţiile meteoro-
logice şi climatice, în sumă totală de circa 1 milion 
de lei. Dintre acestea doar circa 150 de certificate 
au fost emise solicitanţilor contra plată, suma esti-
mîndu-se la 50 mii lei, restul fiind oferite gratuit. 

În cadrul Grupului de formare şi păstrare a ba-
zei de date se prelucrează lunar, prin intermediul 
programelor CLICOM (sistem de prelucrare a infor-

ClImATIC mONITORINg 

The Meteo-Climatic Monitoring Center (MCMC) 
is responsible of the meteorological and climatic re-
gime study on the territory of Moldova. The mete-
orological data synthesized for a multiannual period 
are prepared to be printed and published as guides, 
reports and monographs. 

The Center organizes activities in order to de-
velop the meteorological data base for the period of 
1886-2010 and the National Hydrometeorological 
Data Fund. These data are used inclusive for the cli-
matic regime analysis on the territory of the country 
and for the evaluation of its evolution during the pe-
riod of instrumental observations. 

During 2009-2010 there were prepared primary 
data and were calculated the multiannual medium 
values (Norma-2000) for the monograph ”Moldova’s 
Climate”, which is to be edited in 2011. Also, in the 
mentioned period, the monograph’s chapters were 
prepared. 

The specialists of this Center issue monthly and 
season climate forecasts of the thermal regime and 
of the precipitation regime, applying the analogy 
method. 

The meteorological and climatologic information 
is used by end users with different purposes – re-
searches, studies, development projects, informa-
tion, presentations by insurance companies, law 
trials, etc. During 2010 for central and local public 
authorities, international organizations (World Bank, 
FAO and others), economic agents and private in-
dividuals there were issued almost 500 certificates 
regarding the meteorological and climatic conditions, 
with the nominal value of approximately 1 million lei. 
Only 150 certificates cost 50 thousand lei, the rest 
were offered free of charge. 

In the frame of the Group on Databases Devel-
opment and Storage the meteorological observa-

Schimbarea temperaturii medii anuale a aerului or. Chişinău (1886-2010)
The change of the annual average air temperature in Chisinău (1886-2010)
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maţiei climatice), PERSONA MIS (MIP) (sistem de 
prelucrare a informaţiei meteorologice recepţionată 
de la punctele de observaţii), datele privind obser-
vaţiile meteorologice efectuate la toate staţiile şi 
posturile Reţelei naţionale de observaţii.

Sarcinile de bază ale specialiştilor responsabili 
de crearea şi gestionarea Fondului Naţional de 
Date Hidrometeorologice sunt:
- colectarea, păstrarea, sistematizarea şi evidenţa 

materialelor observaţiilor şi cercetărilor asupra 
regimului hidrometeorologic pe teritoriul republi-
cii, inclusiv informaţia organizaţiilor departamen-
tale atît din Republica Moldova, cît şi de peste 
hotare;

- efectuarea înregistrării de stat a posturilor şi sta-
ţiilor hidrometeorologice departamentale;

- elaborarea, în baza datelor observaţiilor hidro-
meteorologice efectuate pe teritoriul republicii, a 
registrelor, cataloagelor, îndrumarelor relevante 
activităţii serviciului.

Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice este 
sistematizat şi completat permanent cu datele obser-
vaţiilor hidrometeorologice şi materialele cercetărilor 
ştiinţifice din domeniu.

Caracterizarea condiţiilor meteorologice şi 
agrometeorologice din anul 2010

Anul 2010 pentru teritoriul Republicii Moldova a 
fost destul de cald şi s-a plasat pe locul nouă în şirul 
celor mai calzi ani din toată perioada de observaţii 
instrumentale. Temperatura medie anuală a aerului a 
constituit în teritoriu +8,9..+11,2ºС, depăşind norma 
climatică cu 0,8-1,3ºС. Temperatura maximă abso-
lută a aerului a constituit în teritoriu +39ºC (august, 
SM Tiraspol), iar minima absolută – -31ºC (ianuarie, 
SM Bălţi).

Ultimele îngheţuri de primăvară în aer pe teritoriul 
republicii s-au semnalat la 27 aprilie, cu intensitatea 
de -0,1..-1,7ºC (SM Rîbniţa, Bălţi, „Codrii”, Bălţata, 
Tiraspol), iar la suprafaţa solului – pe 27-28 aprilie cu 
intensitatea de 0..-3ºC (SM Bălţata, Chişinău, Tiras-
pol). Primele îngheţuri de toamnă în aer (cu intensi-
tatea de -1ºС) şi la suprafaţa solului (cu intensitatea 
de -2ºС) s-au semnalat la 3 octombrie (SM Bălţi).

tions data from the national observation network 
are monthly processed on the basis of the software: 
CLICOM (climate computing), PERSONA MIS, (MIP) 
(meteorological information process system).

The main tasks of National Hydrometeorological 
Data Fund are:
- collecting, storing, systematizing and keeping 

the record of the investigation and research ma-
terials related to hydrometeorological regime on 
the territory of the Republic; 

- recording the departmental hydrological stations 
and posts; 

- elaborating the catalogues in accordance with 
the hydrometeorological data of the Republic of 
Moldova.

The National Hydrometeorological Data Fund is 
continuously updated with data from the national hy-
drometeorological network. 

The description of the meteorological and 
agrometeorological conditions of the 2010 year

In the Republic of Moldova the year 2010 ranked 
as the ninth warmest year on record since the begin-
ning of instrumental observations. The average an-
nual temperature was between +8,9..+11,2ºС, that 
is 0,8-1,3ºС above the climatic norm. The absolute 
maximum temperature was +39ºC (August, MS1 Ti-
raspol) and the absolute minimum – - 31ºC (January, 
MS Bălţi).

The last spring frost in the air was recorded on 
27 April with -0,1..-1,7ºC intensity (MS Rîbniţa, Bălţi, 
„Codrii”, Bălţata, Tiraspol) and on the soil surface 
– on 27-28 April with 0..-3ºC intensity (MS Bălţata, 
Chişinău, Tiraspol). The first autumn frost in the air 
(-1ºС) and on the soil surface (-2ºС) was recorded 
on 3 October (MS Bălţi).
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Cantitatea de precipitaţii căzute pe parcursul 
anului, în cea mai mare parte a teritoriului, a con-
stituit 615-790 mm (110-150% din normă), ceea ce 
se semnalează în medie o dată în 5-25 ani. Izolat, 
în raioanele din nordul republicii, (SM Briceni, Rîbni-
ţa, PAM Ocniţa, Edineţ, Rezina) suma precipitaţiilor 
căzute a atins 800-972 mm (155-185% din normă), 
înregistrîndu-se în aceste puncte pentru prima dată 
din toată perioada de observaţii instrumentale. 

Primul înveliş de zăpadă s-a semnalat la 27-28 
noiembrie, în jumătatea de nord a republicii, grosi-
mea lui pe platformele meteorologice a fost de pînă la 
5 cm. Învelişul de zăpadă s-a stabilit pretutindeni pe 
2 decembrie şi s-a menţinut aproape pe tot parcursul 
lunii, grosimea lui maximă pe platformele meteorolo-
gice în unele zile a atins 23 cm (SM Camenca).

Sezonul de iarnă 2009-2010 a fost, în general, 
mai rece şi cu multă zăpadă. Temperatura medie a 
aerului pe parcursul sezonului în teritoriu a consti-
tuit -1,3..-4,1ºС, fiind mai scăzută faţă de normă cu 
0,1-0,8ºС. Cantitatea precipitaţiilor căzute în decur-
sul sezonului a constituit 170-260 mm (180-280% 
din normă), ceea ce se semnalează în medie o dată 
la 20-30 ani. Învelişul de zăpadă s-a stabilit pretu-
tindeni în decada a doua a lunii decembrie şi s-a 
menţinut pe o mare parte a teritoriului pînă la 18-20 
februarie, iar în raioanele extreme de nord – pînă la 
26-28 februarie. Grosimea lui maximă, în unele zile, 
pe platformele meteorologice a atins 54 cm (decem-
brie, SM Ceadîr-Lunga).

Pe parcursul sezonului de primăvară tempe-
ratura medie a aerului a constituit +9,8..+11,1ºC, 
fiind cu 0,6-1,7ºC mai înaltă faţă de normă. Cantita-
tea precipitaţiilor căzute pe parcursul primăverii, în 
o mare parte a teritoriului ţării, a constituit 100-170 
mm, sau 90-140% din normă. Doar în unele raioane 
din nordul republicii suma lor a atins 211-224 mm 
(170-190% din normă).

Vara a fost foarte caldă şi cu precipitaţii în limi-
tele normei. Temperatura medie a aerului pentru 
acest sezon a con-
stituit în teritoriu 
+21,2..+23,7ºС, 
fiind cu 2,1-3,0ºС 
mai ridicată faţă 
de normă, ceea 
ce se semnalează 
în medie o dată 
la 20-30 ani. Nu-
mărul de zile cu 
temperatura ma-
ximă a aerului de 
+35ºС şi mai mult 
pe parcursul se-
zonului de vară în 
teritoriu a însumat 
17 zile (SM Tira-
spol), norma fiind 
de 2 zile, ceea ce 
se semnalează în 
medie o dată la 
20 de ani. Can-
titatea de preci-

The annual quantity of precipitations constituted 
615-790 mm (110-150% of norm). Such figures are 
registered in average once in 5-25 years. In some 
districts from the northern part of the republic (MS 
Briceni, Rîbniţa, AMP2 Ocniţa, Edineţ, Rezina) the 
quantity of precipitations reached the level of 800-
972 mm (155-185% of norm). The last figures were 
registered in those points for the first time since the 
beginning of instrumental observations. 

The first snow cover was recorded on 27-28 No-
vember in the northern part of the republic. Its thick-
ness on the meteorological platforms was up to 5 
cm. On the 2 of December the whole territory of the 
republic was covered by snow. The snow cover last-
ed almost the whole month and its maximal thick-
ness on the meteorological platforms in certain days 
reached 23 cm (MS Camenca).

Overall, 2009-2010 winter season was colder 
and with more snow. The average air temperature 
during the season constituted -1,3..-4,1ºС that is 
0,1-0,8ºС below the norm. The quantity of precipita-
tions constituted 170-260 mm (180-280% of norm). 
Such figures are registered in average once in 20-30 
years. The snow layer has covered the whole territo-
ry of the republic in the second decade of December 
and lasted on the most part of the territory until 18-20 
February and in northern districts until 26-28 Feb-
ruary. Its maximal thickness on the meteorological 
platforms in certain days reached 54 cm (December, 
MS Ceadîr-Lunga).

During the spring season the average tem-
perature constituted +9,8..+11,1ºC, that is 0,6-1-
,7ºC above the norm. The quantity of precipitations 
fallen during the spring season constituted 100-170 
mm that is 90-140% of norm. Only in some northern 
districts their amount constituted 211-224 mm (170-
190% of norm).

Temperatura medie lunară a aerului înregistrată la SM Chişinău în anul 2010
Average monthly air temperature recorded at the MS Chisinau in 2010
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pitaţii căzute în acest sezon în cea mai mare parte 
a teritoriului a fost aproape de normă şi a constituit 
200- 270 mm, sau 80-120% din normă. Izolat (Ocni-
ţa, Donduşeni, Grigoriopol, Cimişlia, Leova, Cahul) 
cantitatea lor a atins 290-380 mm, sau 160-190% 
din normă. Cea mai mare cantitate de precipitaţii în 
sezonul de vară a căzut în regiunile SM Briceni (473 
mm) şi PAM Edineţ (432 mm), sau 72-80% din nor-
ma anuală, ceea ce în aceste puncte se semnalează 
pentru prima dată din toată perioada de observaţii.

Toamna a fost în general caldă şi cu precipitaţii. 
Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonu-
lui de toamnă a constituit în teritoriu +9,3..+12,3ºC, 
fiind cu 1,0-1,7ºC mai ridicată faţă de normă. Însă, 
repartiţia temperaturii medii lunare a aerului în de-
cursul toamnei a fost neobişnuită pentru sezonul 
menţionat. Pentru prima dată din toată perioada de 
observaţii instrumentale temperatura medie lunară 
a aerului în luna noiembrie a fost mai ridicată faţă 
de luna octombrie (cu 2-3ºC). În luna noiembrie s-a 
semnalat vreme excesiv de caldă. Temperatura me-
die lunară a aerului în această lună a constituit pe 
teritoriul republicii +8,2..+11,1ºС, fiind cu 5,8-7,0ºС 
mai ridicată faţă de normă şi s-a înregistrat pentru 
prima dată din toată perioada de observaţii instru-
mentale. Cantitatea precipitaţiilor căzute în teritoriu 

pe parcursul sezonului a constituit 110-193 mm, sau 
105-170% din normă.

Pe parcursul anului s-au semnalat fenomene me-
teorologice periculoase sub formă de polei (SM Chi-
şinău, cu diametrul de pînă la 43 mm, SM Bravicea, 
cu diametrul de pînă la 20 mm) şi averse puternice 
de ploaie. În perioada 1 mai – 15 iulie cantitatea pre-
cipitaţiilor căzute a constituit 200-400 mm, sau 50-
80% din norma anuală, depăşind de 1,5-2 ori norma 
pentru aceasta perioadă, ceea ce se semnalează 
în medie o dată în 20-50 ani, iar izolat (Briceni, Şi-
răuţi, Soroca, Camenca, Rîbniţa, Costeşti, Hruşca, 

summer season was very warm and the quan-
tity of precipitations was close to the norm. The aver-
age air temperature constituted +21,2..+23,7ºС that 
is 2,1-3,0ºС above the norm. Such figures are reg-
istered in average once in 20-30 years. There were 
registered 17 days with the maximal air temperature 
equal or above 35ºС (SM Tiraspol), the norm be-
ing 2 days. Such figures are registered in average 
once in 20 years. The quantity of fallen precipitations 
was close to the norm and constituted 200-270 mm 
that is 80-120% of norm. In some districts (Ocniţa, 
Donduşeni, Grigoriopol, Cimişlia, Leova, Cahul) their 
quantity reached 290-380 mm that is 160-190% of 
norm. The highest quantity was registered at the MS 
Briceni (473 mm) and AMP Edineţ (432 mm) or 72-
80% of annual norm. Such figures are registered for 
the first time since the beginning of instrumental ob-
servations.

The autumn season was generally warm 
and wet. The average air temperature constituted 
+9,3..+12,3ºC that is 1,0-1,7ºC above the norm. The 
distribution of the average monthly temperature was 
very unusual. For the first time since the beginning 
of instrumental observations the average monthly 
temperature in November was higher than in Oc-
tober (by 2-3ºC). November was especially warm.  

The average monthly air temperature in this month 
constituted +8,2..+11,1ºС that is 5,8-7,0ºС above the 
norm and was registered for the first time since the 
beginning of instrumental observations. The quantity 
of fallen precipitations during the season constituted 
110-193 mm or 105-170% of norm.

Over the year there were recorded extreme mete-
orological events, such as glazed frost (MS Chişinău 
- diameter up to 43 mm, MS Bravicea - diameter up 
to 20 mm) and heavy rains. In the period  1 May-15 
July the quantity of precipitations constituted 200-
400 mm or 50-80% of the annual norm, exceeding 

Cantitatea lunară de precipitaţii înregistrată la SM Chişinău în anul 2010
Monthly Quantity of precipitations recorded at the MS Chisinau in 2010
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Cărpineni) – pentru prima dată din toată perioada de 
observaţii instrumentale. Cea mai mare cantitate de 
precipitaţii a căzut la PAM Edineţ – 471 mm (292% 
din norma acestei perioade), ceea ce se semnalea-
ză pentru prima dată în acest punct din toată perioa-
da de observaţii instrumentale. 

Ploile puternice şi foarte puternice, căzute în iu-
nie şi în prima jumătate a lunii iulie, izolat însoţite de 
grindină, au cauzat pagube materiale semnificative: 
inundarea caselor de locuit, obiectelor gospodăriilor 
agricole, deconectarea energiei electrice, deteriora-
rea terenurilor agricole, au creat dificultăţi la recolta-
rea roadei culturilor cerealiere.

În anul 2010, comparativ cu 2009 temperatura 
medie anuală a aerului a fost cu 0,5-1,0ºC mai scă-
zută, precipitaţii au căzut considerabil mai multe (cu 
150-530 mm). O temperatură medie anuală similară 
a aerului s-a semnalat în anul 2005.

Condiţiile agrometeorologice în anul 2010 au fost 
mai puţin favorabile pentru formarea recoltelor agri-
cole înalte. 

Vremea ploioasă şi umiditatea relativ înaltă a ae-
rului (80% şi mai mult), în a doua jumătate a lunii iu-
nie – prima jumătate a lunii iulie, au creat condiţii mai 
puţin favorabile pentru coacerea roadei la culturile 
cerealiere de toamnă, culturile pomicole şi viţă de 
vie, de asemenea, au contribuit la dezvoltarea bolilor 
în plantaţiile agricole, a complicat recoltarea roadei 
culturilor cerealiere. În acelaşi timp, aceste condiţii 
meteorologice au fost în fond favorabile pentru creş-
terea şi dezvoltarea porumbului, florii-soarelui şi sfe-
clei de zahăr. 

În anul 2010, recolta medie pe republică la grîul 
de toamnă a constituit 26 ch/ha, aproape de roada 
medie din ultimii 10 ani, la porumb – 33 ch/ha, cu 6 
ch/ha mai ridicată faţă de roada medie din ultimii 10 
ani, la floarea soarelui – 17 ch/ha, cu 3 ch/ha mai 
ridicată faţă de roada medie din ultimii 10 ani. Roada 
de sfeclă de zahăr a constituit în medie pe republică 
370 ch/ha, fiind mai scăzută faţă de recolta 2009 cu 
190 ch/ha şi cu 120 ch/ha mai mică faţă de roada 
medie din ultimii 10 ani.

Din cauza temperaturilor scăzute, pe parcursul 
lunii ianuarie, şi a condiţiilor meteorologice nefavora-
bile din a doua jumătate a lunii iunie-prima jumătate 
a lunii iulie, roada de struguri în anul 2010, faţă de 
cea din 2009, a scăzut în medie cu 26% şi a consti-
tuit aproximativ 28,6 c/ha.

1,5-2 times the norm for this period. Such figures are 
registered in average once in 20-50 years, and in 
some districts (Briceni, Şirăuţi, Soroca, Camenca, 
Rîbniţa, Costeşti, Hruşca, Cărpineni) – for the first 
time since the beginning of instrumental observa-
tions. The highest quantity of precipitations on record 
was at AMP Edineţ – 471 mm (292% of the norm for 
this period).  

In  June and in the first half of July, Republic of 
Moldova experienced heavy and very heavy rains, 
sometimes accompanied by hail. They caused sig-
nificant economic and agricultural losses: flooding of 
houses, disturbances of power delivery, as well as 
difficulties related to harvesting.   

The average annual temperature in 2010 was es-
timated at 0,5-1,0ºC below the 2009 average. The 
total rainfall exceeded the norm (by 150-530 mm). 
The average annual air temperature is similar to that 
observed in 2005 

The agrometeorological conditions in 2010 were 
less favorable for a heavy crop. 

The rainfalls and the high air humidity (80% and 
more) in the second half of June-first half of July cre-
ated unfavorable conditions for ripening of the au-
tumn cereal and grape crop. On the other hand, they 
contributed to spreading of the agricultural diseases 
that hampered the harvesting of cereal crops.  How-
ever, such meteorological conditions are favorable 
for the growth and ripening of maize, sunflower and 
sugar beet. 

In 2010 the average harvest of the autumn wheat 
constituted 26 quintal/ha, that is close to the annual 
average of the last 10 years; the maize harvest con-
stituted – 33 quintal /ha that is 6 quintal /ha  above 
the annual average of the last 10 years; sunflower - 
17 quintal /ha that is 3 quintal /ha above the annual 
average of the last 10 years; sugar beet - 370 quintal 
/ha that is 190 quintal /ha bellow the 2009 harvest 
and 120 quintal /ha bellow the annual average of the 
last 10 years.

Due to the low temperatures during January and 
the unfavorable meteorological conditions in the sec-
ond half of June – first half of July, the vintage har-
vest in 2010 was 26% below 2009 and constituted 
cca. 28,6 quintal /ha.
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Proiecte internaţionale

În toamna anul 2010 a demarat proiectul „Mana-
gementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldo-
va”, implementat de Banca Mondială în cooperare 
cu Asociaţia Internaţională de Dezvoltare.

Proiectul propus este un pas important în activita-
tea de fortificare şi integrare a capacităţii de gestio-
nare a riscurilor asociate dezastrelor la nivel naţional 
şi regional. Scopul proiectului constituie reducerea 
vulnerabilităţii ţării la riscurile dezastrelor naturale. 
Obiectivul va fi atins inclusiv prin consolidarea mo-
nitoringului meteorologic pe teritoriul ţării, astfel con-
tribuind la emiterea cu anticipare a avertismentelor 
despre riscurile legate de vreme, la furnizarea în timp 
util a prognozelor hidrometeorologice de veridicitate 
înaltă şi a altor servicii de informare.

Proiectul prevede un şir de activităţi de moderni-
zare a sistemului existent:
- procurarea şi instalarea unui radar Doppler de 

bandă C cu polarizare duală, care va permite 
monitorizarea în timp real a deplasării şi evoluţi-
ei formaţiunilor noroase, a fronturilor atmosferice 
pentru prognozarea cu anticipare mare a mo-
mentului declanşării fenomenelor meteorologice 
nefavorabile, inclusiv a precipitaţiilor abunden-
te şi a inundaţiilor, va contribui la determinarea 
condiţiilor meteorologice în zonele care nu sunt 
acoperite de staţiile şi posturile reţelei naţionale 
de observaţii, va oferi informaţii utile pentru avia-
ţie, cu privire la direcţia şi viteza vîntului; 

- crearea sistemului de „nowcasting”, inclusiv prin 
automatizarea colectării, procesării şi distribuirii 
mai rapide către utilizatori a datelor privind pro-
gnozele vremii de orice grad de anticipare, astfel 
favorizînd emiterea avertizărilor în cazul condiţi-
ilor meteorologice severe;

- construirea sediilor noi pentru staţiile meteoro-
logice de observare din Bălţi, Soroca, Leova şi 
Ceadîr-Lunga şi instalarea în aceste locaţii a 
staţiilor meteorologice automate; 

- automatizarea în continuare a reţelei naţiona-
le de observaţii, prin instalarea senzorilor acti-
nometrici, de precipitaţii şi umiditate a solului, 
pentru a accelera procesarea şi controlul calităţii 
datelor.

În noiembrie 2010, în cadrul unui proiect regional 
al EUMETSAT, în Centrul naţional de prognoze me-
teorologice a fost instalată staţia de recepţie şi vizu-
alizare a datelor prin satelit DAWBEE, prin care se 
efectuează monitorizarea în timp cvasi-real a stării 
atmosferei, evoluţiei sistemelor noroase, parametri-
lor cîmpurilor de umiditate, fenomenelor meteorolo-
gice etc. Aceasta se realizează prin utilizarea imagi-
nilor în 3 dimensiuni ale spectrului electromagnetic 
– vizuală, infraroşie (IR) şi a vaporilor de apă (WV). 
Un avantaj al staţiei DAWBEE este recepţionarea 
imaginilor în format RGB, care scot în evidenţă anu-
miţi parametri ai maselor de aer.

INTERNATIONAl pROjECTs

The project “Disaster and Climate Risk Manage-
ment in Moldova” started in the autumn of 2010, im-
plemented by the World Bank in cooperation with the 
International Development Association. 

This project represents a great step in the activ-
ity of capacity strengthening and integration in the 
management of disaster risks at national and re-
gional level. The objective of the project is to reduce 
the country’s vulnerability to natural disaster risks. 
This aim can be accomplished by consolidating the 
meteorological monitoring  in the country, thus con-
tributing to the issuing of weather related warnings 
with bigger anticipation, to providing high veracity 
hydrometeorological forecasts in time and of other 
information services. 

The project provides a series of activities for the 
modernization of the existing system:
- The acquisition and installation of a new C band 

dual polarization Doppler radar, that allows the 
monitoring in real time of the movement and ev-
olution of baric formations and of atmospherical 
fronts, for the forecasting with anticipation of the 
moment of unfavourable meteorological events 
triggering, inclusive of heavy rainfall and poten-
tial floods, would contribute to the determination 
of meteorological conditions in the territories that 
are not covered by the stations and posts of the 
national observations network, and would offer 
information useful for aviation regarding the wind 
direction and speed; 

- The creation of a nowcasting system, inclusive 
by automation of collecting, processing and dis-
seminating more rapidly to end users of the data 
regarding forecasts  with any degree of anticipa-
tion, thus supporting the issuing of warnings in 
case of extreme meteorological conditions;

- The construction of new headquarters for the 
observation meteorological stations in Balti, So-
roca, Leova and Ceadir-Lunga and the installa-
tion of automatic meteorological stations in these 
locations; 

- The continuous automation of the national ob-
servations network by installing actinometrical, 
precipitation and soil moisture sensors to accel-
erate the processing and control of data quality.

Also, in November 2010, within the regional 
EUMETSAT project, the DAWBEE station of recep-
tion and visualisation of satellite data was installed 
in the National Meteorological Forecasting Center, 
through which it is realized the monitoring in cvasi-
real time of the atmospherical status, evolution of 
cloudy systems, humidity fields characteristics and 
meteorological phenomena, etc. 

This can be realized both by using images from 
the 3 fields of the electro-magnetical spectrum – vis-
ible, infra-red (IR), and of water vapours. An advan-
tage of the DAWBEE stations is the reception of 
RGB complex images that evidentiate some charac-
teristics of air masses. 
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RECORDURI mETEOROlOgICE 
ÎN REpUblICA mOlDOVA

Temperatura aerului

1933 – S-a semnalat cel mai rece an pentru toată 
perioadă de observaţii (cu 2,3ºC mai scăzută faţă de 
normă).

1953-54 – S-a semnalat cea mai rece iarnă pentru 
toată perioada de observaţii (cu 6-7ºC mai scăzută 
faţă de normă).

1963 – La 20 ianuarie s-a semnalat cea mai joasă 
temperatură a aerului pentru întreaga perioadă de 
observaţii – 35,5ºC frig (Brătuşeni, r-nul Edineţ).

1967 – S-a semnalat cea mai caldă toamnă pen-
tru toată perioada de observaţii (cu 2-3ºC mai ridicată 
faţă de normă).

1984 – S-a semnalat cea mai rece vară pentru 
toată perioada de observaţii (cu 2ºC mai scăzută faţă 
de normă).

1987 – S-a semnalat cea mai rece primăvară 
pentru toată perioada de observaţii (cu 3-4ºC mai 
scăzută faţă de normă).

1988 – S-a semnalat cea mai rece toamnă pentru 
toată perioada de observaţii (cu 2-2,5ºC mai scăzută 
faţă de normă).

2006-2007 – S-a semnalat cea mai caldă iarnă 
pentru toată perioada de observaţii (cu 4-4,5ºC mai 
ridicată faţă de normă).

2007 – S-a semnalat cea mai caldă primăvară 
pentru toată perioadă de observaţii (cu 2-3ºC mai 
ridicată faţă de normă).

2007 – La 21 iulie s-a semnalat cea mai ridicată 
temperatură a aerului – 41,5ºC căldură (Camenca).

2007 – S-a semnalat cea mai caldă vară pentru 
toată perioadă de observaţii (cu 2,5-4ºC mai ridicată 
faţă de normă).

2007 – S-a semnalat cel mai cald an pentru toată 
perioadă de observaţii (cu 2-2,5ºC mai ridicată faţă 
de normă).

Precipitaţii

1948 – La 8 iulie s-a semnalat cea mai mare can-
titate de precipitaţii pe parcursul a 24 de ore – 218 
mm (Chişinău).

1996 – A căzut cea mai mare cantitate anuală de 
precipitaţii – 1140 mm (Cajba, r-nul Glodeni).

mOlDOVA’s mETEOROlOgICAl RECORDs 

Air temperature

1933 – The coldest year for the entire period of 
observations (2,3ºC below the norm).

1953-1954 – The coldest winter for the entire 
period of observations (6-7ºC below the norm).

1963 – The lowest air temperature for the entire 
period of observations was recorded on 20 January 
– -35,5ºC (Bratuseni, Edinet rayon).

1967 – The warmest autumn for the entire period 
of observations (2-3ºC above the norm). 

1984 – The coldest summer for the entire period 
of observations (2ºC below the norm).

1987 – The coldest spring for the entire period of 
observations (3-4ºC below the norm).

1988 – The coldest autumn for the entire period 
of observations (2-2,5ºC below the norm).

2006-2007 – The warmest winter for the entire 
period of observations (4,0-4,5ºC above the norm).

2007 –The warmest spring for the entire period of 
observations (2-3ºC above the norm).

2007 – The highest air temperature was recorded 
on 21 July – +41,5ºC (Camenca).

2007 – The warmest summer for the entire period 
of observations (2,5-4,0ºC above the norm).

2007 – The warmest year for the entire period of 
observations (2,0-2,5ºC above the norm).

precipitations

1948 – The largest amount of precipitations during 
a day was recorded on 8 July – 218 mm (Chisinau).

1928 – The smallest amount of annual 
precipitations– 222 mm (Comrat).

1996 – The largest amount of annual precipitations 
– 1140 mm (Cajba, Glodeni).

2003 – The smallest amount of annual 
precipitations– 191 mm (Lopatnic, Edinet).

2004 – The highest rainfall intensity was recorded 
on 23 August – 149 mm of precipitations fell during 
an hour or a 3 monthly norm (Soroca).
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2003 – A căzut cea mai mică cantitate anuală de 
precipitaţii – 191 mm (Lopatnic, r-nul Edineţ).

2004 – La 23 august s-au semnalat ploi torenţiale 
cu cea mai înaltă intensitate – timp de o oră au căzut 
149 mm de precipitaţii sau 3 norme lunare (Soroca).

Vînt

2000 – La 8 iulie s-a înregistrat cel mai puternic 
vînt – 44 m/s (158 km/h) la Staţia “Codrii” (s. Lozova, 
r-nul Străşeni).

Fenomene atmosferice

1969 – La 29 august a căzut grindină cu cel mai 
mare diametru (70 mm) şi greutate (250 gr) a boa-
belor (Briceni).

1994 – La 22 mai peste raioanele de nord ale re-
publicii (de la s. Văratic, raionul Rîşcani pînă la s. 
Tătărăuca Veche, raionul Soroca) a trecut un vîrtej 
distrugător, fîşia căruia a avut 10-25 km în lăţime şi 
80 km în lungime.

2002 – În zilele de 5-6 noiembrie s-a semnalat 
depunerea de lapoviţă cu cea mai mare greutate – 
1617 g/m (Bravicea).

Wind

2000 – The strongest wind was reorded on 8 July 
– 44 m/s (158 km/h) at Codrii station.

Atmospherical phenomena

1969 – The hail with the biggest diameter (70 
mm) and weight (250 g) fell on 29 August (Briceni).

1994 – On 22 May over the northern rayons 
of Moldova (from Varatic village, Riscani rayon, 
to Tatarauca Veche village, Soroca rayon) there 
occured a severe whirlwind with a width of 10-25 km 
and a length of 80 km.

2002 – The heaviest sleet sediment was observed 
during the period of 5-6 November – 1617 g/m 
(Bravicea).
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mONITORINgUl HIDROlOgIC

Monitoringul hidrologic în Republica Moldova 
este efectuat de către Direcţia hidrologie, care in-
clude următoarele subdiviziuni:
• Secţia prognoze hidrologice.
• Secţia cadastrul de stat al apelor.
• Grupul hidrografic.

Sarcinile de bază ale Direcţiei hidrologie sunt:
•	 monitorizarea regimului hidrologic al rîurilor Re-

publicii Moldova prin intermediul reţelei staţiona-
re de posturi hidrologice în vederea avertizării 
populaţiei, privind declanşarea fenomenelor hi-
drologice periculoase, a prevenirii şi diminuării 
pagubelor ce pot fi cauzate de acestea;

•	 asigurarea organelor administraţiei publice cen-
trale şi locale, agenţilor economici şi populaţiei 
cu informaţie hidrologică operativă şi de regim, 
prognoze şi avertismente privind fenomenele hi-
drologice periculoase;

•	 organizarea şi efectuarea cercetărilor hidrogra-
fice;

•	 publicarea datelor anuale şi multianuale cu privi-
re la regimul şi resursele apelor de suprafaţă;

•	 elaborarea şi editarea Cadastrului de stat al ape-
lor;

completarea Fondului Naţional de Date Hidrome-
teorologice; 
•	 participarea la schimbul de informaţii în cadrul 

sistemului mondial de observaţii hidrometeoro-
logice şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
convenţiile şi acordurile internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.

Actualmente reţeaua hidrologică staţionară din 
Republica Moldova include 2 staţii hidrologice (la 
Bălţi şi Dubăsari) şi 46 de posturi hidrologice: pe r. 
Prut – 7, pe afluenţii r. Prut – 6, pe r. Nistru – 8, pe 
afluenţii r. Nistru – 14, pe rîurile cu scurgerea directă 

HyDROlOgICAl mONITORINg 

The hydrology Department includes the following 
subdivisions:
- Hydrological Forecast Division;
- State Water Cadastre Division;
- Hydrographic Group.

The main tasks of the Department are:
- observing the hydrological regime of the Repub-

lic of Moldova rivers at the stationary network of 
hydrological posts in order to warn people about 
hazardous hydrological phenomena, prevent 
and mitigate the damage that can be caused by 
them,  

- delivering the hydrological data, forecasts and 
warnings about dangerous hydrological phe-
nomena and hazards to the central and local 
public authorities, economic agents and popula-
tion; 

- hydrographic researching;    
- publishing annual and historical data on regime 

HIDROlOgIE 
HyDROlOgy

Ludmila Serenco, şef al direcţiei

Ludmila Serenco, Head of the Department
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în Marea Neagră – 2 şi 7 posturi hi-
drologice pe lacurile de acumulare 
mari (pe lacul Costeşti- Stînca – 4 
şi pe lacul Dubăsari – 3), inclusiv 20 
de posturi informaţionale.

Măsurările la Posturile informaţi-
onale se efectuează zilnic la orele 
8.00 şi 20.00 şi se transmit către 
Centrul de telecomunicaţii a doua zi 
la ora 8.00. În timpul viiturilor pluvi-
ale măsurările se efectuează din 4 
în 4 ore.

Observaţiile asupra nivelului 
apei se efectuează la cinci posturi 
automatizate, care funcţionează în 
regim ,,on-line”, inclusiv Teleneşti, 
Bălţi, Jeloboc, Sevirova, Cubolta, 
amplasate pe rîul Răut şi afluenţii 
lui şi din 4 în 4 ore transmit datele 
privind nivelul apei.

Lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru)

Dubăsari reservoir (Nistru river)

National hydrological monitoring network
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Informaţia de regim de la cele 46 de posturi hidro-
logice se prelucrează iniţial la Staţiile hidrlogice Bălţi 
şi Dubăsari, apoi este transmisă în Secţia cadastrul 
de stat al apelor. 

Informaţia hidrometeorologică de la cele 20 de 
posturi informaţionale este recepţionată de către 
Centrul de telecomunicaţii din cadrul serviciului, apoi 
este transmisă Secţiei prognoze hidrologice pentru 
elaborarea prognozelor hidrologice, avertismentelor 
privind fenomenele hidrometeorologice periculoase 
şi de risc, în scopul informării organelor administra-
ţiei publice locale, populaţiei şi agenţilor economici. 
Informaţia este transmisă, de asemenea, în mod 
operativ la Centrul Meteorologic Mondial din Mosco-
va (Federaţia Rusă), în cadrul schimbului global de 
informaţii ale statelor-membre O.M.M. 

Observaţiile hidrometeorologice sistematice, 
efectuate pe teritoriul Republicii Moldova în decurs 
de 50-100 ani, au permis de a generaliza datele hi-
drologice şi de a le publica în îndrumare hidrologice, 
monografii, inclusiv: „Anuarul Hidrologic”, „Datele 
Multianuale privind Resursele şi Regimul Apelor de 
Suprafaţă”, ,,Cadastrul de Stat al Apelor”, informaţia 
cărora este utilizată pentru eficientizarea acţiunilor 
de prevenire a fenomenelor periculoase şi de risc, 
de ocrotire a mediului înconjurător. 

and resources of the surface waters;    
- developing and publishing the State Water Ca-

dastre;
- completing of National Hydrometeorological 

Data Fund;
- participation in the international data exchange 

and honoring commitments under the interna-
tional and regional agreements signed by Mol-
dova, as well as from ICPDR. 

At present the stationary hydrological network of 
the republic includes 2 hydrological stations (Bălţi 
and Dubăsari) and 46 hydrological posts on the Prut 
river (7), on the tributaries of the Prut river (6), on the 
Nistru river (14), on the rivers flowing into the Black 
Sea (2), on the lakes and reservoirs: Costeşti lake 
(4) and Dubăsari lake (3), including 20 informational 
posts. 

The registered data are operatively sent to the 
Communication and Informational Technology Cen-
tre (CITC) for further distribution.  The information is 
received daily at 8:00 and 20:00 and in case of plu-
vial waters, the observational regime is changed and 
the data are received every four hours.

The national hydrologic monitoring network in-
cludes 5 automatic stations on the Răut river basin: 
on Răut river – Bălţi, Jeloboc, Cubolta, Sevirova, 
Teleneşti. These automatic stations are providing hy-
drological information in real time every four hours.

The regime information from the 46 posts is pro-
cessed first at the Hydrological Stations Bălţi and 
Dubăsari and later it is sent to the State Water Ca-
dastre Division.

The received hydrometeorological information 
from the 20 informative hydrological posts is sent 
to the CITC, afterwards it is communicated to the 
Hydrologic Forecasts Division and used for the de-
velopment of the hydrological and meteorological 
forecasts, as well as for warnings. Then this informa-
tion is transmitted to the central and local authorities, 
economic agents and population. Also, the collected 
information is operatively sent to the World Meteo-
rological Centre in Moscow in order to ensure the 
global data exchange according to the commitments 
under WMO. 

The systematic hydrometeorological observa-
tions carried out on the territory of the country in 
the last 50-100 years, allowed the generalization 

Post hidrologic automatizat s. Jeloboc, r. Răut

Automatic hydrological post on Jeloboc, Răut river

Postul hidrologic clasic Pruncul, r. Bîc

Classical hydrological post 
(Pruncul village, Bîc river)
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Direcţia hidrologie a Serviciului Hidrometeorolo-
gic de Stat se implică activ în proiectele de coopera-
re regională şi internaţională. Drept exemplu poate 
servi acordul trilateral semnat cu România şi Ucraina 
privind schimbul de informaţie hidrometeorologică în 
cadrul proiectului ,,Monitoring în timp real şi sisteme-
le de suport ale deciziei pentru rîurile transfrontaliere 
Nistru şi Prut” din cadrul Programului NATO, „Ştiinţă 
pentru pace”, proiect ce a facilitat utilizarea tehnolo-
giilor moderne în scopul monitorizării calităţii apei şi 
prevenirii poluării accidentale. Direcţia hidrologie a 
participat la elaborarea proiectelor privind schimbul 
regional de informaţie hidrometeorologică între sta-
tele bazinului fluviului Dunărea (DANUBE-HYCOS) 
şi Mării Negre (BLACKSEA-HYCOS). O importanţă 
deosebită o au acordurile şi programele de colabora-
re interguvernamentale pe termen lung cu Ucraina şi 
România. În cadrul acestor acorduri şi programe se 
efectuează schimbul de informaţii hidrometeorologi-
ce operative şi monitoringul asupra stării resurselor 
acvatice ale rîurilor de frontieră Nistru şi Prut.

of the hydrological data and their publication within 
the State Cadastre Division as hydrological guide-
lines and monographies, such as „Hydrological Year-
book”, „ Annual data on surface water regime and 
resources”, ,,State Water Cadastre”. The information 
contained in these works is used for planning and 
implementing of risk prevention measures. 

The Hydrology Department is actively involved 
in and applies the national policies for regional and 
international cooperation. In this regards there was 
signed the trilateral agreement among relevant in-
stitutions from Romania and Ukraine. It is related to 
the hydrometeorological information exchange in the 
frame of the project ,,Real time monitoring and de-
cision support system for the transboundary rivers 
Nistru and Prut” in the frame of the NATO Science 
for Peace Programme. This project led to facilitation 
of the use of modern technologies for water quality 
monitoring and accidental pollution prevention. The 
Hydrology Department participated in the develop-
ment of the projects on regional hydrometeorologi-
cal data exchange between the Danube countries 
(DANUBE-HYCOS) and the Back Sea Basin (Black 
Sea HYCOS). 

Postul hidrologic clasic s. Brînza (r. Prut)

Classical hydrological post 
(Brânza village, Prut river)
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Secţia Prognoze hidrologice

Sarcinile secţiei constă în prognozarea regimului 
curgerii rîurilor. Prognoza amplitudinii, probabilităţii, 
frecvenţei inundaţiilor, oferită de Secţia prognoze hi-
drologice, este utilizată la planificarea şi proiectarea 
construcţiilor în ariile urbane şi rurale, schemelor de 
asigurare cu apă şi a epurării ei. Datele oferite permit 
reducerea la minimum a pericolului direct şi indirect 
al inundaţiilor.

Formele de informare a consumatorilor sunt 
următoarele:

1) buletinul hidrologic – se emite la apari-
ţia apelor mari de primăvară, a viiturilor, schimbării 
bruşte al regimului apei sau de în-
gheţ a rîului;

2) forme speciale de emite-
re a prognozei – notă informativă 
privind datele începerii viiturilor de 
primăvară;

3) avertizări urgente privind 
apariţia pericolului care vizează 
obiectele economiei naţionale şi 
localităţile, transmise prin telefon, 
telegraf şi mass-media;

4) consultaţii privind posi-
bilele caracteristici ale regimului 
corpurilor de apă – se transmit la 
fel ca şi avertizările urgente.  

Secţia prognoze hidrologice 
elaborează pentru organele admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, 
ramurile economiei naţionale şi po-
pulaţie următoarele prognoze:

prognoze de scurtă durată – 
prognozele nivelurilor zilnice şi ale 
debitelor de apă în rîurile Nistru şi Prut, prognozele 
nivelurilor maxime şi ale debitelor de apă în timpul vi-
iturilor de primăvară şi celor pluviale, termenele apa-
riţiei gheţii plutitoare şi stabilirea podului de gheaţă, 
termenele spargerii gheţii pe rîuri. 

prognoze de durată medie –prognozele cu an-
ticipare de pînă la zece zile privind volumele şi ter-
menele începerii viiturilor de primăvară, hidrografele 
viiturilor pluviale;

avertizări şi consultaţii – sunt emise în cazul 
declanşării fenomenelor hidrologice periculoase pe 
rîurile republicii (inundaţii, formarea îngrămădirilor 
de gheaţă, reducerea bruscă a debitelor de apă în 
rîu, apariţia foarte timpurie a gheţii plutitoare şi stabi-
lirea podului de gheaţă pe rîuri, spargerea gheţii de 
pe rîuri etc.). 

În vara anului 2008, pe rîurile Nistru şi Prut de pe 
teritoriul Republicii Moldova s-au declanşat viituri ex-
cepţionale care au provocat mari inundaţii ale terenuri-
lor agricole, precum şi a unor localităţi, cauzînd pagube 
materiale considerabile economiei ţării. Pe parcursul 
manifestării fenomenului organele de stat au fost asi-
gurate cu informaţie operativă şi calitativă (documente 
informative, prognoze hidrologice, buletine hidrologice).

HyDROlOgICAl FORECAsT 

One of the main tasks of the Hydrology Depart-
ment carried out by the Hydrological Forecast Divi-
sion is the forecast of the river regime main elements. 
The information about the amplitude, probability and 
frequency of the floods as well as their forecast of-
fered by the Division is critical for the buildings plan-
ning and projection activities in the urban and rural 
areas; for the water provision systems and its purifi-
cation. In this context, the provided data contribute to 
the flood risk reduction.  

The following methods for information of the end 
users are used:

1) hydrologic bulletin - that is issued when 
spring high waters occur, water regime or river 
freeze-up regime changes;

2) special forms of forecast issuance - infor-
mative note regarding the start date and volume of 
the spring high waters);

3) urgent warnings on occurrence of the dan-
gerous hydrological phenomena sent via phone, fax, 
email and mass-media;

4) advice regarding the forecasted water re-
gime characteristics sent in the same way as the 
urgent warnings. 

The following services and products are provided 
for the central and local public authorities, national 
economy and population:

short range forecast – a forecast of a daily wa-
ter level and water discharge of the Nistru and Prut 
rivers, including forecasts of maximum water level 
and water discharge during spring tides and pluvial 
ones, terms of ice formation and ice breakage. 

medium range forecast is a type of forecast-
ing with a lead-time up to 10 days on the scale and 
terms of spring tides, high water hidrographs. 

warnings and recommendations are issued 

Development of the hydrological forecast 

Elaborarea prognozei hidrologice 
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Conform nivelului curgerii apelor rîurilor principa-
le din Moldova din perioada 1969-2010, se conside-
ră ploioşi anii: r. Nistru – 1969, 1970, 1974, 1980, 
1981, 1998, 2006, 2008, 2010; r. Prut. – 1969, 1979, 
1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996, 1998, 
1999, 2006, 2008, 2010. 

Scurgerea apei rîului Nistru în anul 2010 a con-
stituit 130 – 140 % din valorile medii multianuale, 
cel mai mare debit estimîndu-se în lunile iunie 190-
230% şi iulie 270-330%.

Scurgerea apei rîului Prut pe sectorul amonte 
de lacul de acumulare Costeşti–Stînca în anul 2010 
a fost semnificativ peste normă şi a constituit circa 
220%; în perioada trecerii viiturilor pluviale din lunile 
iunie - circa 390% şi iulie – circa 520% din valorile 
medii multianuale.

Pe sectorul aval al lacului de acumulare Costeşti–
Stînca valoarea medie a scurgerii anuale a constituit 
circa 160% din normă, cea mai mare – 390% – 560% 
s-a înregistrat în luna iulie. 

În tabelul 1 este reprezentată caracteristica debi-
tului apelor pentru anii 2009 şi 2010.

Tabelul 1
Table 1

Caracteristicile hidrologice ale unor rîuri din Re-
publica Moldova
Hydrological characteristics of some rivers of 
Moldova  

Rîul, punctul de 
observaţii

River, 
observational 

point

debitul de apă 
mediu multianual

long-term average 
discharge m3/s

debitul de apă mediu 
anual, în anul 2010

Annual average discharge 
in 2010

debitul de apă mediu 
anual, în anul 2009 

Annual average discharge 
in 2009 

m3/s
% din 
normă

% of norm
m3/s

% din 
normă

% of norm
Nistru, Hruşca 310 402 130 303 97,7
Prut, Şirăuţi 74,3 163 219 62,7 87,2
Prut, Ungheni 83,2 136, 163, 60,8 73,1
Răut, Jeloboc 10,9 6,83 62,7 4,87 44,7
Bîc, Chişinău 1,47 0,27 18,4 0,14 9,52
Cogîlnic, Hînceşti 0,28 0,13 46,4 0,084 30,0

În anul 2010 apele mari de primăvară în rîurile 
Nistru şi Prut s-au declanşat în prima decadă a lunii 
martie, creşterea nivelului apei în r. Nistru (limitele 
Republicii Moldova) constituind 1,0 – 1,4 m, cu un 
volum de circa 1,9 –mld. m3 (norma – 1,9 mld. m3); în 
r. Prut pe sectorul s. Criva – s. Costeşti – 1,0-1,3 m, 
cu un volum de circa 0,45 mld. m3 (norma – 0,4 mld. 
m3) şi a încetat la mijlocul lunii aprilie.

Ridicarea nivelului apelor în rîurile mici din Re-
publica Moldova în primăvară anului 2010 a fost ne-
îsemnat.

  

when dangerous hydrological phenomena occur on 
the rivers (floods, ice jam, sudden drop in water dis-
charge, ice formation and ice breakage, etc.). During 
the 2008 summer spring floods, the collaborators of 
the Division provided non-stop the SHS administra-
tion, local and central authorities, relevant institutions 
and population with operative and qualitative informa-
tion on the hydrological monitoring, including monitor-
ing of the flood propagation (informative bulletins, hy-
drological forecasts, and hydrological warnings).

Taking into account the water flow of the Re-
public of Moldova main rivers, the 2010 year may 
be considered as a rainy one. Considering the last 
40 years, similar years for the Nistru river are: 1969, 
1970, 1974, 1980, 1981, 1998, 2006, 2008, and for 
the Prut river – 1969, 1979, 1975, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1996, 1998, 1999, 2006 and 2008.

In 2010 the water flow of the Nistru river consti-
tuted 130-140% of the long-term average.  The high-
est flow was registered in June (190-230% of norm) 
and July (270-330% of norm).

The water flow of the Prut river upstream Costeşti-
Stînca reservoir in 2010 has significantly exceeded 
the long-term norm and constituted around 220%; 
the highest flow was registered during the pluvial 
high waters: in June - around 390%, in July – around 
520% of the long-term average.

Downstream Costeşti-Stînca reservoir, in 2010 
the average flow constituted around 160% of the 
long-term average, the highest flow was registered 
in July- 390-560% of norm.  

The table 1 contains the figures on the water flow 
in Moldova in 2009 and 2010.

The high spring waters on Nistru and Prut rivers 
were registered in early March. The water table el-
evation on Nistru (in the country boundaries) consti-
tuted 1,0-1,4 m, with a volume of around 1,9 billion 
m3 (the norm – 1,9 billion m3). On the Prut river, in 
Criva – Costeşti villages sector, the water table ele-
vation constituted 1,0-1,3 m, with a volume of around 
0,45 billion m3 (the norm – 0,4 billion m3). The high 
waters on Nistru and Prut rivers stopped in the mid-
dle of April.  

On the small rivers of Moldova, the high spring 
waters were insignificant. 
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Secţia cadaStrul de Stat al aPelor

Secţia cadastrul de stat al apelor se ocupă de 
cercetarea şi generalizarea datelor privind regimul 
hidrologic al rîurilor mari şi mici ale Republicii Mol-
dova. Informaţia de regim după verificare, analiză şi 
generalizare se publică sub formă de anuar.

În 2010 a fost editat Anuarul pentru anul 2009.
Cadastrul de Stat al Apelor al Republicii Moldova 

se editează din anul 2000 în baza Hotărîrii Guvernu-
lui nr. 619 din 16.08.1994 “Cu privire la reglementa-
rea relaţiilor acvatice şi utilizarea raţională a resurse-
lor acvatice în Republica Moldova”. 

La editarea Cadastrului de Stat al Apelor participă 
Agenţia “Apele Moldovei” şi Întreprinderea de Stat 
Expediţia Hidrogeologică din Moldova. Cadastrul de 
Stat al Apelor include datele anuale referitoare la re-
ţeaua hidrografică a republicii, resursele de apă şi 
calitatea lor, informaţia privind gospodărirea apelor. 

sTATE WATER CADAsTRE 

The State Water Cadastre Division investigates 
the hydrological regime of the rivers in the Republic 
of Moldova. After its verification, analyses and gen-
eralization the regime information is issued as Year-
book. The last Yearbook was issued in 2010 and it 
contains information about the hydrological regime 
of the river in 2009.

The State Water Cadastre of the Republic of 
Moldova is beeing published since 2000 according to 
the Governmental Decision Nr. 619 from 16.08.1994 
on “Regulations for water bodies’ management and 
rational use of water resources in the Republic of 
Moldova”. 

The State Concern “Apele Moldovei” and State 
Agency for Geological Production and Exploration 
are also involved in preparing the State Water Ca-
dastre. The Cadastre includes annual data on hy-
drographical network of the country, water resources 
and their quality, data on water management. 

State Water Cadastre Division

Angajaţii Secţiei cadastrul de stat al apelor
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gRUpUl HIDROgRAFIC

Grupul hidrografic efectuează cercetări hidrogra-
fice în bazinele de pe teritoriul Republicii Moldova. 
Cercetările efectuate în perioada postbelică, privind 
regimul rîurilor, au fost finalizate şi incluse în Îndru-
marul ediţia anului 1978. 

În anul 1999, Serviciul Hidrometeorologic de Stat 
a reluat cercetările rîurilor mici din Moldova, iniţial – 
ale bazinului r. Prut. 

Au fost efectuate cercetările rîurilor: Delia, Ciu-
hur, Gîrla-Mare, Nîrnova, Racovăţ, Draghişte, Bog-
da, Tigheci, Camenca (afluent al Prutului). 

Studierea r. Cahul a fost finalizată în anul 2009, 
a r. Ciulucul Mic (parţial) pe parcursul verii anului 
2009.

În urma cercetărilor au fost determinate principa-
lele caracteristici hidrografice, studiate condiţiile de 
formare a scurgerii în bazinele rîurilor cercetate. 

Caracterizarea hidrologică a anului 2010

În lunile iunie şi iulie pe r. Nistru au fost înregistra-
te mai multe viituri pluviale: în prima decadă a lunii 
iunie, provocînd creşterea nivelului apei pe sectorul 
or. Otaci – braţul Turunciuc cu 1,5 – 2,5 m, iar în aval 
de braţul Turunciuc pînă la gura de vărsare a rîului 
– cu 0,5-1,5 m; la începutul decadei a treia a lunii 
iunie, care a durat aproape pînă la sfîrşitul primei de-
cade a lunii iulie, creşterea nivelului apei pe sectorul 
or. Otaci – braţul Turunciuc a constituit 3,0 – 5,0 m, 
iar în aval de braţul Turunciuc pînă la gura de vărsa-
re a rîului – 1,5-2,5 m.

În timpul viiturii din prima decadă a lunii iunie în 
cursul inferior al rîului s-a observat subinundarea te-
renurilor agricole şi fondului silvic din raionul Ştefan-
Vodă. 

La trecerea viiturilor, în decada a treia a lunilor 
iunie şi iulie, izolat s-a observat ieşirea apei în lun-
că pe sectoarele neîndiguite ale rîului, subinundarea 
fondului silvic de stat, terenurilor agricole şi zonelor 
de recreaţie din raioanele Criuleni, Grigoriopol, Ane-
nii-Noi şi Ştefan-Vodă.  

În anul 2010, cel mai mare pericol l-au constituit 
viiturile pluviale, de pe r. Prut din lunile iunie-iulie.

În r. Prut, în amonte de lacul de acumulare Cos-
teşti-Stînca în prima decadă a lunii iunie creşterea 
nivelului apei, provocate de viitura pluvială, a con-
stituit circa 2,0 m, izolat s-a observat ieşirea apei în 
lunca rîului din raionul Briceni.

În decada a treia a lunii iunie pe acest sector de 
rîu au trecut consecutiv trei viituri, care se suprapu-
neau. Viiturile au încetat în primele zile ale lunii iulie. 
Faţă de nivelul anterior primei viituri, creşterea ma-
ximă a nivelului apei în raionul s. Şirăuţi a constitu-
it circa 5,7 m, înregistrîndu-se ieşirea apei în lunca 
rîului din raioanele Briceni şi Edineţ şi subinundarea 
terasamentului căii ferate or. Bălţi – or. Cernăuţi.

La sfîrşitul primei decade a lunii iulie, pe r. Prut 
s-a format o nouă undă de viitură pluvială, provocînd 

HyDROgRApHICAl gROUp

The Group carries out hydrographical research in 
basins on the territory of the Republic of Moldova. 
The recent data on rivers regime are included in the 
Guide since 1978. 

In 1999 the State Hydrometeorological Service 
started repeated researches on small rivers, initially 
of the Prut river basin. 

There were carried out research of the rivers: De-
lia, Ciuhur, Girla-Mare, Nîrnova, Racovăţ, Draghişte, 
Bogda, Tigheci, Camenca (Prut river tributary).

The study of Cahul River was finaliyzed in Octo-
ber 2009, of Ciulucul Mic River (partially) - during the 
summer of 2009. 

As result of research the basic hydrographic char-
acteristics were determined and run-off conditions in 
river basins were studied. 

The hydrological description of the 2010 year 

In June and July 2010, several pluvial floods 
were registered on Nistru River. In the first decade 
of June there was registered a pluvial flood that led 
to increase of water level in the sector Otaci –Turun-
ciuc effluent up to 1,5-2,5 m and downstream the Tu-
runciuc effluent to the river mouth– up to 0,5-1,5 m. 
The following pluvial flood started at the beginning 
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creşterea nivelului apei lîngă s. Şirăuţi cu 5,10 m. 
Debitul maxim al apei a constituit un volum de circa 
2220 m3/s, ceea ce a provocat ieşirea apei în luncă 
şi subinundarea parţială a unor localităţi din raionul 
Briceni.

La mijlocul decadei a treia a lunii iulie s-a format 
următoarea undă de viitură pluvială de mărime mai 
mică, provocînd creşterea nivelului apei în regiunea 
s. Şirăuţi cu circa 2,5 m şi debitului de circa 800 m3/s. 

of the third decade of June. It lasted up to the end of 
the first decade of July. The water table elevation in 
the sector Otaci –Turunciuc effluent constituted 3,0-
5,0 m, and downstream the Turunciuc effluent to the 
river mouth– up to 1,5-2,5 m.

In the lower river course there was registered a 
partial sub-inundation of the farm lands and forests 
in the Ştefan-Vodă district; 

A new pluvial flood occurred at the end of the first 
decade of July.  It lasted up to the middle of the third 
decade of July. Comparing to the previous period, 
the water table elevation constituted in the sector Ot-
aci – Turunciuc effluent  up to 2,0-2,5 m, and down-
stream the Turunciuc effluent to the river mouth – up 
to 0,5-1,0 m.

During the floods from the third decade of June 
and July, in some areas there was registered inun-
dation of floodplains in the sectors without dams, 
sub-inundation of forests, farm lands and recreation 
areas from the Criuleni, Grigoriopol, Anenii-Noi and 
Ştefan-Vodă districts.        

In June and July 2010, several pluvial floods were 
registered on Nistru river, namely in the first decade 
of June there was registered a pluvial flood that led 
to increase of water level in the sector Otaci –Tu-
runciuc effluent up to 1,5-2,5 m and downstream the 
Turunciuc effluent to the river mouth– up to 0,5-1,5 
m. In the lower river course there was registered a 
partial sub-inundation of the farm lands and forests 
in the Ştefan-Vodă district. 

Inundaţie, s. Raşcov, anul 2008            

The flood in Raşcov village, 2008

Viiturile pluviale (debitele maxime), anii 1969, 1980, 2008, 
2010, postul hidrologic s. Hruşca, r. Nistru
Diagrams of the floods (maximal discharges) for 1969, 1980, 
2008, 2010 years at the hydrological post Hruşca, Nistru river

Inundaţie, or. Tiraspol, anul 2008

The flood in Tiraspol town, 2008

Viiturilepluviale din anii 1969, 1980, 2008, 2010, 
postul hidrologic Olăneşti, r. Nistru 
Diagrams of floods for 1969,1980, 2008, 2010 years 
at the hydrological post Olăneşti, Nistru river

Viiturile pluviale (debitele maxime), anii 2008, 2010, 
postul hidrologic Şirăuţi, r. Prut



44

Izolat s-a observat ieşirea apei în lunca rîului din ra-
ionul Briceni.

În timpul viiturilor din perioada iunie – iulie, debitul 
de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stînca 
a fost mărit pînă la 830 m3/s, ceea ce a provocat creşte-
rea nivelului apei pe sectorul or. Costeşti – or. Ungheni 
cu 3,8 – 5,4 m; pe sectorul or. Ungheni – or. Cantemir 
– cu 3,2-4,6 m; pe sectorul or. Cantemir – or. Cahul – cu 
2,9-3,2 m; în aval de or. Cahul pînă la gura de vărsare a 
rîului – cu 1,5-2,5 m (tabelul 2).

Pe sectorul or. Costeşti – gura de vărsare a rîului, 
s-a înregistrat ieşirea apei în luncă, subinundarea 
terenurilor agricole şi perturbarea parţială a captării 
apei pentru or. Ungheni, subinundarea, în urma ru-

The following pluvial flood started at the begin-
ning of the third decade of June. It lasted up to the 
end of the first decade of July. The water table eleva-
tion in the sector Otaci –Turunciuc effluent constitut-
ed 3,0-5,0 m, and downstream the Turunciuc effluent 
to the river mouth– up to 1,5-2,5 m.

A new pluvial flood occurred at the end of the first 
decade of July. It lasted up to the middle of the third 
decade of July. Comparing to the previous period, 
the water table elevation constituted in the sector Ot-
aci – Turunciuc effluent up to 2,0-2,5 m, and down-
stream the Turunciuc effluent to the river mouth – up 
to 0,5-1,0 m.

During the floods from the third decade of June 
and July, in some areas there was registered inun-
dation of floodplains in the sectors without dams, 
sub-inundation of forests, farm lands and recreation 
areas from the Criuleni, Grigoriopol, Anenii-Noi and 
Ştefan-Vodă districts.        

As for the Prut river, the most dangerous plu-
vial floods in 2010 were registered in June-July.

In the first decade of June, upstream the Costeşti-
Stînca reservoir the pluvial flood led to raise of water 
level by cca. 2,0 m. In some area the water inun-
dated the floodplain of Briceni district. In the third 
decade of June in this river sector there were regis-
tered three consecutive foods. More than that, all of 
the floods were beginning when the water level was 
unusually high for that sector. They had stopped in 
the first days of July. Comparing to the previous wa-
ter level, the maximal water table elevation in Şirăuţi 
village constituted around 5,7 m. Also, there were 
registered the inundation of floodplains from Briceni 
and Edineţ districts and sub-inundation of the railway 
embankment of the Bălţi – Cernăuţi districts.

At the end of the first decade of July, on the Prut 
river there has formed another pluvial flood, that led 
to increase of the water level by 5,10 m near Şirăuţi 
village and the maximal discharge constituted  2020 
m3/s. All these led to inundation of floodplains and 
partial sub-inundation of some localities of Briceni 
district.

In the middle of the third decade of July the fol-
lowing weaker pluvial flood has formed. It led to water 
table elevation by 2,5 m in Şirăuţi village, comparing 
to the previous water discharge of around 800 m3/s. 
The water inundated the floodplains in some areas 
of Briceni district. 

As for the floods from June-July 2010, the water 
discharge overflowed from the Costeşti-Stînca res-
ervoir constituted 830 m3/s, that led to water table 
elevation  by 3,8-5,4 m in Costeşti – Ungheni sector; 
by  3,2-4,6 m in the Ungheni – Cantemir sector; by 
2,9-3,2 m in Cantemir –  Cahul sector; by  1,5-2,5 
m downstream Cahul district up to the river mouth 
(table 2).

In the sector Costeşti - river mouth, there were 
registered inundation of floodplains, sub-inundation 
of farm lands and partial disturbance of water col-
lection for Ungheni district. In the same time, there 

2010 flood on the Prut river 
in the Cantemir district

Viitura pluvială din 2010 pe 
r. Prut în raionul Cantemir

Viiturile pluviale din anii 1969, 1980, 2008, 2010, postul hidro-
logic Ungheni, r. Prut
Diagrames of the floods for 1969, 1980, 2008, 2010 years at 
the hydrological post Ungheni, Prut river



45

perii digurilor, a unor localităţi aferente rîului, ieşirea 
apei în lunca joasă din sectorul gurii de vărsare, ieşi-
rea apei în luncă a fost cauzată parţial de nivelul înalt 
al apei din Dunăre şi pătrunderea ei în r. Prut.

postul 
hidrologic
Hydrologic 

post

Nivelul anterior viiturii
Water level before the flood

Nivelul maxim
maximal level

creşterea
Elevation, 

cm
Δhcm data

date cm data
date

Stânca – aval,
downstream 
(România)

78 23.06 459 4.07 381

Branişte 324 23.06 784 3.07 460
Ungheni 161 24.06 699 9.07 538
Drânceni 
(România) 298 24.06 717 11.07 419

Leova 179 24.06 549 12-14.07 370
Fălciu 
(România) 336 25.06 658 12,14.07 322

Oancea 
(România) 386 25.06 678 16.07 292

Brînza 335 27.06 522 17,18.07 187

Direcţia hidrologie participă activ la schimbul in-
ternaţional de informaţii, conform prevederilor Con-
venţiei privind cooperarea pentru protejarea şi utili-
zarea durabilă a fluviului Dunărea şi acordurile de 
colaborare cu serviciile hidrometeorologice naţiona-
le ale statelor vecine.

Graţie ajutorului OMM, specialiştii direcţiei au 
participat la conferinţe, seminare internaţionale (Ro-
mânia, Cehia, Franţa, Ucraina, Republica Moldova) 
şi-au ridicat nivelul profesional în centrele mondiale 
şi instituţiile europene de profil.

Specialiştii direcţiei, pe parcursul ultimilor ani, au 
participat la implementarea unui şir de proiecte inter-
naţionale: “Water resources Study of the Dnestr river 
basin”, “Tacis Project AE Wc and MLIM for the Ukrai-
ne and Moldavian parts of the Danube River Basin”, 
“Management r. Prut”, “Prut River Tributaries”, “Wa-
ter Data Center”, „Monitorizarea apelor de suprafaţă 
şi prevenirea inundaţiilor în bazinul r. Răut”.  

În prezent derulează lucrările în cadrul proiectului 
Moldo – Ceh „Prevenirea inundaţiilor şi sistemul de 
monitoring pe r. Prut”.

was registered flooding of some areas where the 
dams were destroyed close to Ungheni, Nisporeni, 
Hînceşti, Cantemir districts. Also, there was reg-
istered inundation of lower floodplains of the river 

mouth sector. In some areas, this fact was caused 
by high water level in Danube and its penetration into 
the Prut river.  

The Hydrology Department actively participates 
in the international data exchange and fulfilment of 
the obligations under the Convention on Coopera-
tion and Sustainable Use of the Danube River Basin 
and agreements of collaboration with the National 
Hydrological and Meteorological Services of the 
neighbouring countries.             

Due to WMO assistance the Hydrology Depart-
ment specialists have the opportunity to participate in 
the international conferences, seminars and special-
ized workshops (in Romania, Czech Republic, Fran-
ce, Ukraine, Republic of Moldova) and to increase 
their qualification in the relevant global centers and 
European institutions. 

During the past years the staff participated in a 
number of international projects: “Water Resources 
Study of the Nistru River Basin”, “TACIS Project AE 
WG and MLIM WG for the Ukraine and Moldavian 
parts of the Danube River Basin”, “Management of 
the Prut River”, “Prut River Tributaries”, “Water Data 
Center”, “Surface Water Monitoring and Flood Pre-
vention in the River Rǎut Basin“. 

In 2010, there has started the implementation of 
the first phase of the Moldo-Czech project „Flood 
Warning and River Monitoring System for the Prut 
River” with the support Czech Republic Government. 
This project is a continuation of the pilot project on 
Răut river, implemented in 2008.  

Tabelul 2
Table 2

Caracteristica hidrologică a rîului Prut în perioada iunie – iulie 2010 
Hydrologic characteristics of the Prut river in June-July 2010
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Direcţia monitoring al calităţii mediului (DMCM) 
din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat 
efectuează monitoringul ecologic privind calitatea 
componentelor mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, 
sedimente, precipitaţii atmosferice, nivelul debitului 
dozei ambientale a radiaţiei gamma etc.), prin inter-
mediul unei reţele de supraveghere amplasată pe 
teritoriul Republicii Moldova.

Monitoringul ecologic reprezintă un sistem com-
plex, prin care autorităţile abilitate de mediu supra-
veghează sistematic starea calităţii mediului, în sco-
pul elaborării strategiilor, tacti-
cilor şi metodelor de prevenire 
şi atenuare a consecinţelor 
impactului antropic şi calami-
tăţilor naturale, elaborează 
prognozele privind gradul de 
poluare şi alertează în regim 
de urgenţă structurile cu func-
ţie de decizie.

Sistemul naţional de moni-
toring privind calitatea mediului 
a fost înfiinţat în anii ’60 ai seco-
lului trecut, însă observaţiile cu 
caracter sistematic au început 
în anii ’80, avînd în prezent ur-
mătoarele obiective prioritare:
−	 monitorizarea calităţii com-

ponentelor mediului şi de-
terminarea nivelului de po-
luare; 

−	 depistarea cazurilor de po-
luare excepţională a apelor 
de suprafaţă, aerului şi so-
lului;

−	 prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra 
mediului ambiant şi populaţiei, prin intermediul utili-
zării sistemelor de alertă în caz de situaţii excepţi-
onale;

−	 înştiinţarea în regim de urgenţă a structurilor cu func-
ţii de decizie privind gradul de poluare a mediului; 

CAlITATEA mEDIUlUI

The Environmental Quality Monitoring Department 
(EQMD) of the State Hydrometeorological Service 
realizes the ecologic monitoring of the environmental 
components quality monitoring (surface waters, air, 
soil, sediments, atmospheric precipitations, γ-radiation 
etc.), based on the monitoring network throughout the 
entire territory of the Republic of Moldova.

The definition of Ecologic Monitoring consists of a 
complex system by which the state and the relevant 
environmental organizations carry out a systematic 
surveillance of the environment quality status in or-

der to elaborate strategies, 
tactics and prevention and 
mitigation methods for the 
consequences of anthropo-
genic activities and natural 
hazards, to issue forecasts 
regarding pollution and to 
control operatively the effi-
ciency of ecologic rehabilita-
tion and mitigation means. 

The national environmen-
tal quality monitoring system 
was established in the 1960, 
but the systematic observa-
tions began in 1980. Their 
main objectives are:
• monitoring of the environ-
mental quality and determin-
ing the pollution level;
• detection of extremely high 
pollution of surface water, air 
and soil;
• prevention and mitigation of 
the anthropogenic impact on 

the environment and population;
• emergency warning about extremely high pollu-

tion of environmental objects;
• systematic informing of the public on the envi-

ronmental quality.
 The EQMD has appropriate human and technical 

ENVIRONmENTAl QUAlITy

Gavril Gîlcă, şef al direcţiei

Gavril Gîlcă , Head of the Department
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−	 familiarizarea sistematică a societăţii civile privind 
calitatea mediului.

Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, 
precum şi fiind deţinătorul Certificatului de acreditare 
nr. SNA MD CAECP LÎ 01 220 din 23 februarie, anul 
2010, în conformitate cu cerinţele internaţionale ISO/
CEI 17025-2006, obţinut în baza evaluării de către 
Centrul de acreditare în domeniul evaluării conformi-
tăţii produselor al Republicii Moldova, DMCM inclu-
de 7 subdiviziuni:

•	 Centrul monitoring ecologic integrat şi 
management informaţional (CMEIMI); 

•	 Centrul monitoring al calităţii apelor de 
suprafaţă (CMCAS); 

•	 Centrul monitoring al calităţii solului 
(CMCS); 

•	 Centrul de analize fizico-chimice 
(CAFC); 

•	 Centrul monitoring al calităţii aerului at-
mosferic şi radioactivităţii mediului (CMCAARM); 

•	 Secţia monitoring al calităţii aerului atmo-
sferic mun. Bălţi; (CMCAA mun. Bălţi); 

•	 Grupul de expediţie (GE).

resources and is the owner of the Accreditation Cer-
tificate nr. SNA MD CAECP LÎ 01 220 from 23 Febru-
ary 2010 in line with the international requirements 
ISO/CEI 17025-2006, obtained on the basis of an 
assessment by the Accreditation Center regarding 
the Product Conformation Evaluation of Moldova. 
The EQMD consists of 7 subdivisions:

•	 Integrated Ecologic Monitoring and Informa-
tional Management Center (IEMIMC). 

•	 Surface Waters Quality Monitoring Center 
(SWQMC); 

•	 Soil Quality Monitoring Center (SQMC); 
•	 Physical-Chemical Analysis Center (PCAC); 
•	 Ambient Air Quality and Environmental Ra-

dioactivity Monitoring Center (AAQERMC); 
•	 Ambient Air Quality Monitoring Division from 

Balti (AAQMD Balti); 
•	 Expedition Group (EG).
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mONITORINgUl ECOlOgIC INTEgRAT 
şi management informaţional

Centrul monitoring ecologic integrat şi manage-
ment informaţional (CMEIMI) este responsabil de 
stocarea, generalizarea, analiza statistică şi evalu-
area datelor ce ţin de calitatea componentelor me-
diului, obţinute în rezultatul analizelor de laborator 
şi de la posturile reţelei de monitorizare a Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat. 

CMEIMI reprezintă veriga finală în reţeaua de 
monitoring al calităţii componentelor mediului şi are 
sarcina de a crea şi gestiona 
bazele de date obţinute în re-
zultatul analizelor şi evaluărilor 
efectuate în cadrul Direcţiei mo-
nitoring al calităţii mediului, fiind 
completată sistematic cu infor-
maţia primară curentă referitoa-
re la starea de poluare a aerului, 
apelor de suprafaţă şi solului. 

Rezultatele obţinute sunt uti-
lizate în cadrul schimbului echi-
valent de informaţii cu statele 
vecine şi ţările membre ale Con-
venţiei Dunărene, privind calita-
tea cursurilor de apă transfron-
taliere, sunt periodic transmise 
secretariatelor Convenţiei de la Stockholm privind 
poluanţii organici persistenţi şi Convenţiei ONU pri-
vind poluarea aerului la distanţe lungi, ca ţară mem-
bră a acestor convenţii, la întocmirea buletinelor 
lunare privind calitatea mediului ambiant, referitoa-
re la cazurile înalte şi extrem de înalte de poluare 
a componentelor mediului, buletinelor informative şi 
altor tipuri de informaţii actualizate şi solicitate de be-
neficiari.

Crearea şi gestionarea bazei de date privind sta-
rea mediului în Republica Moldova sunt necesare în 
procesul decizional al organelor de resort şi deter-
minarea strategiei de management ecologic la toate 
nivelele de conducere. 

La momentul depistării cazurilor de poluare ex-
cepţională pe teritoriul Republicii Moldova, în regim 
urgent, se întocmeşte Buletinul-alertă, care se difu-
zează conform schemei aprobate de Ministerul Me-
diului şi este amplasat pe pagina web a serviciului. 
Sistematic se pregăteşte şi se difuzează informaţii 
referitoare la calitatea mediului, solicitată de diverse 
categorii de beneficiari, precum şi stipulată în acor-
durile şi contractele de colaborare cu diverse institu-
ţii, atît la nivel naţional, cît şi internaţional. 

Anual, CMEIMI participă la întocmirea Cadastrului 
de Stat al Apelor, prin pregătirea şi evaluarea datelor 
la compartimentul „Calitatea apelor de suprafaţă”.

Un indicator important al activităţii CMEIMI este 
evaluarea informaţiei obţinute şi promovarea ei cît 
mai veridic şi obiectiv în anuarele Direcţiei de moni-
toring, ce reflectă calitatea componentelor mediului 
pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv:

INTEgRATED ECOlOgICAl mONITORINg 
AND INFORmATIONAl mANAgEmENT 

Centre on Integrated Ecological Monitoring and 
Informational Management (CIEMIM) is responsible 
for storage, collection, generalization, statistical anal-
yses and assessment of the data on environmental 
quality, obtained from the laboratory analyses and 
from the monitoring network.

CIEMIM represents the final level of the environ-
mental quality monitoring network in the frame of the 
State Hydrometeorological Service. 

The main activity 
of CIEMIM starts with the development of a data-
base on a basis of analysis and calculations of the 
Environmental Quality Monitoring Department. The 
database is systematically completed with updated 
information on the state of air, surface water and soil 
pollution. 

The results obtained by using the data process-
ing software are used to prepare monthly bulletins 
on environmental quality, on high and extremely high 
pollution of the environmental compounds, informa-
tive bulletins and other types of updated information 
for the beneficiaries.

The development and management of the da-
tabase on the environment state in the Republic of 
Moldova is important for the decision making pro-
cess of the relevant authorities and for determination 
of the ecological management strategies at all the 
administration levels. 

When a high or extremely high pollution level of 
the environmental compounds is registered a Warn-
ing Bulletin is prepared and distributed according to 
the Scheme approved by the Ministry of Environ-
ment, as well as posted on the official web page of 
the State Hydrometeorological Service.

Information on environment quality, required by 
the beneficiaries, as well as the information stipu-
lated in the Accords and Contracts of collaboration 
with different institutions at national and international 
levels, is prepared and distributed systematically.

Annually the Centre participates in the develop-
ment of the State Water Cadastre by preparation and 
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−	 Starea calităţii apelor de suprafaţă conform indi-
cilor hidrochimici; 

−	 Starea calităţii aerului atmosferic; 
−	 Starea calităţii solului; 
−	 Situaţia radiologică în stratul de aer de la sol.

Una din priorităţile majore ale CMEIMI este famili-
arizarea sistematică a organelor administraţiei publi-
ce centrale şi locale, agenţilor economici şi populaţi-
ei cu informaţii referitoare la calitatea sau gradul de 
poluare a mediului ambiant pe teritoriul republicii. 

Monitoringul ecologic integrat are următoarele 
funcţii:

•	 înştiinţarea în regim de urgenţă a autorităţilor 
şi factorilor de decizie despre evidenţierea cazurilor 
de poluare, locul, sursa de poluare şi altă informaţie 
relevantă, pentru luarea în continuare a deciziilor 
corecte;

•	 informatizarea şi familiarizarea sistematică 
a societaţii civile, ministerelor, departamentelor 
şi instituţiilor de profil privind starea şi calitatea 
componentelor de mediu;

•	 asigurarea: 
•	 veridicităţii şi competitivităţii informaţiei;
•	 compatibilităţii informaţiei furnizate din surse 

locale şi internaţionale;
•	 complexităţii estimării informaţiei ecologice;
•	 operativităţii prezentării informaţiei 

beneficiarilor;
accesibilităţii informaţiei privind starea mediului. 

assessment of the data for the „Surface water qual-
ity” chapter. 

A very important indicator of the Centre’s activ-
ity is the assessment and promotion of the obtained 
information in the Monitoring Department Yearbooks 
that are available for everybody:

•	 Surface Water Quality State according to the 
hydrochemical indices;

•	 Surface Water Quality State according to the 
hydrobiological indices;

•	 Atmospheric Air Quality State;
•	 Soil Quality State;
•	 Radiological state of the main environmental 

compounds. 
One of the main priorities of the CIEMIM is the 

systematical familiarization of the ministries, depart-
ments, relevant institutes, decision-makers, popula-
tion etc. with information about the level of pollution 
of environment. 
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monitoringul calităţii aPelor 
de SuPrafaţă

Centrul monitoring al calităţii apelor de suprafaţă  
(CMCAS) şi-a început activitatea în anul 1964, avînd 
ca preocupare principală supravegherea calităţii apei 
rîurilor transfrontaliere Nistru şi Prut. În prezent, sis-
temul naţional de monitoring este unul complex, care 
activează în conformitate cu cerinţele naţionale, re-
gionale şi normativele prevăzute în Directiva-cadru 
60/2000/CEE în domeniul apei şi alte directive de me-
diu ale UE, constituit în special din monitoringul de 
supraveghere şi monitoringul operaţional.

Sarcina CMCAS constă în determinarea exactă a 
stării ecologice a apelor de suprafaţă de pe teritoriul 
Republicii Moldova, ce permite o implementare ul-
terioară a metodelor de ameliorare a calităţii apelor 
poluate, problemă care devine din ce în ce mai strin-
gentă în ţara noastră.

Activitatea centrului s-a extins prin efectuarea ob-
servaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de su-

prafaţă în 49 de secţiuni de monitoring, amplasate 
pe 16 rîuri mari şi mici, 5 bazine acvatice, 3 lacuri 
naturale, unde sunt analizaţi 49 de indicatori hidro-
chimici de calitate şi 7 grupe de elemente hidrobio-
logice. Avînd în vedere armonizarea legislaţiei Re-
publicii Moldova în domeniul apei cu directivele UE, 
sunt efectuate activităţi relevante pentru punerea în 
aplicare a Directivei-cadru în domeniul apei 60/2000 
şi, de asemenea, lista 1 şi 2 din Directiva 76/464/
SEE de identificare a compuşilor prioritari periculoşi 
în apele de suprafaţă.

În conformitate cu Acordul bilateral dintre Repu-
blica Moldova şi România, CMCAS efectuează in-
vestigaţii asupra calităţii apei r. Prut în 7 secţiuni de 

sURFACE WATER QUAlITy mONITORINg

The Surface Water Quality Monitoring Centre 
(SWQMC) started its activity in 1964, aiming to con-
trol the water quality of the Transboundary Rivers – 
Prut and Nistru. At present the national monitoring 
system represents a complex system that activates 
according to the national and regional requirements 
and that gradually aligns to the normatives foreseen 
in the Framework Directive 60/2000/CEE and other 
relevant EU Directives. The water monitoring is com-
prised of operative and supervising monitoring.

The main task of SWQMC is the 
determination of the surface water eco-
logical state on the territory of the Re-
public of Moldova. This allows the fur-
ther implementation of the measures 
for amelioration of the polluted waters 
state.

The Centre activity has extended by 
carrying out systematic observations on 
the surface water quality at 49 monitor-
ing sites set up on 16 big and small riv-
ers, 5 reservoirs, 3 natural lakes, by an-
alyzing 49 hydrochemical indices and 
7 groups of hydrobiological elements. 
Considering the process of harmoniza-

tion of the national legislation with EU Directives, there 
are carried out relevant activities for the implementa-
tion Water Framework Directive 60/2000 as well as of 
the list 1 and 2 of the Directive 76/464/SEE related to 
the identification of the dangerous compounds in the 
surface waters. 

According to the Bilateral Cooperation Agree-
ment between Republic of Moldova and Romania, 

the Centre is investigating the water quality of the 
Prut River on 7 jointly established monitoring sec-
tions, analyzing 26 hydrochemical indices and 3 
groups of hydrobiological elements. In the frame of 
the International Commission for the Protection of 
the Danube River, the monitoring is carried out at 
6 sections of the TransNational Monitoring Network 
(TNMN) on Prut River, analyzing 22 hydrochemical 
quality indices and 3 groups of hydrobiological ele-
ments. The monitoring of the aquatic alluvial depos-
its in the TNMN by analyzing 21 quality indices is 
carried out.  

Also, it is still actual the Bilateral Cooperation 
Agreement between the Republic of Moldova and 
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monitoring, stabilite de comun acord, după 26 indi-
catori hidrochimici şi 3 grupe de elemente hidrobio-
logice. În cadrul Convenţiei privind cooperarea şi uti-
lizarea durabilă a fluviului Dunărea şi, de asemenea, 
conform programului Comisiei Internaţionale pentru 
Protecţia Bazinului Fluviului Dunărea, se realizează 
monitoringul în 6 secţiuni stabilite ale Reţelei Trans-
naţionale de Monitoring (TNMN) pe r. Prut în con-
formitate cu 22 indicatori de calitate fizico-chimici, 
inclusiv substanţele prioritare periculoase, 3 grupe 
hidrobiologice, precum şi monitoringul sedimentelor 
în secţiunile TNMN după 21 indicatori de calitate. 

Totodată, rămîne actual şi Acordul bilateral din-
tre Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul căruia 
se efectuează monitoringul calităţii apei r. Prut şi r. 
Nistru în 3 secţiuni de monitoring, stabilite de comun 
acord, după 22 indicatori hidrochimici şi, de aseme-
nea, se realizează schimbul sistematic, reciproc şi 
echivalent de informaţie cu privire la calitatea apei r. 
Prut şi r. Nistru în secţiunile transfrontaliere.

Trimestrial, specialiştii CMCAS participă la con-
trolul internaţional de laborator (Qualco 
Danube) în comun cu Institutul de cer-
cetări al Administraţiei Apelor şi Protec-
ţiei Mediului Vituki din Budapesta, Un-
garia, care permite ridicarea nivelului de 
competitivitate şi veridicitate a analize-
lor efectuate în laboratoarele DMCM. 
Datorită extinderii cooperării şi implicării 
în proiectele internaţionale, a fost po-
sibilă completarea şi înzestrarea labo-
ratoarelor sistemului de monitoring cu 
echipament şi utilaj analitic modern, iar 
specialiştii implicaţi în analizele respec-
tive şi-au perfecţionat profesionalismul 
în instituţiile europene de profil. Aceste 
performanţe de iniţiere a procesului de 
raliere la cerinţele şi standardele inter-
naţionale au permis evaluarea, certifica-
rea şi acreditarea potenţialului uman şi 
tehnic la standardul european de calita-
te SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. 

Monitorizarea hidrobiologică a apelor 
de suprafaţă pe teritoriul Republicii Mol-
dova a fost iniţiată în cadrul laboratorului 
hidrobiologic al Serviciului Hidrometeo-
rologic de Stat începînd cu anul 1976. 
Multiple cercetări hidrobiologice ale pro-
belor de apă s-au realizat concomitent 
cu analizele hidrochimice şi observaţiile 
hidrologice, ceea ce oferă avantaje în 
evaluarea calităţii apei din ecosistemele 
examinate anual. 

Grupul hidrobiologic monitorizează, cu frecvenţa 
de 3-4 ori anual, calitatea apei în 46 secţiuni de con-
trol, inclusiv 5 bazine de acumulare, 2 lacuri, 16 rîuri 
şi evaluează informaţia obţinută pentru întocmirea 
anuarului privind calitatea apei conform următoare-
lor 7 grupe de elemente hidrobiologice:
-   bacterioplanctonul;

Ukraine on the water quality monitoring on Prut and 
Nistru rivers at 3 joint monitoring sections according 
to 22 hydrochemical indicators. Also, the agreement 
foresees the mutual exchange of information and 
data on water quality of the Nistru and Prut rivers in 
the transboundary sections.

Every three months the Centre participates in the 
external international laboratory control (Qualco Dan-
ube) in cooperation with the VITUKI Environmental 
Protection and Water Resources Research Institute, 
Hungary. This activity contributes to increasing of the 
veracity and competitiveness of the analyses carried 
out in the laboratories of the Department. Due to this 
cooperation and active participation in the interna-
tional projects, the laboratories were provided with 
modern analytic equipment and the specialists had 
the opportunity to be trained at various international 
relevant institutions. As a result of the initiation of the 
alignment process to the international standards and 
requirements it was possible to assess, certify and 
accredit the staff according to the European quality 

standard SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. 
The surface water hydrobiological monitoring on 

the territory of the country has started in the frame 
of the hydrobiological laboratory of SHS since 1976. 
A lot of hydrobiological researches were carried out 
simultaneous with the hydrochemical analyses and 
hydrological observations that enhanced the water 
quality assessment. 
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-   fitoplanctonul, inclusiv determinarea spectrometri-
că a conţinutului de clorofilă –„a”, condiţionată de rali-
erea la cerinţele Directivei-cadru pentru ape 60/2000 
şi standardul internaţional SM SR ISO 10230:2007;
-   zooplanctonul;
-   perifitonul;
-   fitobentosul;
-   macrofitele;
-   macrozoobentosul. 

Specialiştii grupului hidrobiologic participă la trai-
ninguri internaţionale pentru a-şi perfecţiona experi-
enţa şi a ridica gradul de profesionalism. 

Calitatea apelor de suprafaţă pe teritoriul Re-
publicii Moldova în perioada 2005-2009

În anul 2010, a fost definitivată analiza complexă 
a calităţii apelor de suprafaţă pentru perioada 2005-
2009.

Calitatea apei r. Nistru în perioada 2005-2009
Water quality in Nistru river in the period 2005-

2009

În ultimii 5 ani calitatea apei rîului Nistru, conform 
Indicelui Poluării Apei (IPA), se caracterizează printr-
un nivel de poluare fără devieri esenţiale. Valoarea 
IPA pe parcursul perioadei nominalizate a variat în 
limitele de la 0,61 (clasa de calitate II – curată), în 
anul 2008, în secţiunea or. Soroca, în amonte, pînă 
la 1,88 (clasa de calitate III – moderat poluată) în 
anul 2006, în secţiunea or. Vadul lui Vodă. Analiza 
datelor denotă un nivel de poluare ridicat în anii 2005 
şi 2006 pentru unele secţiuni, fapt ce s-a datorat în 
special debitului redus al apei, poluării frecvente a 
cursului de apă şi lipsei staţiilor de tratare a apelor 
reziduale în localităţile din bazinul rîului. 

Nivelul de poluare a rîurilor mici, ca şi în anii prece-
denţi, cu ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, compuşii cupru-
lui, produsele petroliere, fenoli, consumul biochimic de 
oxigen la 5 zile (CBO5) rămîne înalt şi se înregistrează 
frecvent conţinutul redus de oxigen dizolvat.

The hydrobiological group monitors the water 
quality 3-4 times per year at 46 monitoring sections, 
5 reservoirs, 2 natural lakes on 16 rivers. The gained 
information is evaluated in order to be included in the 
water quality yearbook, according to the following 7 
groups of hydrobiological elements 
- bacterioplankton, 
- phytoplankton (during the last years there was 

initiated the spectrometric determination of the 
chlorophyll „a” content, that was a requirement 
of Water Framework Directive 60/2000 and inter-
national standard SM SR ISO 10230:2007), 

- zooplankton, 
- periphyton, 
- phytobenthos,  
- macrophytes and 
- macrozoobenthos.

surface water quality on the territory of the 
republic of moldova in the period 2005-2009

The comprehensive analysis of the surface wa-
ter quality for the period 2005-2009 was finalized in 
2010.

According to the Water Quality Index (WQI) in the 
last 5 years, the Nistru river water quality is char-
acterized by a relative constant pollution level. Dur-
ing the mentioned period WQI range between 0,61 
(II class - clean) in 2008 downstream Soroca sec-
tion, to 1,88 (III class – moderate polluted) in 2006, 
inVadul lui Voda section. The data analysis shows 
a high level of pollution in 2005 - 2006 on several 
sections – fact caused mainly by the reduced water 
discharge, frequent pollution of the water course and 
lack of the water treatment plants in localities nearby 
the river basin. 

As in previous years, the small rivers pollution lev-
el is still high as regards the ammonia ions, nitrites, 
nitrates, cuprum compounds, oil products, phenols, 
5 days biochemical oxygen demand (BOD5) and fre-
quently registers dissolved oxygen insufficiency.  

When speaking about the exceptional and high 
level of pollution during the 2005-2009 years, the 
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Frecvenţa cazurilor de poluare înaltă şi excepţio-
nală a apelor de suprafaţă, pe parcursul anilor 2005-
2009, înregistrează o stabilitate cu o reducere a nu-
mărului de cazuri în anul 2009. 

Depistarea cazuri-
lor de PÎ şi PEÎ în re-
ţeaua de monitoring al 
apelor de suprafaţă în 
perioada 2005-2009

Occurrence of high 
(HP) and excessive 
pollution (EP) in the 
surface water moni-
toring system in the 
period 2005-2009

Tendinţa schimbă-
rii calităţii apelor de 
suprafaţă pe parcur-
sul ultimilor 5 ani, eva-
luată conform valorilor 
IPA obţinute în rezultatul observaţiilor efectuate în 
secţiunile monitorizate în cadrul DMCM, denotă o 
îmbunătăţire uşoară.

Pe parcursul anilor 2005 – 2009 s-a constatat că 
calitatea apei r. Nistru şi r. Prut a variat în limitele 
clasei II de calitate (curată) şi clasei III de calitate 
(moderat poluată). 

Calitatea apei r. Nistru s-a menţinut la nivelul clasei 
a III –a „moderat poluată”, cu o creştere, în anul 2006, 
a poluării bacterioplanctonice pînă la clasa intermedi-
ară III-IV „moderat poluată – poluată”, iar a bentosului 
în limitele clasei a IV-a de calitate – „poluată”.

Apa r. Prut a înregistrat o poluare mai înaltă cu 
compuşii cuprului în lunile de primăvară, din cauza 
precipitaţiilor abundente căzute pe teritoriul republi-
cii, care au coincis cu perioada de prelucrare a viţei 
de vie împotriva vătămătorilor cu substanţe chimice 
ce conţin cupru.

Apele rîului Prut, pe parcursul întregii perioade 
estimate, se caracterizează printr-o calitate de clasa 
a III-a – „moderat poluată”, bentosul încadrîndu-se în 
clasa a IV-a „poluată”, în anul 2006.

Calitatea apei fl. Dunărea pe parcursul celor 5 ani de 
referinţă a variat în limitele de la clasa II-a de calitate (cu-
rată) pînă la clasa a III-a de calitate (moderat poluată).

Pe parcursul acestei perioade, printre cele mai 
poluate rîuri mici au fost estimate: r. Lunga, ambele 
secţiuni (calitatea apei se încadrează în clasa a V-a 
(poluată); r. Bîc secţiunea s. Calfa, în aval şi mun. 
Chişinău (or. Sîngera), în aval (calitatea apei pe par-
cursul perioadei menţionate a variat în limite de la 
clasa a III-a (moderat poluată) pînă la clasa a VII-a 
(extrem de poluată).

Calitatea apei prelevate şi analizate din r. Răut, 
în perioada 2005-2009, s-a menţinut la un nivel înalt 
de poluare şi varia între clasele de calitate III-IV, IV, 
V, cu gradul de poluare mai înalt în secţiunile în aval 
de oraşele Bălţi şi Orhei.

number of cases is relatively constant and in 2009 
their occurrence had reduced.  

The tendency in change of the surface water 
quality in the last 5 years assessed according to the 

WQI, obtained as result of the carried out observa-
tions, shows a slight improvement.

During the 2005–2009 period the water quality of 
the Nistru and Prut rivers varied between the II class 
(clean) and III class (moderate polluted). 

The water quality in the Nistru river remained at 
the II class level „moderate polluted”, with a slightly 
increase in 2006, namely the bacterioplanktonic pol-
lution up to the  intermediary III-IV class „moderate 
polluted- polluted” and of the benthos – in the limits 
of the IV class – „polluted” .

The water of the Prut river registered a higher pol-
lution with cuprum compounds in the spring months 
due to the big quantity of precipitations that over-
lapped with the activities of vineyards cleaning, that 
are based on using chemicals containing cuprum. 

During the estimated period, the Prut river is 
characterized by the III class quality of the pelagian 
waters and in 2006 the benthos fits into the IV class 
„polluted”.

The water quality in the Danube river in the men-
tioned period ranged between II and III class. 

In the referred period the most polluted rivers 
are: Lunga, both sections (V class - “polluted”); Bîc, 
downstream Calfa village section and downstream 
Chişinău (Sîngera) (ranged between III class and VII 
class – “extremely polluted”).

The quality of the Raut river water sampled and 
analyzed during the 2005-2009 years remained at 
the same high level of pollution and varied between 
III-IV, IV and V classes. The most polluted sections 
are downstream Bălţi and Orhei districts.

The assessment of the Bîc river water quality 
shows a high level of pollution that varies between 
III-IV class „moderate polluted - polluted”, according 
to the majority of the analyzed elements. 

Other small rivers evaluated within the hydro-
biological laboratory show a high level of pollution 
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Media calităţii apei r. Bîc indică un grad de polua-
re înalt şi se menţine îndeosebi la nivelul intermediar 
III-IV „moderat poluată – poluată”, conform majorită-
ţii elementelor hidrobiologice analizate.

Celelalte rîuri mici monitorizate în cadrul labo-
ratorului hidrobiologic, după componenţa speciilor 
indicatoare, au înregistrat un nivel înalt de poluare, 
valoarea medie anuală estimîndu-se la nivelul inter-
mediar III-IV, „moderat poluată – poluată”, iar stratul 
bentic uneori ajungea la clasa a V-a de calitate „de-
gradată” (r. Gîrla Mare, Cubolta, 2008).

Calitatea apei acumulărilor de apă şi lacurilor 
naturale (bazinele Ghidighici, Costeşti, Taraclia, 
Comrat şi lacurile Cahul, Beleu, Manta) se încadrea-
ză în clasa a III-a (moderat poluată), iar apa baz. 
Dubăsari se încadrează în clasa a II-a (curată).

Monitoringul stării resurselor biologice în lacurile 
şi acumulările de apă ale Republicii Moldova în peri-
oada estimată îşi păstrează în ansamblu statutul de 
ecosisteme mezoeutrofice – ape cu conţinut mode-
rat de substanţe nutritive si cu productivitate medie. 

Conform celor constatate, se cere limitarea polu-
ării rîurilor, în special a celor mici, care se încadrea-
ză în categoria de calitate foarte poluată, poluată, 
degradată, precum şi a celor din clasa moderat po-
luată.

În scopul avertizării despre poluarea transfronta-
lieră în bazinul fl. Dunărea, in Serviciul Hidromete-
orologic de Stat a fost instituit sistemul  de  alertă  
AEWS (The Accident Emergency Warning Sys-
tem) care este activat ori de câte ori există un risc 
de poluare a apei transfrontaliere, sau nivelurile de 
pericol cind pragul de substanţe periculoase este 
depăşit. Prin intermediul sistemului AEWS se trans-
mit mesaje de avertizare internaţional. Acest lucru 
ajută autorităţile să întreprindă măsuri de protecţie 
a mediului şi populaţiei. AEWS operează pe o reţea 
din Centre Informaţionale de Alerte PIAC în fiecare 
din ţările bazinului fl. Dunarea. Aceste centre sunt 
formate din trei unităţi de bază:
• Unitatea de comunicare (care funcţionează 24 ore 

pe zi), care trimite şi primeşte mesaje de avertizare.
• Unitatea de expert, care evaluează impactul 

transfrontalier posibil a oricărui accident.
• Unitatea de decizie, care decide cînd avertis-

mentele internaţionale sunt necesare pentru a fi 
trimise.

Prima etapă a AEWS a intrat în funcţiune 
în aprilie 1997 în Austria, Bulgaria, Repub-
lica Cehă, Croaţia, Germania, Ungaria, Româ-
nia, Slovacia şi Slovenia. Ucraina şi Repub-
lica Moldova au intrat în sistem în 1999, Bos-
nia şi Herţegovina şi Republica Serbia din 2005. 
În Republica Moldova, acest centru PIAC-10 este 
localizat în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de 
Stat. Pe parcursul anului 2010 a dat dovada de func-
tionalitatea sa operativa pentru a informa privind ac-
cidentele intimplate pe fl Dunarea.

according to the indices. Their water quality varies 
between III-IV class „moderate polluted - polluted” 
and the benthic level sometimes reaches the V 
class„degraded” (Gîrla Mare, Cubolta, 2008).

The water quality of the natural lakes and water 
reservoirs (Ghidighici, Costeşti, Taraclia, Comrat 
reservoirs and Cahul, Beleu, Manta lakes) fits into 
the III class (moderate polluted), and the water of the 
Dubăsari reservoir fits into the II class.

The monitoring of the biological resources state 
of the lakes and reservoirs in Moldova in the estimat-
ed period shows that they are keeping their status of 
mezo-eutrophic ecosystems – water with a moder-
ate content of nutritive substances with an average 
productivity. 

In conclusion, it is evident the need to impede,  by 
any means, the pollution process of the rivers, par-
ticularly the small ones, as their categories of qual-
ity vary among very polluted, polluted, degraded, as 
well as moderate polluted.

In order to issue warnings regarding the trans-
boundary pollution in the Danube Catchment, the 
State Hydrometeorological Service established the 
AEWS alert system (Accident Emergency Warning 
System), which is being activated every time there 
is a risk of transboundary waters pollution or toxic 
substances exceeding the norm. Through the AEWS 
system, international warning messages are trans-
mitted, thus supporting the authorities in undertaking 
necessary environment and population protection 
means. 

AEWS operates with a network of Principal Alert 
Information Centers (PIAC) in each of the Danube 
Catchment countries. These centers consist of three 
basic units: 
- the Communication Unit (working on a 24 hours 

basis to receive and handle messages/warnings 
without delay); 

•  the Expert Unit (to assess the effects, or impacts 
of a reported accidental pollution); and 

- the Decision-making Unit, which is licensed with 
authority to make decisions on local, or interna-
tional warnings.

The first stage of the AEWS started to function 
in April 1997 in Austria, Bulgaria, Czech Republic, 
Croatia, Germany, Hungary, Romania, Slovakia and 
Slovenia. The Ukraine and the Republic of Moldova 
entered the system in 1999, Bosnia and Herzegovi-
na and the Republic of Serbia - in 2005.

In the Republic of Moldova, the PIAC-10 Center 
is located within the State Hydrometeorological Ser-
vice that, during 2010, showed great operative func-
tionality in informing about the accidents occurred on 
the Danube River. 
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monitoringul calităţii Solului

Centrul de monitoring al calităţii solului (CMCS) 
din cadrul DMCM activează de circa 30 de ani, este 
acreditat în sistemul naţional de acreditare al Repu-
blicii Moldova şi corespunde cerinţelor SR SM EN 
17025:2006, certificatul de acreditare nr. SNA MD 
CAECP LÎ 01 220 din 23 februarie 2010, valabil pînă 
la 22 februarie 2014.

CMCS monitorizează dinamica poluării solu-
lui şi posedă o reţea de supraveghere a cîmpurilor 
agricole (investigarea anuală a 6-10 gospodării din 
6-10 raioane ale republicii, prin colectarea sumară a 
probelor de sol din principalele tipuri şi subtipuri de 
sol, care constituie circa 60 de terenuri agricole cu o 
suprafaţa totală de aproximativ 3500 ha), terenurilor 
urbane din 10 oraşe, solurilor amplasate în apropie-
rea drumurilor cu diferit grad de intensitate a circula-
ţiei (7 puncte de observaţii), terenurilor ce n-au fost 
supuse poluării antropogene (Rezervaţiile ştiinţifice 
Codrii, Pădurea Domnească, Plaiul Fagului, Prutul 
de Jos şi ocolurile silvice Larga, Scoreni, Şoldăneşti, 
Răzeni), solurilor din vecinătatea depozitelor cu pes-
ticide (28 puncte de observaţii), terenurilor adiacente 
substaţiilor sistemului electroenergetic contaminate 
cu BPC (12 secţiuni de observaţii), sedimentelor din 
acumulările de apă situate pe teritoriul RM şi a mi-
grării poluanţilor nocivi. 

Monitorizarea se efectuează în intervale şi cu ro-
taţie de 4-5 ani în scopul determinării:
−	 poluanţilor organici persistenţi – pesticide cloror-

ganice, bifenili policloruraţi (BPC);
−	 insecticidelor organofosforice (paration metil, fo-

zalon, dimetoat, malation, bazudin);
−	 erbicidelor de tip sim-triazin (simazin, atrazin, 

prometrin), decis, 2,4-D şi derivaţii, acetoclor şi 
altor tipuri de pesticide;

−	 hidrocarburilor poliaromatice, compuşilor orga-
nici volatili etc.;

−	 poluanţilor anorganici – formele totale şi mobile 
ale metalelor grele, nitraţi, fosfaţi, sulfaţi etc.; 

−	 electroconductibilităţii (salinitatea) şi acidităţii 
solului;

−	 caracteristicilor fertilităţii solului, ce includ analiza 
următorilor compuşi: agrochimici (pH, substanţele 
organice, aciditatea de schimb), macroelementele 
(azot nitric, azot amoniacal, fosfor mobil şi total, 
potasiu mobil, calciul şi magneziul – formele de 
schimb, azot total), microelementele (cupru mobil, 
zinc mobil, mangan mobil).

Analizele se efectuează cu echipament modern 
ce permite utilizarea metodelor performante de ana-
liză, inclusiv: HP 6890 – cromatograf ce efectuea-
ză analiza prin intermediul Detectorului cu captare 
de electroni (ECD), Detectorului azot, fosfor (NPD) 
şi Detectorului de ionizare în flacără (FID), AT 7890 
A – cromatograf dotat cu Detector selectiv de masă, 
SOLAAR 969, SOLAAR 969Z – spectrofotometre cu 
absorbţie atomică în flacără şi în cuptor de grafit, fo-
tocolorimetru, pH-metru etc.

sOIl QUAlITy mONITORINg

The Soil Quality Monitoring Center (SQMC) of 
the EQMD activates for circa 30 years, is accredited 
in the national accreditation system of the Repub-
lic of Moldova and corresponds to the SR SM EN 
17025:2006 requirements – accreditation certificate 
No. SNA MD CAECP LÎ 01 220 from 23 February 
2010, valid until 22 February 2014.

SQMC monitors the soil pollution dynamics and is 
provided with an observation network of agricultural 
lands (annual investigation of 6 to10 households of 6 
to 10 districts of the republic with a summary soil sam-
pling from the main types and sub-types  of soil, that is 
circa 60 camps with the surface area of 3500 ha in the 
warm period of the year), urban lands from 10 cities, 
fields nearby the roads (7 observation points), back-
ground fields that were not polluted (scientific reser-
vation Codrii, Pădurea Domnească, Plaiul Fagului, 
Prutul de Jos and forestry Larga, Scoreni, Şoldaneşti, 
Răzeni), lands in the vicinity of the pesticide deposits 
(28 observation points), fields in the vicinity of ener-
getic systems contaminated with PCB (12 observation 
sections), water bodies for sampling the sediments 
and analyses of the toxic pollutants migration. 

The monitoring is carried out for the determina-
tion of the:
−	 Persistent Organic Pollutants – chlororganic 

pesticides, polychlorinated biphenyls (PCB);
−	 Organophosphate insecticides; 
−	 Herbicide and other types of pesticides;
−	 Polyaromatic hydrocarbons, volatile organic 

compounds etc.;
−	 Nonorganic pollutants – total and mobile forms 

of the heavy metals, nitrates, phosphates, sul-
phates etc.;

−	 Soil electro conductivity (salinity) and acidity;
−	 Soil fertility characteristics, including the follow-

ing parameters: agrochemical (pH, organic com-
pounds, exchange acidity), macro elements and 
microelements.

The analysis are carries out with modern equip-
ment basing on modern methodologies: HP 6890 
– Gas Chromatograph that uses Electron Capture 
Detector (ECD), Nitrogen Phosphorus Detector 
(NPD) and Flame Ionization Detector (FID), AT 7890 
A – chromatograph equipped with Mass Selective 
Detector, SOLAAR 969, SOLAAR 969Z – Atomic 
Absorption Spectrometers and graphite oven, photo 
colorimeter, pH-meter etc.

The research of all parameters is carried out ac-
cording to the in force laws (ISO, EPA, МУ, ГОСТ 
etc.). The high qualification of the personnel that was 
trained at European relevant institutes, as well as the 
up-to-date equipment assured a high reliability and 
accuracy of data. 

To ensure the obtained data authenticity, the 
Centre participates in the intercomparison in deter-
mination of organochlorine in the frame of UNEP’s 
Regional Seas Programme and ICPDR.  
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Cercetarea tuturor parametrilor se efectuează în 
conformitate cu actele normative în vigoare. Profe-
sionalismul înalt al angajaţilor, care au beneficiat de 
stagieri în instituţiile de profil naţionale şi europene, 
asigură o veridicitate şi o precizie înaltă a rezultatelor.

Pentru asigurarea autenticităţii datelor obţinute, 
CMCS participă la exerciţiile de intercomparare în 
determinarea compuşilor organici şi anorganici, or-
ganizate în cadrul Programului Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare, în cadrul Convenţiei de la Stockholm 
şi Convenţiei pentru Protecţia Fluviului Dunărea.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 
din 2 februarie 2009 şi Regulamentul privind BPC, 
aprobat prin aceeaşi hotărîre, în prezent în Republi-
ca Moldova se desfăşoară lucrările de inventariere şi 
identificare la scară naţională a BPC în uleiul dielec-
tric din echipamentul electroenergetic, la care acţiuni 
participă şi CMCS, care ulterior a fost dotat cu anali-
zatorul L2000DX şi reagenţii chimici necesari pentru 
investigarea preliminară a uleiului. De asemenea, 
CMCS asigură efectuarea analizei gaz-cromatogra-
fice a uleiului în vederea confirmării conţinutului de 
BPC depistat la concentraţiile mai mari de 50 ppm. 

În conformitate cu prevederile Convenţiei de la 
Stockholm, CMCS realizează monitorizarea poluan-
ţilor organici persistenţi (POPs), în scopul evidenţi-
erii gradului de poluare a componentelor mediului 
ambiant şi a sănătăţii populaţiei cu poluanţi organici 
persistenţi incluşi în anexele A, B şi C ale acestei 
convenţii.

Pe parcursul a circa 10 ani, centrul participă în 
diverse proiecte internaţionale, printre care:
•	 1997 – 1998 – EU TACIS project “Accident 

Emergency Warning System and Monitoring La-
boratory and Information Management for the 
Ukrainian and Moldavian Parts of the Danube 
River Basin”;

•	 1999 – 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9701 
“Prut River Water Management”;

•	 1999 – 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9705 
“Vulcanesti Pesticide Dump Site Investigation”, 
Component 2.;

•	 2000 –2001 – EU TACIS Project “Prut River Tri-
butaries”;

•	 2002 – 2004 – GEF-PPG Project TF051208 
“Enabling Activities Related to the Implementa-
tion of the Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants in the Republic of Moldova”;

•	 2006 – 2010 – GEF Persistent Organic Pollutants 
(POPs) Stockpiles Management and Distruction 
Project, Moldova.

Calitatea solurilor pe teritoriul Republicii mol-
dova în perioada 2005-2009

În anul 2010 a fost definitivată analiza complexă 
a calităţii solului pentru perioada 2005-2009.

Pe parcursul perioadei 2005-2009 în cadrul 
DMCM s-a efectuat monitorizarea calităţii solului pe 
teritoriul republicii, conform programului de activita-

According to the Government Resolution No. 81 
of 2 February 2009 and the Regulation on the PCB, 
approved by this resolution, at present there is car-
ried out inventarisation and identification of  PCB at 
national level and the SQMC is taking part in this 
process. In this regards, the centre was provided 
with L2000DX analyzer and chemical reagents nec-
essary for the preliminary investigation of oil. The 
Centre also provides the gas-chromatographic anal-
ysis of oil for PCB. 

According to the Stockholm Convention on Per-
sistent Organic Pollutants the Centre carries out the 
monitoring of Persistent Organic Pollutants for the 
determination of the pollution degree of environmen-
tal components and population health in relation with 
POPs included in the A, B and C annexes of the 
Convention. 

More than 10 years the Centre participates in dif-
ferent projects such as:
• 1997 - 1998 – EU TACIS project “Accident Emer-

gency Warning System and Monitoring Labora-
tory and Information Management for the Ukrai-
nian and Moldavian Parts of the Danube River 
Basin” 

• 1999 - 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9701 
“Prut River Water Management”

• 1999 - 2000 – EU TACIS Project EnvReg 9705 
“Vulcanesti Pesticide Dump Site Investigation”, 
Component 2.

• 2000 –2001 – EU TACIS Project “Prut River 
Tributaries”

• 2002 - 2004 – GEF-PPG Project TF051208 “En-
abling Activities Related to the Implementation of 
the Stockholm Convention on Persistent Organic 
Pollutants in the Republic of Moldova”

• 2006 - 2010 – GEF Persistent Organic Pollutants 
(POPs) Stockpiles Management and Distraction 
Project, Moldova

soil quality on the territory of the Republic of 
moldova in the period 2005-2009

The complex analysis of the soil quality for the 
2005-2009 period was finalized in 2010. 

During the 2005-2009 period the EQMD carried 
out the soil quality monitoring according to the ap-
proved action plan. The soil samples were collected 
from agricultural lands, observation sections of the 
meteorological posts and sections, recreation zones 
(parks) from Chişinău, as well as background sam-
ples from the scientific reservations. The analysis 
were realized according to 36 indicators: organo-
chlorinated pesticides – ∑DDT (DDE, DDD, DDT), 
∑HCH (alpha, beta, gamma), hexachlorobenzene; 
PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 
153, PCB 138, PCB 180); total and mobile forms of 
the heavy metals and soil agrochemical properties 
(humus, pH, phosphor and nitrogen (total forms), 
nitrates and ammonia nitrogen, phosphor (mobile), 
calcium and magnesium. 



57

te aprobat. Au fost prelevate şi analizate probe de 
sol din cîmpurile agricole ale republicii, secţiunile de 
observaţii permanente de la staţii şi posturi meteo-
rologice, din zonele de recreaţie (parcuri) ale mun. 
Chişinău, precum şi probe de sol din rezervaţiile şti-
inţifice. Analizele s-au efectuat conform a 36 indica-
tori: pesticide organoclorurate – ∑DDT (DDE, DDD, 
DDT), ∑HCH (alfa, beta, gamma), HCB; bifenili poli-
cloruraţi (BPC 28, BPC 52, BPC 101, BPC 118, BPC 
153, BPC 138, BPC 180); formele mobile şi totale 
ale metalelor grele (cupru, nichel, zinc, plumb, man-
gan) şi proprietăţile agrochimice ale solului (humus, 
pH, fosfor şi azot (forme totale), azotul nitraţilor şi 
celui amoniacal, fosfor (mobil), calciu şi magneziu 
(forme variabile). 

Analiza datelor denotă că pe teritoriul republicii 
conţinutul mediu al ∑DDT în solul de 
pe cîmpurile agricole investigate a 
constituit 0,29 CMA (0,029 mg/kg).

Cazurile cu depăşiri ale CMA au 
constituit 6,3% din numărul total de 
probe analizate. Nivelul maxim de polu-
are a solului cu ∑DDT a constituit 6,15 
CMA (0,615 mg/kg), fiind înregistrat în 
s. Bardar, r-nul Ialoveni, pe terenul cu 
plantaţie de viţă de vie cu o suprafaţă de 
34 ha (20,0 %). 

Conţinutul maxim al sumei DDT 
în solurile cîmpurilor agricole în 
anul 2009

The maximum content of ∑DDT 
in the agricultural lands soils in 
2009

Conform rezultatelor analizelor, 
se constată că, conţinutul sumei 
DDT în sedimente s-a redus în anul 
2009, comparativ cu anul 2007, dar s-a majorat faţă 
de anul 2008. Un nivel mai ridicat s-a înregistrat în 
anul 2009, în r. Bîc mun. Chişinău, în aval. 

Probe de sedimente au fost prelevate şi analiza-
te din acumulările de apă Costeşti, Dubăsari, Ghidi-
ghici, Comrat, Taraclia, lacurile naturale Cahul, Be-
leu, sistemul de lacuri Manta şi rîurile: Prut, Nistru, 
Bîc, în scopul determinării POC şi BPC, conţinutul 
formelor totale ale azotului, fosforului şi metalelor 
grele.

În anul 2009, comparativ cu anii precedenţi, în r. 
Bîc, secţiunea mun. Chişinău, s-a înregistrat o ma-
jorare a concentraţiei de azot total şi de fosfor total. 

Conţinutul metalelor grele (Cu, Zn, Pb, Ni şi Mn) 
în probele colectate pe parcursul anilor 2005-2009, 
în secţiunile incluse în reţeaua de monitorizare, de-
notă o creştere nesemnificativă. 

The data process shows that on the territory of 
the republic the average content of ∑DDT in the in-
vestigated agricultural lands constituted 0,29 MPC 
(0,029 mg/kg).

Only 6,3% of the total samples exceeded the 
MPC. The maximum soil pollution level as regards 
the ∑DDT constituted 6,15 MPC (0,615 mg/kg) and 
it was registered in Bardar village, Ialoveni district on 
a vineyard field with a 34 ha surface (20,0 %). 
According to the analysis results it was established 
that the ∑DDT contain in sediments has reduced in 
2009 comparing to 2007 and in the same time it in-
creased comparing to 2008. A higher level was reg-
istered in 2009 downstream Bîc river in Chisinau. 

In order to determine the organochlorinated pes-
ticides and PCB, content of nitrogen total forms, 

phosphor and heavy metals, there was taken and 
analyzed samples from the Costeşti, Dubăsari, Ghi-
dighici, Comrat and Taraclia reservoirs; Cahul, Beleu 
and Manta natural lakes; Prut, Nistru and Bîc rivers.

Comparing to previous years in 2009, the con-
centration of total nitrogen and phosphor in the Bîc 
river has increased. 

The content of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Ni and 
Mn) in the samples collected during the 2005-2009 
period in the sections included in the monitoring net-
work presented an insignificant increase.
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centrul de analize fizico-chimice

Centrul de analize fizico-chimice (CAFC) a fost 
constituit recent şi este abilitat cu efectuarea ana-
lizelor fizico-chimice ale componentelor mediului 
monitorizate în cadrul DMCM. Centrul este dotat cu 
echipament modern ce permite utilizarea metodelor 
performante de analize cromatografice ale pestici-
delor organoclorurate (POC), bifenililor policloruraţi 
(BPC), hidrocarburilor poliaromatice (PAH), com-
puşilor organici volatili (VOC), poluanţilor incluşi în 
Directiva-cadru UE privind apa, a substanţelor priori-
tare incluse în Convenţia de la Stockholm etc. Toto-
dată, se analizează posibilităţile de extindere a listei 
de poluanţi analizaţi. 

PhySical-chemical analySiS center (Pcac)

Physical-Chemical Analysis Center (PCAC) was 
founded recently and is empowered to carry out the 
physical and chemical analysis of environmental 
components that are monitored by the Center. PCAC 
has modern equipment that permits to use advanced 
cromatographical analysis methods of organichlorine 
pesticides (OCP), polychlorinated biphenyls (PCB), 
polyaromatic hydrocarbons (PAH), volatile organic 
compounds (VOC), pollutants included in the EU 
Water Framework Directive, priority substances in-
cluded in the Stockholm Convention, etc. Also, the 
Center considers the possibility to extend the list of 
analyzed pollutants. 
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monitoringul calităţii aerului şi ra-
dioactivităţii mediului

 
Centrul monitoring al 

calităţii aerului atmosferic 
şi radioactivităţii mediului 
(CMCAARM) şi-a început 
activitatea în anul 1969 
şi dispune de o reţea de 
supraveghere constituită 
din 17 posturi staţionare, 
unde, conform programu-
lui, de 3 ori în 24 de ore 
(7oo, 13oo, 19oo), se prele-
vează probe de aer după 
următorii poluanţi de bază: 
suspensii solide, dioxid de 
sulf, monoxid de carbon, 
dioxid de azot şi poluanţi 
specifici (sulfaţi solubili, 
oxid de azot, fenol, alde-
hidă formică) în 5 centre 
industrializate ale Republi-
cii Moldova (Chişinău – 6 posturi, Bălţi – 2 posturi, 
Bender – 4 posturi, Tiraspol – 3 posturi, Rîbniţa – 2 
posturi).

Monitoringul calităţii aerului atmosferic în Repu-
blica Moldova se efectuează în conformitate cu:
−	 Legea nr. 1536-XIII din 25.02.98 cu privire la ac-

tivitatea hidrometeorologică;
−	 Legea Republicii Moldova nr. 1515-XII din 16 iu-

nie 1993 privind protecţia mediului înconjurător;
−	 Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind pro-

tecţia aerului atmosferic.
Programul observaţiilor, prelevarea mostrelor 

şi analiza chimică se efectuează conform meto-
dologiei „Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы, РД 52.04.186-89 – Москва 1991”. În-
cepînd cu trimestrul IV al anului 2011, va fi iniţiată 
determinarea pulberilor în suspensie PM10 (µm) şi a 
altor compuşi anorganici la POP nr. 7 (str. Grenoble, 
134, mun. Chişinău). Necesitatea determinării pulbe-
rilor în suspensie PM10(µm) se impune în conformitate 
cu Planul-cadru privind dezvoltarea monitoringului 
acestora cu fracţia 10 şi 2,5 µm în ţările Europei de 
Est, Caucaz şi Asia Centrală (EECAC), elaborat de 
către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu Strate-
gia pentru monitorizarea calităţii aerului atmosferic, 
elaborată de către Grupul de lucru privind monito-
ringul şi evaluarea mediului înconjurător din cadrul 
Comisiei Europene a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Începînd cu luna aprilie 2007, în scopul realizării 
eficiente a monitoringului calităţii aerului atmosferic, 
s-au iniţiat activităţi de monitorizare în timp real al 
acestuia, prin amplasarea staţiei automate de con-
trol în s. Mateuţi, r. Rezina. Staţia monitorizează în 
regim automat 15 parametri (cu excepţia suspensii-
lor solide totale, care se prelevează manual), dintre 
care 10 poluanţi atmosferici (oxizii de azot NO, NO2, 

AmbIENT AIR QUAlITy AND ENVIRONmEN-
TAl RADIOACTIVITy mONITORINg 

 

Ambient Air Quality and Environmental Radioac-
tivity Monitoring Center (AAQEMC) was founded in 
1969 and possesses a monitoring network of 17 sta-
tionary posts. Samples are collected three times per 
day (7oo, 13oo, 19oo) and analyzed by main parameters 
(particulate matters, sulphur oxide, carbon oxide, ni-
trogen dioxide) and by specific parameters (soluble 
sulphur, nitrogen oxide, formaldehyde, phenol and 
benzapirene) in 5 industrial regions (Chişinău – 6 
posts, Bălţi – 2 posts, Bender – 4 posts, Tiraspol – 3 
posts, Rîbniţa – 2 posts).

The atmospherical air quality monitoring in Moldo-
va is realized in line with the following regulations:
−	 Law nr. 1536-XIII from 25 February 1998 regard-

ing hydrometeorological activity;
−	 Law nr. 1515-XII from 16 June 1993 regarding 

environmental protection;
−	 Law nr. 1422-XIII from 17 December 1997 re-

garding atmospherical air protection.
The observation program, sampling and 

chemical analysis are carried out according to 
the „Руководство по контролю загрязнения 
атмосферы, РД 52.04.186-89 – Москва 1991” 
methodology (Guidelines for atmosphere pollution 
control). Starting with the fourth trimester of 2011, 
there will be initiated the determining of particulate 
matters PM10 (µm) and of other inorganic components 
to POP (Pollution Observation Post) nr. 7 (Chişinău, 
Grenoble, 134 str.). The necessity of particulate mat-
ters determination PM10(µm) is required to be in line 
with the Framework Plan regarding the development 
of particulate matters monitoring with the fraction 10 
and 2,5 µm in the countries of Eastern Europe, Cau-
casus and Central Asia (EECCA), elaborated by the 
World Health Organization based on the reduction 
of risks for population’s health and with the Strategy 
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NOx, dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, monoxi-
dul de carbon, ozonul troposferic, suspensiile solide 
totale, precum şi cele cu fracţia de 10µm), debitul 
dozei de expoziţie a radiaţiei gamma şi 5 parame-
tri meteorologici (temperatura şi umiditatea aerului, 
presiunea atmosferică, direcţia şi viteza vîntului).

În anul 1992, a fost creată reţeaua naţională de 
observaţii asupra componenţei chimice a precipitaţi-
ilor atmosferice înregistrate la staţiile meteorologice, 
în conformitate cu 6 indicatori de calitate. Actual-
mente, monitorizarea precipitaţiilor se efectuează la 
staţiile meteorologice din localităţile Chişinău, Cahul, 
Corneşti, Bălţi, Leova, iar în anul 2011 se vor iniţia 
investigaţii şi la staţiile meteorologice Ştefan-Vodă 
şi Briceni. Începînd cu anul 2009, spectrul parame-
trilor investigaţi a fost extins, astfel în prezent sunt 
analizaţi următorii parametri: sulfaţi, cloruri, nitraţi, 
hidrogenocarbonaţi, ionii de calciu, magneziu, sodiu, 
potasiu şi amoniu, precum şi se determină reacţia 
activă a concentraţiei ionilor de hidrogen (pH) şi con-
ductivitatea.

În scopul realizării prevederilor Convenţiei privind 
poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe 
lungi, (ratificată de Republica Moldova în 1995), în 
anul 2007 a fost restabilită şi dotată cu echipament 
modern staţia de control din or. Leova, unde se efec-
tuează observaţii privind calitatea aerului atmosferic 
conform Programului EMEP (Programul comun pen-
tru observaţii şi evaluarea transferului poluanţilor la 
distanţe mari în Europa), nivelul I (compuşii anorga-
nici în precipitaţii şi aerul atmosferic: sulfaţi, nitraţi, 
cloruri, amoniu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, di-
oxidul de sulf, ozonul troposferic şi pulberile în sus-
pensie cu fracţia 10 µm în aer, pH şi electroconduc-
tibilitatea în precipitaţiile atmosferice). La această 
staţie se monitorizează parţial şi compuşii nivelului 
II (poluanţii organici persistenţi, în special bifenilii po-
licloruraţi şi hidrocarburile poliaromatice, prezenţi în 
aer şi precipitaţiile atmosferice, de asemenea şi me-
talele grele în precipitaţii). Începînd cu anul 2010 au 
demarat investigaţiile privind determinarea carbonu-
lui elementar şi organic în baza pulberilor în suspen-
sie PM10 µm. Investigaţiile se efectuează în comun 
cu Institutul de Cercetări şi Investigaţii în Domeniul 
Atmosferei din Norvegia (NILU) pe parcursul perioa-
dei octombrie 2010-octombrie 2011.

În cadrul CMCAARM se efectuează observaţii 
privind investigarea radionuclizilor tehnogeni 137-
Cs, 90-Sr,(ceziu-137, strontiu-90), activitatea su-
mară beta şi gamma în precipitaţiile atmosferice, 
precum şi determinarea conţinutului radionuclizilor 
telurici în solurile necultivate 226-Ra, 232-Th, 40-K 
(radiu-226, toriu-232, caliu-40). Totodată, începînd 
cu anul 2009 a fost iniţiată investigarea aerosolilor 
radioactivi în aerul atmosferic, prin amplasarea unei 
staţii (ASS-500) de colectare a acestora în mun. Chi-
şinău. Începînd cu anul 2010, s-a iniţiat şi investiga-
rea radionuclizilor tehnogeni şi naturali în apele de 
suprafaţă şi în special în cele ale r. Prut şi r. Nistru.

for ambient air quality monitoring as the instrument 
of environment policy in EECCA countries, issued by 
the Environmental Monitoring and Assessment Work 
Group within the United Nations European Commis-
sion. 

Starting with April 2007, in order to efficient the 
ambient air quality monitoring, there have been initi-
ated several real time air monitoring activities by es-
tablishing the automatic control station in Mateuţi vil-
lage, Rezina district. The post monitors automatically 
15 parameters (except total particulate matters that 
are sampled manually), out of which 10 atmospheric 
pollutants (nitrogen oxides NO, NO2, NOx, sulphur 
dioxide, hydrogen sulphide, ammonium, carbon ox-
ide,  sum of the aromatic hydrocarbons,  troposphere 
ozone, total particulate matters, as well as those with 
PM10 fraction), the exposure to gamma rays and 5 
meteorological parameters (temperature and air hu-
midity, atmospheric pressure, direction and speed of 
the wind).

In 1992 the National Monitoring Network of At-
mospheric Precipitation Chemistry was established 
according to 6 quality indicators. Presently, the pre-
cipitations monitoring is realized at the meteorological 
stations from Chişinău, Cahul, Corneşti, Bălţi, Leo-
va, and in 2011 there will be initiated investigations 
at the meteorological stations from Ştefan-Vodă and 
Briceni. Starting with 2009, the spectrum of atmo-
spheric precipitations investigated parameters was 
essentially extended, thus nowadays the following 
characteristics are analyzed: sulfates, chlorides, ni-
trates, calcium ions, magnesium, sodium, potassium 
and ammonia, and the active reaction and conduc-
tivity of pH concentration is determined. 

In order to honor the commitments under the Con-
vention of long distance transboundary atmospheric 
pollution (ratified by Moldova in 1995), in 2007 there 
was reestablished and equipped the transboundary 
pollution control station from Leova, where there have 
been initiated observations of ambient air quality in 
line with EMEP Program (European Monitoring and 
Evaluation Program), level I (inorganic compounds 
in precipitations and ambient air: sulfates, nitrates, 
chlorides, ammonium, sodium, potassium, calcium, 
magnesium, sulfur dioxide, troposphere ozone and 
particulate matters PM10(µm), pH and electrical con-
ductivity in atmospheric precipitations). This post 
monitors partially the compounds according to level 
II (persistent organic pollutants, especially polychlo-
rinated biphenyls and polyaromatic hydrocarbons, 
in the air and atmospheric precipitations, and heavy 
metals in precipitations). Starting with 2010, there 
have been initiated investigations regarding elemen-
tary and organic carbon determination based on 
particulate matters PM10 µm. The investigations are 
carried out jointly with the Norwegian Institute for Air 
Search (NILU), during a one year period (October 
2010 - October 2011).

The AAQEMC makes observations regarding the 
investigation of anthropogenic radionuclides 137-Cs, 
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Variaţia conţinu-
tului radionuclizilor 
în probele de sol 
necultivat prelevate 
la staţiile meteoro-
logice, a.a. 2006, 
2008, 2009.

Variation of con-
tent of radionuclides 
in soil samples tak-
en at the meteoro-
logical stations fal-
low, aa 2006, 2008, 
2009.

Monitoringul radioactivităţii mediului se efectuea-
ză în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 477 din 19 mai 2000 ,,Cu privire la re-
ţeaua naţională de observare şi control de laborator 
asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător 
cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice 
şi mijloace bacteriene (biologică)” şi conform com-
partimentului ,,D” punctul 8, se efectuează observaţii 
asupra debitului dozei de expoziţie a radiaţiei gamma 
de 2 ori pe zi, iar în caz de pericol şi declanşare a si-
tuaţiilor excepţionale - nu mai puţin de 4 ori în 24 ore. 

Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica 
Moldova, conform Acordului de colaborare, prezintă 
anual rezultatele analizelor corespunzătoare efectu-
ate pe teritoriul Republicii Moldova Serviciului Hidro-
meteorologic din Federaţia Rusă, pentru elaborarea 
anuarului „Situaţia radioactivă pe teritoriul Federaţiei 
Ruse şi a ţărilor din vecinătate”. 

Actualmente, CMCAARM cooperează în cadrul 
proiectelor regionale de asistenţă tehnică oferite şi 
suportate financiar de către Agenţia Internaţiona-
lă pentru Energia Atomică (AIEA). Astfel, începînd 
cu anul 2007, CMCAARM activează în comun cu 
AIEA în cadrul Programului privind reţeaua globală 
de determinare a compoziţiei izotopice în precipitaţii 
(GNIP) şi, în special, a izotopilor stabili Oxigen-18, şi 
Deuterium (hidrogen-2), precum şi a izotopului radi-
oactiv Tritium (hidrogen-3). De asemenea, începînd 
cu anul 2010 CMCAARM participă în alte două pro-
iecte: „Caracteristica variaţiei sezoniere a concentra-
ţiei pulberilor în suspensie (fracţia PM10µm) în zona 
urbană şi rurală la manifestarea diferitelor condiţii 
meteo-climatice” şi „Aplicarea abordărilor moderne şi 
instrumentelor pentru evaluarea impactului radiaţiilor 
ionizante asupra mediului”, în colaborare cu AIEA.

Ralierea sistemului naţional de monitoring la ce-
rinţele şi criteriile de activitate internaţională, sporirea 
nivelului de competenţă tehnică şi umană, a impus 
certificarea, omologarea şi acreditarea sistemului 
naţional de monitoring în conformitate cu standardul 
internaţional de competitivitate ISO/CEI 17025.

În componenţa CMCAARM intră şi Secţia monito-

90-Sr, (cesium-137, strontium-90), beta and gamma 
total activity in atmospheric precipitations, as well as 
the determination of telluric radionuclides in unculti-
vated soils 226-Ra, 232-Th, 40-K (radium-226, tho-
rium-232, potassium-40). Also, starting with 2009, 
the investigation of radioactive aerosols in the at-
mospheric air was initiated by establishing a station 
(ASS-500) of collection in Chişinău. The research of 
natural and anthropogenic radionuclides in surface 
waters (especially in Prut and Nistru rivers) started 
in 2010. 

The environmental radioactivity monitoring is re-
alized under the Moldova’s Government Decision 
nr. 477 from 19 May 2000 ,,regarding the national 
observation and lab control network for environment 
pollution with radioactive, poisonous, toxic substanc-
es and bacteria (biological)” and in line with the com-
partment ,,D” item 8, the observation of dose rate of 
gamma radiation exhibition twice a day, and in case 
of danger and exceptional situations – not less than 
4 times per day. 

According to the Cooperation Agreement be-
tween the SHS of the Republic of Moldova and The 
Hydrometeorological Service of the Russian Federa-
tion, as well as within the exchange of information 
for the issuing of the „Radioactive situation on the 
Russian territory and in the neighborhood countries” 
yearbook. The AAQEMC presents annually the re-
sults of the analysis of the radioactive situation on 
the territory of Moldova. 

Presently, the AAQEMC participates in regional 
technical assistance programs financed by the Inter-
national Atomic Energy Agency (IAEA). Thus, start-
ing with 2007, the AAQEMC cooperates jointly with 
IAEA under the program regarding the Global Net-
work of Isotopes in Precipitations (GNIP) and, espe-
cially of stable isotopes Oxygen-18, and Deuterium 
(hydrogen-2) and of the radioactive isotope Tritium 
(hydrogen-3). Also, starting with 2010 the AAQEMC 
participates in cooperation with IAEA in two projects: 
„Characteristic of Season Variation of Particulate 
Matter Concentration (PM10µm) in Urban and Rural 
Area during Various Meteo-Climatic Conditions” and 
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ring al calităţii aerului din mun. Bălţi, care dispune de 
2 posturi staţionare de observaţii, unde se efectuea-
ză observaţii asupra poluării aerului, din anul 1978. 
Mostrele de aer prelevate de la posturi sunt anali-
zate după indicii de bază – suspensii solide, dioxid 
de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon – şi cei 
specifici – sulfaţi solubili şi aldehida formică.

Prognoze ale poluării de fond a aerului

Sarcina principală a Secţiei prognoze a poluă-
rii aerului din cadrul CMCAARM, care şi-a început 
activitatea în anul 1980, este prevenirea cazurilor 
periculoase de poluare a aerului şi îmbunătăţirea 
stării bazinului aerian urban, prognoza şi întocmirea 
avertizărilor privind creşterea posibilă a nivelului de 
poluare a aerului. 

În cadrul secţiei se efectuează prognoza nivelului 
poluării aerului atmosferic pentru 5 centre industriale 
- mun. Chişinău, mun. Tiraspol, mun. Bălţi, or. Ben-
der, or. Rîbniţa şi localitatea Mateuţi, r. Rezina.

Angajaţii secţiei efectuează investigaţii privind 
condiţiile de acumulare sau dispersie a poluanţilor 
în aer. Conţinutul nocivelor în stratul atmosferic de la 
suprafaţa solului depinde de condiţiile meteorologice 
şi de particularităţile derulării proceselor sinoptice, 
astfel prognozarea gradului de poluare a aerului at-
mosferic în condiţiile meteorologice nefavorabile este 
parte componentă importantă şi indispensabilă a ac-
tivităţilor cu privire la protecţia mediului ambiant.

Angajaţii secţiei analizează zilnic situaţiile sinop-
tice, condiţiile meteorologice şi gradul de poluare a 
aerului atmosferic, elaborează prognoze şi avertizări 
cu privire la gradul de poluare a aerului atmosferic 
pe oraş şi separat nocivele de la surse aparte. De 
asemenea, este întocmit buletinul privind poluarea şi 
prognoza poluării aerului atmosferic, care este trans-
mis conform schemei de difuzare a informaţiei.

Pentru evaluarea şi vizualizarea datelor cu privi-
re la calitatea aerului atmosferic, se elaborează hărţi 
privind gradul de poluare a aerului în localităţile men-
ţionate.

În scopul prevenirii creşterii concentraţiilor peri-
culoase ale poluanţilor în aer, pentru întreprinderile 
industriale incluse în Lista agenţilor economici, dega-
jările de la activitatea cărora modifică radical compo-
ziţia aerului atmosferic, se elaborează şi se transmit 
recomandări privind regimul de lucru. În conformitate 
cu recomandările transmise, întreprinderile industri-
ale sunt obligate de a lua măsuri pentru reducerea 
pe termen scurt a emisiilor nocive, conform planuri-
lor elaborate.

Sistematic, în mijloacele mass-media, se difuzea-
ză informaţia privind depăşirea normelor sanitare şi 
prognoza poluării aerului pentru ziua curentă şi pen-
tru ziua următoare, iar pentru instituţiile naţionale cu 
profil economic se întocmeşte buletinul zilnic al polu-
ării aerului atmosferic.

De asemenea, CMCAARM realizează la nivel na-
ţional monitoringul radioactivităţii mediului. Progra-

„Application of Modern Approaches and Instruments 
to Evaluate the Impact of Ionizing Radiation on the 
Environment”.

Regarding the alignment of the national monitor-
ing system to international requirements and activity 
criteria, the process of rising the level of technical 
and human competence was realized through the 
certification, approval and accreditation of the na-
tional monitoring system in line with the international 
competitiveness standard ISO/CEI 17025.

The AAQEMC comprises also the Air Quality 
Monitoring Division from Balti that has 2 stationary 
air pollution observation posts, which make obser-
vations on air pollution since 1978. The air samples 
from these posts are analyzed according to basic in-
dexes – particulate matters, nitrogen dioxide, sulfur 
dioxide, carbon monoxide – and specific indexes – 
soluble sulfate and formaldehyde.

background level Air pollution Forecasts 

The Air Pollution Forecasts Division within the 
AAQEMC was founded in 1980. Its main responsibil-
ity is to prevent dangerous pollution situations and 
to ameliorate the status of the urban air basin, to is-
sue forecasts and warnings regarding the possible 
growth of air pollution level. 

The Centre prepares the operative forecast of the 
ambient air background pollution in 5 industrialized 
centers: Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Tighina, Rîbniţa 
cities and Mateuţi village (Rezina district). 

The personnel of the Centre carries out investi-
gations on accumulation and dissemination of pol-
lutants in the air. The noxious agents content in 
the atmospheric layer at the soil surface depends 
on weather conditions and peculiarities of synoptic 
process development, thus the forecast of air pol-
lution degree in unfavourable weather conditions is 
an important and necessary part of the environment 
protection activities. 

The specialists of the Division analyze daily the 
synoptic situations, meteorological conditions and 
air pollution degree in average for the city and the 
toxicity from separate sources. Also, the bulletin on 
the air pollution forecast is issued and transmitted 
according to scheme of information dissemination. 

In order to assess and observe the data regard-
ing the quality of ambient air, there are elaborated 
maps with the air pollution degree in the mentioned 
localities. 

Recommendations for the reduction of the back-
ground ambient air pollution level in the urban locali-
ties have a significant contribution for the enterprises 
included in the list of economic agents, whose emis-
sions are considerably contributing to the atmos-
pheric air composition. According to these recom-
mendations, the industrial enterprises are obliged 
to undertake measures to reduce on a short period 
of time the noxious emissions in line with the elabo-
rated plans. 
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mul standard de monitorizare desfăşurat în cadrul 
Reţelei Serviciului Hidrometeorologic de Stat constă 
din următoarele:

- observaţii radiologice după următorii parametri: 
radionuclizi tehnogeni 137Cs, 90Sr, radionuclizi telurici 
226Ra, 232Th, 40K, activitatea sumară α, γ, β, în depu-
neri atmosferice, ape de suprafaţă, aluviuni acvatice, 
aerosoli şi sol, în probele colectate la staţiile meteo-
rologice şi în secţiunile de monitoring al calităţii me-
diului din reţeaua SHS; 

- determinarea concentraţiei radionuclizilor 90Sr şi 
137Cs în depunerile atmosferice (precipitaţii şi pulberi 
sedimentabile) prin metoda radiometrică; 

- măsurarea continuă a echivalentului debitului 
dozei ambientale a radiaţiei gamma în loc deschis.

Monitoringul echivalentului debitului dozei ambi-
entale a radiaţiei gamma în loc deschis se efectu-
ează conform unei metodologii, la înălţimea de circa 
1 m de la suprafaţa solului, mai mult de 30 ani, iar 
investigaţii asupra depunerilor atmosferice la 5 staţii: 
din anul 2003 - la staţiile – Chişinău, Cahul, din anul 
2005 – la staţia Leova, ca post transfrontalier de ob-
servaţii asupra poluării aerului la distanţe lungi şi din 
anul 2008 la staţiile Briceni şi Corneşti. 

Calitatea aerului atmosferic pe teritoriul Re-
publicii Moldova în perioada 2005-2009

În anul 2010 a fost definitivată analiza complexă 
a calităţii aerului atmosferic pentru perioada 2005-
2009. 

În rezultatul evaluării tendinţei de modificare a 
calităţii aerului, bazate pe datele din ultimii 5 ani, s-a 
constatat că nivelul de poluare a aerului cu monoxid 
de carbon, dioxid de sulf, fenol, aldehidă formică s-a 
redus, iar cu suspensii solide şi dioxid de azot s-a 
majorat în toate localităţile unde s-au efectuat inves-
tigaţii. 

Conform datelor obţinute menţionăm că, în an-
samblu pe republică, nivelul de poluare al aerului at-
mosferic rămîne destul de ridicat.

În baza datelor privind concentraţiile medii anuale 
pentru anii 2005 – 2009, s-a 
evaluat tendinţa de poluare 
a atmosferei în urbele moni-
torizate. Astfel, aceasta s-a 
majorat în mun. Chişinău, 
Tiraspol şi Bender, a rămas 
la acelaşi nivel în mun. Bălţi 
şi s-a redus în or. Rîbniţa.

Tendinţa poluării aerului 
atmosferic în urbele moni-
torizate în perioada 2005-
2009

Atmospheric Air Pollution 
Tendency in Monitored Ur-
ban Area during 2005-2009

Systematically, the information on overriding of 
the sanitary norms and air pollution forecasting for 
the current and following day are disseminated in 
mass media. Though for the economic agents a bul-
letin on atmospheric air pollution is prepared daily.

Also, the AAQEMC realizes at national level the en-
vironmental radioactivity monitoring. The standard mon-
itoring program within the SHS Network consists of:

- Radiological observations on the following pa-
rameters: anthropogenic radionuclides 137Cs, 90Sr, 
telluric radionuclides 226Ra, 232Th, 40K, total activity of 
α, γ, β, in atmosphere, surface waters, aquatic sedi-
ments, aerosols and soil, in samples from meteoro-
logical stations and in the sections of SHS network 
for air quality monitoring; 

- Radionuclides 90Sr and 137Cs concentration de-
termination in atmospheric sediments (precipitations 
and sediment particles), through the radiometric 
method; 

- Continuous measurement of ambient equivalent 
dose rate of gamma radiation in open space. 

The monitoring of ambient equivalent dose rate 
of gamma radiation in open space is carried out ac-
cording to a methodology, at approximately 1 meter 
above soil for more than 30 years, and the investiga-
tions over the atmospheric sediments take place at 5 
stations: starting with 2003 – at the stations – Chiţi-
nău, Cahul, starting with 2005 – at Leova station, as 
transboundary post of observations on air pollution 
on long distances and starting with 2008 at the stati-
ons Briceni and Corneşti. 

Atmospheric Air Quality on the territory of 
Moldova in the period of 2005-2009

The complex analysis of atmospheric air quality 
for the period of 2005-2009 was finished in 2010. 

Based on the evaluation result of the air quality 
changing tendency of  the last 5 years, there oc-
curred the conclusion that the air pollution level is 
reduced for carbon monoxide, sulfur dioxide, phenol, 
formaldehyde, and increased for particulate maters 
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Gradul de poluare a aerului a fost supus anali-
zei după mărimea concentraţiilor medii conform 
CMAmd, iar calitatea aerului se caracterizează prin 
indicele complex al poluării atmosferei – IPA. 

În scopul realizării prevederilor Convenţiei privind 
poluarea atmosferică transfrontalieră la distanţe lun-
gi şi în special a programului EMEP cu privire la me-
talele grele, pe parcursul perioadei de referinţă, au 
fost colectate probe de precipitaţii atmosferice la sta-
ţia transfrontalieră din or. Leova şi mun. Chişinău. În 
corespundere cu programul de activitate s-au inves-
tigat următoarele metale grele prioritare: Pb, Cd, Cu, 
Zn, Cr, Ni, la determinarea cărora s-a aplicat metoda 
spectrală de absorbţie atomică. Valorile maxime ale 
metalelor grele în precipitaţiile atmosferice, înregis-
trate în perioada 2004-2009, au fost următoarele: Pb 
- 28,8515 µg/l (2009, st. Leova); Cd - 1,25 µg/l (2004, 
st. Leova); Zn - 101,335 µg/l (2005, st. Chişinău); Cu 
-40,94 µg/l (2004, st. Leova); Ni - 88,71 µg/l (2005, 
st. Chişinău); Cr - 22,16 µg/l (2004, st. Leova).

De asemenea, la st. Leova s-au colectat probe 
de precipitaţii atmosferice pentru determinarea con-
centraţiei pesticidelor organoclorurate şi bifenililor 
policloruraţi, aplicînd metoda cromatografiei gaz-li-
chid, rezultatele înregistrînd în 2006 conţinutul ma-
xim pentru Σ DDT de 0,3433 µg/l şi pentru ΣBPC de 
0,4469.

Poluarea atmosferei sub aspect meteorologic de-
notă că, în urbele monitorizate, poluarea aerului în 
oraş a fost condiţionată în special de depunerile şi 
amestecul nocivelor de la mai multe surse de poluare.

În scopul reducerii nivelurilor maxime de polua-
re pentru întreprinderile din mun. Chişinău, Bălţi şi 
or. Rezina, au fost întocmite 138 de avertismente cu 
recomandări privind reglementarea degajărilor cu 
20%, inclusiv pentru mun. Chişinău – 50 avertismen-
te, mun. Bălţi – 48 şi or. Rezina – 40.

Nivelul înalt de poluare cu suspensii solide, mo-
noxid de carbon, fenol şi aldehidă formică, ce se 
menţine pe întreaga perioadă nominalizată, este 
condiţionat de curăţirea insuficientă a străzilor ora-
şelor, traficul tot mai intens al automobilelor, supra-
feţele afînate, neacoperite cu iarbă ale gazoanelor, 
numeroasele întreprinderi mici ce activează fără sis-
teme de reglare şi neutralizare a noxelor din aerul 
emis în atmosferă etc. 

Datele obţinute în baza investigaţiilor efectuate 
pe parcursul anilor 2005-2009 ne permit să consta-
tăm că nivelul radioactivităţii mediului pe teritoriul re-
publicii se menţine stabil.

Astfel, estimarea nivelului echivalentului debitu-
lui dozei ambientale a radiaţiei gamma pe întreg te-
ritoriul republicii denotă că în perioada menţionată 
nu s-au înregistrat depăşiri ale limitei de avertizare 
(25 µR/h.). Valorile înregistrate s-au situat în limitele 
specifice teritoriului republicii (2-23 µR/h). 

and nitrogen dioxide in all the investigated localities. 
According to the obtained data, it can be men-

tioned that, overall the republic, the air pollution level 
is high enough. 

Based on the data regarding the annual average 
concentrations for the years 2005 – 2009, the ten-
dency of atmosphere pollution in monitored urban 
areas was evaluated. Thus, it is higher in Chisinau, 
Tiraspol and Bender, it remained the same in Balti 
and reduced in Ribnita. 

The air pollution degree was analyzed regarding 
the average concentrations in line with MPC (Maxi-
mum Permissible Concentration), and the quality of 
air is characterized by the complex Atmospheric Pol-
lution Index – API. 

In order to meet the provisions of the Convention 
on long distance transboundary atmospheric pollu-
tion and especially of the EMEP program regard-
ing heavy metals, during the reference period were 
collected samples of atmospheric precipitations at 
the transboundary station Leova and Chişinău, to 
determine heavy metals. According to the activity 
program there have been investigated the follow-
ing priority heavy metals: Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni. 
The atomic-absorption spectral method was used 
to determine these heavy metals. The maximal val-
ues of heavy metals registered during 2004-2009 in 
the atmospheric precipitations were the following: 
Pb - 28,8515 µg/l (2009, Leova station); Cd - 1,25 
µg/l (2004, Leova station); Zn - 101,335 µg/l (2005, 
Chisinau station); Cu -40,94 µg/l (2004, Leova sta-
tion); Ni - 88,71 µg/l (2005, Chisinau station); Cr - 
22,16 µg/l (2004, Leova station).

Also, the specialists from the Leova station col-
lected samples of atmospheric precipitations to de-
termine organochlorine pesticide and polychlorinat-
ed biphenyls concentration, applying the gas-liquid 
chromatography method; the results registered in 
2006 the maximal content for ΣDDT of 0,3433 µg/l 
and for ΣBPC of 0,4469.

The meteorological aspect of the background at-
mospheric pollution indicates that the town average 
air pollution was conditioned especially by the sedi-
ments of noxious substances and their mixing from 
various pollution sources. 

In order to reduce the maximum pollution levels, 
at the Chisinau, Bălţi and Rezina enterprises were 
issued 138 warnings with recommendations regard-
ing the emission regulation with 20%, inclusive for 
Chişinău – 50 warnings, Bălţi – 48 and Rezina – 40.

The high level of pollution with particulate mat-
ters, carbon monoxide, phenol and formaldehyde 
continues during the entire nominated period and 
can be motivated through insufficient street clean-
ing, intense auto traffic, loose surfaces of lawns not 
covered with grass, numerous small enterprises that 
activate without noxious substances neutralization 
and regulation systems for the air emitted in the at-
mosphere etc. 
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Valorile maxime 
absolute anuale ale 
echivalentului debitu-
lui dozei ambientale a 
radiaţiei gamma la st. 
Chişinău în perioada 
2005-2009

Annual maximal val-
ues of the level of gam-
ma radiation ambient 
dose debit equivalent 
at Chisinau station dur-
ing 2005-2009

Rezultatele obser-
vaţiilor privind conţinutul radionuclizilor tehnogeni 
137Cs, 90Sr (ceziu-137, stronţiu-90) în probele su-
mare de depuneri atmosferice colectate la 5 staţii 
meteorologice şi radionuclizii telurici 226Ra, 232Th, 40K 
(radiu-226, toriu-232, kaliu-40) în probele de sol co-
lectate la 13 staţii, precum şi radionuclizilor tehno-
geni şi telurici 137Cs, 90Sr, 40K (ceziu-137, stronţiu-90, 
kaliu-40) determinaţi în aerosolii aerului atmosferic, 
denotă că în perioada 2005-2009 nu a avut loc nici 
o poluare radioactivă, spaţială sau temporală, care 
să conducă la creşteri semnificative ale nivelului de 
radiaţii sau care să pericliteze sănătatea oamenilor, 
activităţile desfăşurate sau ecosistemele din diverse 
zone. Fluctuaţia parametrilor radiologici este condiţi-
onată de procesele atmosferice şi de particularităţile 
regionale ale teritoriului Republicii Moldova. 

The data obtained from the investigations during 
the period of 2005-2009 allow us to see that the sta-
tus of environmental radioactivity on the territory of 
Moldova is stable. 

Thus, the estimation of the equivalent of the level 
of gamma radiation ambient dose debit equivalent 
on the territory of Moldova denotes that during the 
mentioned period there have not been recorded any 
exceed of the warning limit (25 µR/h.). The recorded 
values are situated in the specific limits of Moldova’s 
territory (2-23 µR/h). 

The results of the observations regarding the an-
thropogenic radionuclides content 137Cs, 90Sr (cesi-
um-137, strontium-90) in the summary samples of 
collected atmospheric sediments at 5 meteorologi-
cal stations and telluric radionuclides 226Ra, 232Th, 40K 
(radium-226, torium-232, kalium-40) in the soil sam-
ples from 13 stations, as well as telluric and anthro-
pogenic radionuclides 137Cs, 90Sr, 40K (cesium-137, 
strontium-90, kalium-40) determined in the ambient 
air aerosols, indicate that during 2005-2009 there has 
not been any radioactive, spatial or temporal pollu-
tion that would lead to significant growth of radiation 
level or that would put in danger people’s health, the 
activities or the ecosystems from different areas. The 
fluctuation of radiologic parameters is conditioned 
by dynamic atmospheric processes and by regional 
particularities of the Republic of Moldova. 



66

gruPul de exPediţie

grupul de expediţie (ge) este abilitat cu 
prelevarea şi recoltarea, conservarea, transportarea 
şi predarea probelor hidrochimice şi hidrobiologice 
din apele de suprafaţă, de sol, sedimente, precipitaţii 
atmosferice, etc., către laboratoarele de analiză şi 
monitoring al poluării ale Direcţiei de monitoring al 
calităţii mediului. Prelevarea mostrelor de sol se 
efectuează primăvara înainte de semănatul culturilor 
agricole şi toamna după colectarea recoltei de pe 
teritoriul a 10 gospodării în 10 raioane ale republicii, 
de pe o suprafaţă totală de circa 3704 ha din zonele 
de Nord, Centru şi de Sud ale Republicii Moldova.

Conform Programului de activitate al DMCM, 
Grupul de expediţie prelevează probe de sol de-a 
lungul traseelor auto de rang local, regional şi 
internaţional din aria republicii, pentru supravegherea 
gradului de poluare a benzilor de sol ale patului 
carosabil.

Colaboratorii GE, de asemenea, prelevează 
probe de sedimente din bazinele acvatice Costeşti, 
Dubăsari, Ghidighici, Comrat, Taraclia, lacurile 
naturale Cahul, Beleu, sistemul de lacuri Manta şi 
din rîurile: Prut, Nistru şi Bîc.

O altă sarcină nu mai puţin importantă este 
colectarea sistematică a probelor din apele de 
suprafaţă în 49 secţiuni de monitoring, amplasate 
pe 16 rîuri mari şi mici, 5 acumulări de apă, 2 lacuri 
naturale, conservarea şi transportarea în laboratorul 
central, cu respectarea cerinţelor şi metodologiei de 
colectare şi transportare, unde ulterior sunt supuse 
analizelor conform a 60 indicatori hidrochimici şi 7 
grupe de elemente hidrobiologice.

În activitatea grupului o importanţă prioritară re-
prezintă respectarea recomandărilor din ghidurile 
metodice în vigoare referitor la prelevarea, conser-
varea, transportarea şi transmiterea în laborator a 
mostrelor colectate.

Grupul de expediţie posedă în dotarea sa un 
laborator mobil, utilaj şi tehnică modernă, care dă 
posibilitatea de a determina în timp real o serie de 
indicatori de calitate a apelor de suprafaţă, cum ar fi: 
pH-ul (reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidro-
gen), temperatura apei, conţinutul oxigenului dizol-
vat, CO2, CO3, saturaţia cu oxigen, conductibilitatea 
electrică, mirosul şi coloraţia în baza cărora se evi-
denţiază modificările intervenite în compoziţia apei 
la momentul colectării probei.

ExpEDITION gROUp
   
The Expedition Group (EG) is responsible for 

sampling, collection, preservation, transportation 
and delivery of hydrochemical and hydrobiological 
samples of surface waters, soil, sediments, atmo-
spheric precipitations, etc., to the EQMD analysis 
and pollution monitoring laboratories. Soil sampling 
is carried out every spring before sowing and every 
autumn after harvesting, on the territory of 10 farm-
lands from 10 districts of the Republic of Moldova, 
with a total area of 3704 ha in the North, Center and 
South of Moldova. 

According to the EQMD work programme, the 
Expedition Group collects soil samples along the na-
tional, regional and international roads, in order to 
supervise the pollution level of the roads

Also, the EG specialists collect sediment samples 
from the following reservoirs Costeşti, Dubăsari, Ghi-
dighici, Comrat, Taraclia, natural lakes Cahul, Beleu, 
Manta and Prut, Nistru and Bîc rivers. 

Another task of the group is systematic collection 
of surface water samples from 49 monitoring sec-
tions, set up on 16 big and small rivers, 5 reservoirs, 
2 natural lakes and a liman, their transportation to 
the central laboratory in conformity with the require-
ments and the methods for collection and transpor-
tation, to be further analyzed by 60 hydrochemical 
indices and 7 groups of hydrobiological elements. 

It is very important for the EG to comply with the 
Methodical Guidance on collection, preservation, 
transportation and delivery to the laboratory of the 
samples. 

The EG possesses a mobile laboratory and mod-
ern equipment that allows to determine in real time 
a series of surface waters quality indicators like: 
pH (active reaction of hydrogen ion concentration), 
water temperature, dissolved oxygen content, CO2, 
CO3, oxygen saturation, electrical conductivity, smell 
and staining in order to highlight the changes in wa-
ter composition at the moment of sampling.  
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Sistemul de monitoring hidrometeorologic şi al 
calităţii mediului necesită să fie asigurat cu o bază 
tehnică performantă în scopul unei activităţi eficien-
te. Acest rol îi revine Direcţiei cercetare şi dezvoltare 
a SHS, în responsabilităţile căreia intră:
- asigurarea ştiinţifico-metodică a activităţii tuturor 

subdiviziunilor SHS;
- organizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile 

de activitate ale Serviciului;
- introducerea şi aplicarea standardelor naţiona-

le şi internaţionale în domeniile de activitate ale 
SHS;

- asigurarea tehnică a subdiviziunilor Serviciului şi 
a reţelei naţionale de observaţii;

- administrarea reţelelor de comunicaţii ale SHS;
- participarea în procesul de familiarizare a orga-

nizaţiilor de stat şi a populaţiei cu informaţie hi-
drometeorologică şi privind calitatea mediului.

cercetare şi prognoze de lungă durată

Centrul cercetare şi prognoze de lungă durată 
(CCPLD) are sarcina de a efectua cercetări asupra 
schimbărilor naturale şi antropogene ale climei pe te-
ritoriul Republicii Moldova, de a evalua dimensiunile şi 
legităţile acestor schimbări în scopul deservirii econo-
miei naţionale şi instituţiilor ştiinţifice. În cadrul centru-
lui se fac primele încercări de elaborare a prognozelor 
meteorologice pentru o lună, precum şi se analizează 
probabilitatea declanşării fenomenelor hidrometeoro-
logice periculoase în anumit interval de timp. 

Luînd în consideraţie interesul tot mai sporit al 
utilizatorilor faţă de evoluţia climei regionale, CC-
PLD lucrează activ în domeniul modelării evoluţiei 

The hydrometeorological and environmental qual-
ity monitoring system must be provided with an ad-
vanced technical basis in order to efficient its activity. 
This is the role of the Research and Development 
Department of the SHS. Among the responsibilities 
of this department are:
- Scientific and methodic provision of the activities 

of all the SHS subdivisions;
- Scientific research organization within all the 

SHS activity fields;
- National and international standardization of the 

SHS activity fields;
- Technical provision of the SHS subdivisions and 

of the national observation network;
- SHS communication network administration;
- Participation in the process of providing the au-

thorities and the population with hydrometeoro-
logical and environmental quality information.

cercetare şi dezvoltare

REsEARCH AND DEVElOpmENT

Rodion Domenco, şef al direcţiei

Rodion Domenco, Head of the Department
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climei, evaluării incertitudinilor şi riscului schimbări-
lor climatice şi evidenţierii particularităţilor regionale, 
influenţate şi de activitatea umană. În acest context, 
Centrul cooperează cu Grupul Interparlamentar al 
Experţilor pentru Schimbarea Climei, participînd la 
elaborarea celui de-al 5-lea raport naţional cu privire 
la schimbarea climei. 

Rezultatele înregistrate de CCPLD şi aplicarea lor 
în practica operativă a serviciului contribuie la o cu-
noaştere mai vastă a condiţiilor hidrometeorologice 
regionale şi influenţa lor asupra ramurilor economiei 
naţionale, în scopul sporirii nivelului informaţional al 
posibililor consumatori. 

Colaboratorii centrului posedă experienţă în do-
meniul prelucrării şi interpretării observaţiilor me-
teorologice, hidrologice şi de monitoring al calităţii 
mediului, îmbinînd efectiv cunoştinţele din meteoro-
logia, hidrologia şi climatologia clasică cu metodele 
contemporane de soluţionare a problemelor hidro-
meteorologice. În cadrul CCPLD se ţine evidenţa şi 
controlul noilor realizări ştiinţifice şi practice în do-
meniul prognozării la nivel mondial cu participrea 
activ la elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor ştiinţi-
fice. Rezultatele acestor studii se utilizează în cadrul 
lucrului operativ şi contribuie la soluţionarea unei 
game largi de probleme practice. 

Pe parcursul anului 2010, colaboratorii centrului 
au actualizat hărţile Reţelei naţionale de observaţii, 
au participat activ în procesul de introducere a codu-
rilor de avertizare cu 4 culori, au efectuat elaborarea 
de material grafic şi ilustrativ pentru subdiviziunile 
serviciului şi au fost implicaţi în lucrul operativ, în 
special în perioada inundaţiilor catastrofale din vara 
anului 2010. De asemenea, un rezultat important al 
centrului în acest an a fost acreditarea laboratoarelor 
Direcţiei monitoring al calităţii mediului conform cerin-
ţelor internaţionale, astfel, acestea corespund în pre-
zent standardului SM SR EN ISO/CE/17025:2006. În 
acelaşi context, s-a efectuat în mod constant auditul 
intern al laboratoarelor direcţiei, iar managerul parti-
cipă la seminarele de perfecţionare în domeniul mo-
nitoringului calităţii componentelor de mediu.

research and long-range forecasts center

Taking into account the SHS responsibility of re-
gional climatic monitoring, the Research and Long-
Range Forecasts Center (RLRFC) has the objec-
tive of researching the impact of natural and human 
changes on Moldova’s climate, of evaluating the di-
mensions and regularities of these changes in order 
to serve the national economy and scientific institu-
tions. Also, the Center carries out the first attempts 
of issuing monthly meteorological forecasts and ana-
lyzes the possibility of extreme hydrometeorological 
phenomena occurrence during this period of time. 

Because of the bigger interest of end users in the 
prospective of regional climate evolution, the RLRFC 
works actively in modeling the subsequent climate 
status, in evaluating the uncertainties and risks of 
climate change and in highlighting regional particu-
larities, also influenced by human activities. In this 
context, the Center cooperates with the Interparlia-
mentary Expert Group on Climate Change, thus par-
ticipating in the elaboration of the 5th national report 
regarding climate change. 

The results registered by the RLRFC and their 
operative practical application contribute to a larger 
awareness of regional hydrometeorological condi-
tions and their influence over the branches of nation-
al economy, thus being important for rising the end 
users informational potential. 

The specialists of the Center are experienced 
in processing and interpretation of meteorological, 
hydrological and environmental quality monitoring 
observations, combining effectively the knowledge 
of classical meteorology, hydrology and climatol-
ogy with contemporary methods of approaching 
hydrometeorological issues. The RLRFC controls 
and keeps evidence of new scientific and practical 
achievements in the field of global forecasting and 
participates actively in the issuance of scientific re-
ports and publications. The results of these stud-
ies are used in operative activities and contribute to 
solving a large number of practical problems. 

Schimbarea canti-
tăţii anuale a precipita-
ţiilor. Chişinău (1891-
2010)

The change of the 
annual average of pre-
cipitations in Chisinău 
(1891-2010)
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Totodată, colaboratorii centrului participă activ 
la schimbul internaţional de informaţie şi contribuie 
la procesul de luare a deciziilor privind problemele 
vremii şi climei, care rezultă din obligaţiunile interna-
ţionale asumate de Republica Moldova. Experienţa 
obţinută din elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor 
ştiinţifice permite analiza cu succes şi generalizarea 
unei game vaste de informaţie ştiinţifico-metodică. 

În prezent, pentru creşterea gradului de veridici-
tate a prognozelor de lungă durată, în cadrul cen-
trului se efectuează testarea metodei „analogilor”, 
elaborată de către Administraţia Naţională de Mete-
orologie din România, în scopul determinării eficien-
ţei acesteia pentru condiţiile Republicii Moldova. De 
asemenea, este planificată testarea metodei “omolo-
gilor”, elaborată de Centrul Hidrometeorologic Regi-
onal din Sankt Petersburg.

Angajaţii centrului participă activ la elaborarea 
materialelor ştiinţifico-metodice pentru o nouă publi-
caţie importantă, monografia “Clima Moldovei”, care 
reflectă condiţiile climatice contemporane pe terito-
riul Republicii Moldova şi ultimele realizări în dome-
niul climatologiei regionale.

Una din sarcinile de perspectivă ale centrului con-
stituie evaluarea posibilităţii de ajustare a unui model 
numeric regional al atmosferei, care va ţine cont de 
condiţiile şi particularităţile vremii pe teritoriul ţării. 

mijloace de măsurare

Centrul mijloace de măsurare (CMM) este o sub-
diviziune a Serviciului Hidrometeorologic de Stat 
(SHS), creată în 1983. Sarcinile centrului constau 
în deservirea tehnică a mijloacelor de măsurare din 
reţeaua naţională de observaţii şi subdiviziunile SHS 
şi asigurarea verificării metrologice a tuturor mijloa-
celor de măsurare utilizate în monitoringul meteoro-
logic şi hidrologic. 

Centrului îi revin următoarele funcţii:
- implementarea standardelor în vigoare şi efectua-

rea controlului privind corespunderea la acestea;
- controlul şi supravegherea metrologică a mijloa-

celor de măsurare (utilizare corectă, respectarea 
normelor tehnice ş.a.);

During 2010, the specialists of the Center have 
updated the maps of the National Observations Net-
work; they have actively participated in the process 
of the four colors warning code grid implementation; 
they have elaborated graphical and illustrative mate-
rial for the SHS subdivisions; and have been involved 
in operative activities, especially during the extreme 
floods in the summer of 2010. Also, an important 
achievement of the Center was the accreditation of 
the Environmental Quality Monitoring Department 
laboratories in line with the international standard 
SM SR EN ISO/CE/17025:2006. In the same con-
text, the intern audit of these labs was carried out 
and the quality manager attends training workshops 
in the field of environmental components quality 
monitoring. 

At the same time, the specialists of the Center 
participate actively in the international exchange of 
information and contribute to the decision making 
process regarding weather and climate issues those 
results in Moldova’s international obligations. The ex-
perience in issuing scientific reports and publications 
permits the analysis and generalization of a large set 
of scientific and methodical information. 

Presently, the RLRFC is testing the ‘analogs’ 
method elaborated by the National Meteorology Ad-
ministration from Romania in order to determine its 

efficiency for Moldova’s conditions and to rise 
the degree of long-range forecasts veracity. 
Also, the ‘homologs’ method, elaborated by the 
Sankt Petersburg Hydrometeorological Center, 
is tested. 

At the same time, the specialists of the Cen-
ter are actively participating in the issuance of 
scientific and methodical materials for a new im-
portant publication “Moldova’s Climate”, which 
reflects the contemporary climatic conditions 
on the territory of Moldova and the last achieve-
ments in the field of regional climatology. 

One of the prospective responsibilities of 
the RLRFC is the evaluation of the possibility to 
adjust a regional numerical model of the atmo-
sphere that will account for weather and climate 
conditions in our country.  

measurement means 

The Measurement Means Center (MMC) is a 
subdivision of the State Hydrometeorological Ser-
vice (SHS), founded in 1983. The obligations of the 
Center consist in the technical maintenance of the 
means of measurement within the national observa-
tion network and SHS subdivisions, as well as in the 
provision of metrological verification of all measure-
ment means used in the meteorological and hydro-
logical monitoring. 

The Center performs the following functions: 
- implementation of the standards in force and the 

control of their compliance;
- metrological control and supervision of the mea-
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- planificarea activităţilor de modernizare şi dez-
voltare a parcului de mijloace de măsurare al 
serviciului;

- asigurarea colaborării cu instituţiile naţionale 
şi internaţionale, abilitate în domeniul verificării 
metrologice.

Pe parcursul anului 2010, activitatea centrului s-a 
desfăşurat conform regulamentelor în vigoare şi pla-
nului de activitate al SHS pentru anul respectiv.

 În decursul acestui an s-a efectuat verificarea me-
trologică anuală a tuturor mijloacelor de măsurare cu 
destinaţie hidrometeorologică şi de monitorizare a ca-
lităţii mediului din cadrul serviciului (aparataj şi instru-
mente utilizate în reţeaua naţională de observaţii şi în 
laboratoarele Direcţiei monitoring al calităţii mediului).

 Specialiştii CMM colaborează cu instituţiile de 
profil din ţară şi de peste hotare. În baza acordului 
de colaborare cu Serviciul Hidrometeorologic din Li-
tuania, a fost calibrat utilajul pentru măsurări hidro-
metrice. De asemenea, la Observatorul Principal de 
Geofizică din Sankt Petersburg, Rusia, s-a verificat 
mijloacele etalon de măsurare, pentru barometru şi 
anemometru. 

În anul 2010, a fost semnat Acordul de colabo-
rare tehnico-ştiinţifică în domeniul asigurării hidro-
meteorologice între CMM şi laboratorul „Academ-
metrologie” al Institutului de Inginerie Electronică şi 
Nanotehnologii „D. Ghiţu” al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, în scopul consolidării eforturilor pentru îm-
bunătăţirea şi asigurarea metrologică a mijloacelor 
de măsurare cu destinaţie hidrometeorologică. 

În scopul modernizării şi optimizării reţelei naţio-
nale de observaţii, inclusiv în baza implementării pro-
iectului Băncii Mondiale „Managementul dezastrelor 
şi riscurilor climatice în Moldova”, specialiştii CMM 
au participat la un şir de training-uri internaţionale:
- Principiile de funcţionare şi aplicare a radarelor 

meteorologice Doppler şi cu polarizare duală 
(Sibiu, România);

- Operarea reţelelor de staţii meteorologice şi 
agrometeorologice – convenţională şi automată 
(Shefaym, Israel);

- Reţelele de staţii meteorologice automate (Hong 
Kong, China).

Pe lîngă activităţile enumerate au fost efectuate 
în regim de lucru următoarele:
- repararea, înlocuirea senzorilor şi configurarea 

colectoarelor de date ale staţiilor automate;

surement means (correct use, technical compli-
ance, etc.);

- planning of activities of modernization and de-
velopment of the measurement means base of 
SHS;

- collaboration with relevant national and interna-
tional institutions in the field of metrological veri-
fication. 

During 2010, the Center’s activity developed ac-
cording to the regulations in force and to the plan of 
activity of SHS for this year. 

The annual metrological verification of all mea-
surement means with hydrometeorological and envi-
ronmental quality monitoring destination of the SHS 
(the equipment and the instruments used within the 
national observation network and in the labs of the 
Environmental Quality Monitoring Department) took 
place this year. 

The MMC specialists collaborate successfully 
with national and international specialized institu-
tions. Thus, the equipment for hydrometric measure-
ments was calibrated under the cooperation agree-
ment with the Lithuanian Hydrometeorological Ser-
vice. Also, the verification of measurement means 
standards, of the barometer and of the anemometer 
was performed at the Main Geophysical Observatory 
in Saint Petersburg, Russia. 

The Technical and Scientific Collaboration Agree-
ment in the field of hydrometeorological insurance 
between MMC and the “Academic metrology” labo-
ratory of the Institute of Electronic Engineering and 
Nanotechnology „D. Ghiţu” within the Moldovan Sci-
ence Academy, was signed in 2010. It consists in the 
consolidation of joint efforts in the field of improving 
the metrological insurance of measurement means 
with hydrometeorological destination. 

The MMC specialists have participated at inter-
national training courses for the modernization and 
optimization of the national observation network, in-
clusive within the implementation of the World Bank 
project „Management of Climate Risks and Hazards 
in Moldova”. These are the following:
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- s-a obţinut autorizarea şi adeverinţa de înregis-
trare privind activităţile nucleare şi radiologice 
ale serviciului;

- a fost organizată transportarea şi stocarea sur-
selor de iradiere ionizantă şi a mercurului uzat;

- au fost planificate activităţi pentru modernizarea 
şi dezvoltarea parcului de mijloace de măsurare, 
inclusiv procurarea unui laborator mobil de veri-
ficare metrologică;

- implementarea tehnicii nipone de îmbunătăţire a 
spaţiului de producţie „20 keys” şi „5S” în labora-
torul metrologic al serviciului. 

comunicaţii şi tehnologii informaţionale

Centrul comunicaţii şi tehnologii informaţionale 
(CCTI) reprezintă subdiviziunea serviciului, care asi-
gură funcţionarea sistemului de colectare, prelucrare 
şi distribuire a informaţiilor meteorologice, precum şi 
a altor tehnologii informaţionale ale instituţiei, inclu-
siv sistemul de schimb informaţional administrativ şi 
de altă natură.

La începutul anului 2010 CCTI a efectuat telefo-
nizarea sediului nou al SHS, instalarea reţelei locale 
de calculatoare şi conectarea acesteia la Internet. 
În prezent, SHS utilizează serviciile a 2 furnizori de 
internet – Moldtelecom şi Centrul Tehnologiilor Spe-
ciale.

Din aprilie 2010, în scopul eficientizării şi reduce-
rii costurilor pentru schimbul de informaţie între se-
diul central şi staţiile reţelei naţionale de observaţii, 
a început conectarea treptată a staţiilor automate la 
Internet. Pentru realizarea acestei activităţi în condi-
ţii optime, drept furnizor de servicii a fost selectat un 
operator de telefonie mobilă. În aşa mod, începînd 
cu iulie 2010, informaţia cu privire la datele observa-
ţiilor meteorologice, agrometeorologice, hidrologice 
şi mesajele de avertizare sunt transmise prin Inter-
net către CCTI pentru distribuire în conformitate cu 
planurile aprobate. 

În anul 2010, au fost recepţionate, prelucrate şi 
transmise unităţilor operative din Chişinău, Bucureşti 
şi Moscova 22135 avertizări, 51840 date meteoro-
logice de regim, 3820 date hidrologice, 1045 date 
agrometeorologice, 730 prognoze meteorologice.

Recepţionarea şi transmiterea datelor din reţeaua 
naţională de observaţii 

National observation network data reception and  
transmission

De asemenea, CCTI a continuat procesul de 
dezvoltare a sistemelor de programe pentru crearea 
bazei de date meteorologice, hidrologice şi a para-
metrilor componentelor mediului. În acest context, 
au fost efectuate:
- modernizarea softului de prelucrare automatiza-

tă a informaţiei privind calitatea aerului atmosfe-
ric;

- dezvoltarea softului necesar pentru elaborarea 
anuarului hidrologic;

- elaborarea softului pentru obţinerea prognozei 

- The principles of functioning and application of 
the Doppler and of the dual polarization meteo-
rological radars (Sibiu, Romania);

- Operating with the meteorological and agro-me-
teorological stations network – Conventional and 
automatic (Shefaym, Israel);

- Meteorological automatic stations network (Hong 
Kong, China).

Besides the above activities, the following were 
carried out:
- reparation, replacement of sensors and config-

uration of data collectors at the automatic sta-
tions;

- authorization and registration certificate of the 
nuclear and radiological activities of the SHS;

- transportation and storage of ionizing radiation 
sources and used mercury;

- activity planning for the modernization and de-
velopment of the measurement means base, in-
cluding the acquirement of a mobile lab for met-
rological verification;

- implementation of Japanese improvement tech-
niques „20 keys” and „5S” for the production 
space within the metrological lab of the SHS. 

Communication and Information Technology 
Center 

Communication and Information Technology Cen-
ter (CITC) represents the SHS subdivision that as-
sures the functioning of meteorological information 
collecting, processing and disseminating system, as 
well as of other information technologies of the in-
stitution, inclusive of the administrative information 
exchange. 

Following the movement of the main SHS sub-
divisions to the new headquarters at the beginning 
of 2010, the CITC took care of the building’s phone, 
local network and internet connection. Presently, the 
SHS uses the services of two internet providers – 
Moldtelecom and Special Technologies Center.

Also, the Center continued to assure the function-
ing of computers and of communication equipment, 
inclusive by the maintenance of the local network. 

In order to streamline and reduce the costs of in-
formation exchange between the central headquar-
ters and the stations of the national observations 
network, the gradually connection of automatic sta-
tions to internet has started in April 2010. A mobile 
operator was selected to provide the optimal condi-
tions for the connection process. Thus, starting with 
July 2010, the information regarding the meteorolog-
ical, agrometeorological, hydrological observation 
data and warning messages are transmitted through 
internet to the CITC for further dissemination in line 
with the approved plans. 

So, in 2010 there were received, processed and 
transmitted to operative units from Chisinau, Bucha-
rest and Moscow 22135 warnings, 51840 regime 
meteorological data, 3820 hydrological data, 1045 
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de roadă a culturilor agricole (floarea-soarelui);
- dezvoltarea softului pentru crearea bazei de 

date a indicilor hidrobiologici ai apei (macrozoo-
bentos, zooplancton, microbiologie);

- crearea registrului calculatoarelor;
- crearea şi completarea arhivelor de date şi sof-

turi;
- lucrări asupra datelor meteorologice (CLICOM);
- lucrări pentru restabilirea şi întreţinerea sisteme-

lor de operare;
- crearea softului pentru introducerea datelor de la 

staţiile de monitorizare a calităţii aerului, situate 
pe malul stîng al Nistrului.

Rezultatele observaţiilor realizate la staţiile reţelei 
naţionale au fost prelucrate în regim continuu, astfel 
s-a efectuat:
- verificarea datelor obţinute în 2010 la 14 staţii 

meteorologice automate şi transferul în format 
electronic al materialelor observaţiilor meteoro-
logice efectuate în anul respectiv la 4 staţii me-
teorologice din stînga Nistrului;

- transferul în format electronic al materialelor ob-
servaţiilor meteorologice efectuate în 2010 la 64 
posturi, inclusiv 8 transnistrene;

- transferul în format electronic şi tabelarea ma-

agrometeorological data, and 730 meteorological 
forecasts.

Also, the CITC continued the development of pro-
gram systems for creating meteorological, hydrologi-
cal and environment components database. In this 
context, the following activities were realized:
- Modernization of the automatic processing soft-

ware for atmospheric air quality information;
- Development of software necessary for the hy-

drological yearbook issuing;
- Development of software for obtaining harvest 

forecasts (sun-flower);
- Development of software for creating a water 

hydrobiological water indicator database (mac-
rozoobentos, zooplankton, microbiology);

- Creating a computer register;
- Creating and completing data and software ar-

chives;
- Working over meteorological data (CLICOM);
- Activities for operation systems recovery and 

maintenance;
- Development of software for introducing data 

obtained at air quality monitoring stations, situ-
ated on the left bank of Nistru river.

The results of the observations from the national 
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terialelor observaţiilor actinometrice efectuate în 
2010 la staţia „Codrii”;

- controlul şi tabelarea materialelor observaţiilor 
actinometrice efectuate la Chişinău în anul 2010;

- controlul materialelor observaţiilor meteorologi-
ce pentru 14 staţii automate;

- recepţionarea şi transmiterea telegramelor CLI-
MAT (Chişinău, Corneşti, Comrat) pentru anul 
2010;

- transferul în format electronic al datelor agrome-
teorologice pentru anii 1971-1972, 1972-1973, 
2007-2008;

- recalcularea datelor istorice prin intermediul sof-
tului PERSONA MIS, WIN (pentru staţiile Chişi-
nău, Corneşti, Bălţi, Făleşti, Soroca, Cahul);

- stocarea lunarelor şi anuarelor meteorologice 
(pentru 2000-2009).

CCTI asigură buna funcţionare şi completarea 
paginii web a serviciului, inclusiv prin elaborarea 
unei versiuni noi a acesteia. 

network stations were processed continuously, thus 
realizing:
- The verification of the data obtained in 2010 

from 14 automatic meteorological stations and 
the transfer in electronic format of the meteoro-
logical observations information from 4 meteoro-
logical stations from the left bank of Nistru river;

- The transfer in 2010 in electronic format of me-
teorological observations information from 64 
posts, inclusive 8 transnistrean posts;

- The transfer in 2010 in electronic format and 
charting of the actinometrical observations infor-
mation at the Codrii station;

- The control and charting of the actinometrical 
observations information collected in 2010 in 
Chisinau;

- The control of meteorological observations infor-
mation from 14 automatic stations;

- The receiving and transmission of CLIMAT tele-
grams (Chisinau, Cornesti, Comrat) for the year 
2010;

- The transfer in electronic format of agrometeoro-
logical data for the years 1971-1972, 1972-1973, 
2007-2008;

- The recalculation of historical data through PER-
SONA MIS, WIN software (for Chisinau, Cornes-
ti, Balti, Falesti, Soroca, Cahul stations);

- The receiving of meteorological month and year 
books (for 2000-2009).

At the same time, the CITC assured the mainte-
nance and completing of the SHS official webpage, 
inclusive by elaborating a new version of the web-
page. 
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Serviciul contabil îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 şi 
alte acte normative în rigoare

În anul 2010, bugetul total al Serviciului Hidro-
meteorologic de Stat constituia 13970,3 mii lei (circa 
846600 €). Din aceste mijloace financiare, suma de 
13370,3 mii lei (aproximativ 96%) a fost alocată din 
bugetul de stat, iar 600,0 mii lei sau circa 4% repre-
zintă mijloace financiare pe care serviciul le acumu-
lează din prestarea serviciilor contra plată. 

Circa 85% din bugetul total sunt utilizate pentru 
salarizarea angajaţilor serviciului, pentru achitarea 
serviciilor comunale revin circa 5%, a serviciilor de 
comunicaţie – circa 4%, a altor servicii de întreţinere 
şi dezvoltare – circa 6%. 

Un rol important în dez-
voltarea serviciului îl au mij-
loacele financiare alocate 
de proiectele internaţionale 
şi cele finanţate de Fondul 
Ecologic Naţional al Minis-
terului Mediului al Republicii 
Moldova. În anul 2010, din 
Fondul Ecologic Naţional, 
au fost finanţate 4 proiecte 
în sumă totală de 1191,8 mii 
lei (circa 72230 €), care au 
contribuit la modernizarea 
sistemului hidrometeorolo-
gic naţional şi a monitorin-
gului calităţii mediului.

The account department of the State Hydrome-
teorological Service is carrying out its activity ac-
cording to the Law No. 113-XVI of 27.04.2007 and 
other normative acts.

In 2010, the total budget of the Service constitu-
ted 13970,3 thousands lei (around 846600 €), in-
cluding 13370,3 thousands lei (around 96%) from 
the state budget and 600,0 thousands lei (around 
4%) are financial means gained by the Service from 
the provision of paid services.  

Around 85% of the total budget is used for wa-
ges, 5 % for utilities, 4% - communication services, 
around 6% – other maintenance and development 
services. 

A major role for the development of the Service 
has the financial means allocated from the interna-
tional projects and those financed by the National 
Ecological Facility of the Ministry of Environment. 
In 2010 the National Ecological Facility supported 4 
projects with a total budget of 1191,8 thousands lei 
(circa 72230 €), thereby contributing to the moder 
nization of the national hydrometeorological and en-
vironmental quality monitoring systems. 

RApORT FINANCIAR

FINANCIAl REpORT

Elena Romanenco, 
Head accounts of the Departmerrt

Elena Romanenco, şef al 
Direcţiei finanţe şi contabilitate
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Cooperarea internaţională este esenţială pentru 
dezvoltarea meteorologiei, hidrologiei şi monitorin-
gului calităţii mediului. Desfăşurarea activităţilor în 
aceste domenii este imposibilă fără schimbul inter-
naţional operativ de date şi produse hidrometeorolo-
gice, precum şi informaţii privind calitatea mediului. 

În scopul integrării principiilor dezvoltării durabile 
în politicile şi programele guvernamentale, Repu-
blica Moldova depune eforturi sporite pentru imple-
mentarea prevederilor convenţiilor internaţionale la 
care face parte. 

Activităţile internaţionale ale Serviciului Hidrome-
teorologic de Stat sunt următoarele: 
- participarea la programele agenţiilor specializa-

te ale ONU: Organizaţia Meteorologică Mondi-
ală (OMM), Convenţia ONU pentru combaterea 
deşertificării, Convenţia Comisiei Economice 
Europene a Naţiunilor Unite privind efectele 
transfrontaliere ale accidentelor industriale; 

- parteneriatul în cadrul Comunităţii Statelor Inde-
pendente (CSI);

- realizarea acordurilor bilaterale cu alte servicii 
naţionale meteorologice, hidrologice şi de moni-
toring al calităţii mediului;

- participarea la programele ştiinţifice din cadrul 
convenţiilor şi proiectelor internaţionale. 

În anul 2010, Secţia relaţii internaţionale şi in-
tegrare europeană şi-a continuat activitatea privind 
onorarea obligaţiunilor stipulate în convenţiile şi 
acordurile internaţionale din domeniul hidrometeoro-
logiei şi monitoringului calităţii mediului ambiant, pre-
cum şi consolidarea pregătirii şi formării profesionale 
a colaboratorilor SHS. 

relaţii  internaţionale

The international cooperation is essential for the 
development of meteorology, hydrology and envi-
ronmental quality monitoring. Therefore the activity 
in these fields is impossible without the international 
exchange of hydrometeorological information and 
data, as well as data on environmental quality. 

In order to integrate the principles of sustainable 
development in the state policies and programs, the 
Republic of Moldova is paying more attention and is 
implementing the international conventions to which 
the State Hydrometeorological Service adhered.

The international collaboration of the State Hy-
drometeorological Service performs its international 
activity generally in the following directions:
	 Participation in the programs of the World Mete-

orological Organization (WMO), UN Convention 
to Combat Desertification, UNECE Convention 
on the Transboundary Effects of Industrial Acci-
dents;

	 Membership of the Commonwealth of Indepen-
dent States (CIS);

	 Fulfilment of bilateral agreements with the na-
tional hydrometeorological bodies;

	 Participation in the scientific programmes within 
the international conventions and projects. 

In 2010 the International Cooperation and Euro-
pean Integration Division has continued its activity 
for honoring the obligations stipulated in the inter-
national conventions and agreements in the hydro-
meteorology and environmental quality monitoring 
fields, as well as for capacity building and training of 
SHS personnel. 

INTERNATIONAl COOpERATION
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organizaţia meteorologică 
mondială

Republica Moldova este membru al Organizmei 
Meteorologice Mondiale (OMM) din anul 1994 (Ho-
tărîrea Parlamentului nr. 210-XIII din 29 iulie 1994). 
Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la 
OMM este directorul Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat – dr. Ilie Boian. 

În cadrul programelor OMM, serviciile naţionale 
meteorologice şi hidrologice contribuie la protecţia 
mediului înconjurător, a vieţii şi proprietăţii umane 
contra dezastrelor naturale, la sporirea bunăstării 
sociale şi economice, inclusiv în domeniile ce ţin de 
securitatea alimentară, complexul energetic, resur-
sele acvatice, transport, construcţii etc. 

O importanţă deosebită pentru SHS o are pregă-
tirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul hidrome-
teorologiei şi monitoringului calităţii mediului. 

Pe parcursul anului 2010, SHS, în calitate de 
membru al OMM, a continuat să primească gratuit, 
din partea centrelor regionale din subordonarea OMM, 
următoarele produse, necesare pentru elaborarea 
prognozelor meteorologice cu diferită durată de anti-
cipare şi avertizărilor privind probabilitatea declanşării 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase: 
1. soft-uri speciale ale sistemului de recepţionare şi 

prelucrare a datelor (DAWBEE, GISMeteo);
2. produsele Sistemului Global de Telecomunicaţii 

(format GRIB şi BUFR);
3. produsele grafice web;
4. hărţi globale şi regionale create în baza parame-

trilor transmişi prin Sistemul Global de Teleco-
municaţii (GTS); 

5. hărţi prognostice regionale şi globale pentru ela-
borarea prognozelor de durată scurtă, medie şi 
lungă.

SHS participă activ la programele şi comisiile 
OMM ce ţin de meteorologie, climatologie, agromete-
orologie, hidrologie, scopul cărora este coordonarea 
globală a activităţii în domeniul hidrometeorologiei. 
Datele observaţiilor hidrometeorologice efectuate în 
cadrul reţelei naţionale de observaţii sunt transmise 

WORlD mETEOROlOgICAl ORgANIzATION

The Republic of Moldova became member of the 
World Meteorological Organization (WMO) on 29 July 
1994 by the Parliament Resolution No. 210-XIII. Per-
manent Representative of the Republic of Moldova 
with the WMO is the director of SHS – Dr. Ilie Boian. 

SHS takes part in all the main WMO programmes 
and projects in meteorology, climatology and hydrol-
ogy. WMO facilitates the free and unlimited data, in-
formation, services and products exchange in real 
time to ensure the social security, economic well-
being and environmental protection. As member of 
WMO, in 2010, SHS continued to receive free of 
charge from the Regional WMO centers the follow-
ing products, necessary for the development of fore-
casts and warnings: 
1. Specialized software for the reception stations 

(DAWBEE, GISMeteo);
2. Products of the Global Telecommunication Sys-

tem (GRIB and BUFR format);
3. Web graphic products;
4. Global and regional charts developed on the ba-

sis of parameters sent via the Global Telecom-
munication System (GTS); 

5. Global and regional forecast charts for the devel-
opment of the short-, medium- and long-range 
forecasts. 

With the WMO aid, the SHS specialists had the 
opportunity to participate in the international confer-
ences, seminars and specialized workshops. 

In 2010 the WMO provided considerable tech-
nical and financial support to the Service. Through 
the Voluntary Cooperation Programme, SHS has 
received a station for the operation of hydrological 
data.

SHS actively participates in the WMO pro-
grammes and specialized   commissions in the me-
teorology, climatology, agrometeorology and hydrol-
ogy. The data on the hydrometeorological observa-
tions from the national observation network are sent 
to the Regional and Global Centers. 

In the same time, SHS re-
ceives free of charge specialized 
literature, including detailed in-
structions and recommendations 
for conducting hydro-meteorolog-
ical observations in accordance 
with WMO standards.

UN CONVENTION TO
COmbAT DEsERTIFICATION

Recognizing that desertifica-
tion is a major economic, social 
and environmental problem of 
concern to many countries in all 
regions of the world, the Repub-
lic of  Moldova adhered to the UN 
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în centrele mondiale şi regionale, unde sunt elabora-
te hărţi sinoptice reale şi prognostice. 

În 2010 OMM a oferit serviciului o asistenţă tehni-
că şi financiară. Astfel, prin intermediul Programului 
de Cooperare Voluntară al OMM, a fost achiziţionat şi 
instalat sistemul de gestionare a datelor hidrologice.

Totodată, SHS beneficiază gratuit de literatură 
de specialitate, inclusiv instrucţiuni metodologice şi 
recomandări pentru efectuarea observaţiilor hidro-
meteorologice în conformitate cu standardele OMM.

convenţia onu 
pENTRU COmbATEREA 
deşertificării

Recunoscînd pericolul în continuă creştere al 
degradării terenurilor, Republica Moldova a aderat 
la Convenţia ONU pentru combaterea deşertificării 
(UNCCD) (Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XIV din 
24 decembrie 1998). 

Coordonator naţional al convenţiei date este dl Ilie 
Boian, directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

În cadrul convenţiei, experţii din Republica Mol-
dova, inclusiv din cadrul SHS, au realizat în 2010 
cea de-a IV-a Comunicare naţională. Raportarea s-a 
efectuat pe portalul on-line al convenţiei, conform in-
dicatorilor aprobaţi la cea de-a 9-a Conferinţă a Păr-
ţilor Semnatare ale Convenţiei. Raportul este plasat 
pe pagina web www.unccd-prais.com. 

17 iunie 2010 - Ziua Mondială pentru Combaterea 
Deşertificării a fost marcată în cadrul Serviciului Hi-
drometeorologic de Stat printr-o conferinţă de presă 
cu tematica anului – „Îmbunătăţirea calităţii solului ori-
unde, îmbunătăţeşte viaţa pretutindeni”. La conferin-
ţa de presă au participat reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimen-
tare, delegaţi din alte instituţii, inclusiv mass-media.

convenţia cee a onu 
pRIVIND EFECTElE TRANsFRONTAlIERE
AlE ACCIDENTElOR INDUsTRIAlE 

Convenţia privind efectele transfrontaliere ale 
accidentelor industriale (CETAI), ratificată prin Hotă-
rîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993, 
este un acord internaţional fondat pentru a proteja 
populaţia şi mediul înconjurător împotriva accidente-
lor industriale şi a consecinţelor acestora. 

Coordonator naţional al Convenţiei date este dl 
Gavril Gîlcă, şeful Direcţiei monitoring al calităţii me-
diului din cadrul SHS.

Activitatea din cadrul CETAI a fost orientată spre 
elaborarea în format nou a raportului naţional pen-
tru anii 2008-2009. Pe 9-10 martie 2010, Ministerul 
Mediului şi Serviciul Hidrometeorologic de Stat, a 
organizat training-ul naţional cu privire la fortificarea 
capacităţilor instituţionale în domeniul identificării 
obiectelor industriale ce cad sub incidenţa criterii-
lor convenţiei. La acest training au participat 30 de 
inspectori naţionali implicaţi în procesul identifică-

Convention to Combat Desertification  (UNCCD), by 
the  Parliament Resolution No. 257-XIV from 24 De-
cember 1998. The National Focal Point of UNCCD is 
the director of SHS – Dr. Ilie Boian..

In 2010, in the frame of UNCCD, the relevant ex-
perts from the Republic of Moldova, including from 
SHS, have developed and submitted the national 
communication within the fourth reporting and review 
process of the Convention. Parties at the Ninth Ses-
sion of the Conference of the Parties (COP 9), de-
cided on a new performance review and assessment 
of implementation system (PRAIS). So, the   reports 
were uploaded, using the PRAIS web portal www.
unccd-prais.com. 

On 17 June 2010 in the premises of the State 
Hydrometeorological Service in Chişinău there were 
held the Press Conference dedicated to the celebra-
tion of the World Day to Combat Desertification on 
17 June with the slogan “Enhancing soils anywhere 
enhances life everywhere”. The conference was at-
tended by representatives of the State Hydrometeo-
rological Service, Ministry of Environment, Ministry 
of Agriculture and Food Industry, delegates of other 
institutions, including mass-media.

         
unece convention on the tranSbound-
ARy EFFECTs OF INDUsTRIAl ACCIDENTs 

The 1992 Convention on the Transboundary Ef-
fects of Industrial Accidents (CTEIA) is designed 
at protecting human beings and the environment 
against industrial accidents by preventing them as far 
as possible, by reducing their frequency and severity 
and by mitigating their effects. It promotes active in-
ternational cooperation between the contracting Par-
ties, before, during and after an industrial accident. 

Republic of Moldova has acceded CTEIA by the 
Parliament Resolution No.  1546-XII from 23 June 
1993. The National Focal Point of the Convention is 
Mr.  Gavril Gîlcă, Chief of the Environmental Quality 
Monitoring Division of SHS.

The 2010 activity in the frame of CTEIA was di-
rected towards development of the national 2008-
2009report in a new format. Also, on the 9-10 March 
2010 in Chisinau, SHS in cooperation with the Min-
istry of Environment organized a national training 
session on identification of hazardous activities. 
National training session was organized for experts 
from authorities in Moldova, which are responsible 
for industrial safety in the country and was attended 
by 30 national inspectors, as well as by other inter-
national experts and representatives of the Conven-
tion Secretariat. The report of the workshop can be 
found on the www.unece.org/env/teia/doc/Moldova-
HA/report_MoldovaHA.pdf. The first outcome of the 
national training session would be the preparation of 
national guidelines for the identification of hazardous 
activities under the Convention

In 2010, the SHS have made a proposal of an as-
sistance project (Republic of Moldova, Romania and 
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rii obiectelor industriale periculoase pentru mediu, 
precum şi experţi internaţionali şi reprezentanţi ai 
secretariatului convenţiei. Raportul poate fi accesat 
pe pagina web www.unece.org/env/teia/doc/Moldo-
vaHA/report_MoldovaHA.pdf. În cadrul training-lui a 
fost luată decizia de a elabora ghidul de identificare a 
obiectelor industriale periculoase mediului. 

Republica Moldova a propus un proiect trilate-
ral, între Moldova, Ucraina şi România, cu genericul 
”Managementul hazardurilor şi crizelor în urma ac-
tivităţilor industriale din regiunea Dunării”. Propune-
rea de proiect a fost acceptată la Conferinţa părţilor 
şi proiectul a fost lansat în luna decembrie 2010. În 
rezultat, în luna decembrie 2010, a fost efectuată o 
vizită de lucru la terminalele petroliere de la Giurgiu-
leşti, Reni şi Ismail, a unui grup de experţii ai SHS şi 
secretariatului CETAI.

CONsIlIUl INTERgUVERNAmENTAl 
Pentru Schimbările climatice 

Consiliul Interguvernamental pentru Schimbările 
Climatice (IPCC) a fost instituit în anul 1988 de Or-
ganizaţia Meteorologică Mondială şi Programul Naţi-
unilor Unite pentru Mediu. Rolul IPCC este de a eva-
lua în mod obiectiv, deschis şi transparent informaţia 
ştiinţifică relevantă pentru crearea unei baze de date 
cu privire la riscurile asociate schimbărilor climatice, 
impactul acestora şi opţiunile de adaptare. IPCC nu 
efectuează cercetări ştiinţifice şi nici nu monitorizea-
ză datele asupra schimbărilor climatice sau alte date 
relevante. Evaluările sale se bazează în special pe 
literatura ştiinţifică şi/sau tehnologiile de profil. 

În anul 2010, serviciul, în calitate de coordona-

Ukraine), to be initiated in early 2011, aimed at improv-
ing hazard and crisis management in the region of the 
Danube Delta. The project proposal was accepted by 
the sixth meeting of the Conference of the Parties to 
the CTEIA, which was held from 8 to 10 November 
2010 in Hague. As a result, in December representa-
tives of the CTEIA Secretariat realized a work visit to 
the oil terminals from Giurgiuleşti, Reni and Ismail. 

INTERgOVERNmENTAl pANEl ON 
ClImATE CHANgE

The Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) is the leading body for the assessment of 
climate change, established in 1988 by the United 
Nations Environment Programme (UNEP) and the 
World Meteorological Organization (WMO) to pro-
vide the world with a clear scientific view on the cur-
rent state of climate change and its potential environ-
mental and socio-economic consequences. 

The IPCC is an intergovernmental body, and it is 
open to all member countries of UN and WMO. Be-
cause of its scientific and intergovernmental nature, 
the IPCC embodies a unique opportunity to provide 
rigorous and balanced scientific information to deci-
sion makers. The work of the organization is therefore 
policy-relevant and yet policy-neutral, never policy-
prescriptive, as it is based on the available scientific 
literature on topics related to climate change. 

In 2010, SHS, as national coordinator of IPCC, 
has continued to actively participate in the IPCC 
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tor naţional al IPCC, a continuat să participe activ la 
sesiunile IPCC şi să contribuie la elaborarea rapoar-
telor şi altor documente în domeniu. În calitate de in-
stituţie subordonată Ministerului Mediului şi gestionar 
al Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice, a 
participat la elaborarea celei de-a II-a Comunicări 
naţionale privind implementarea prevederilor Con-
venţiei-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei, 
precum şi la pregătirea celei de-a III-a Comunicări 
naţionale. În acest an şi-a continuat activitatea Co-
misia naţională privind implementarea prevederilor 
Convenţiei-cadru şi a Protocolului de la Kyoto, vice-
preşedinte al căreia este directorul SHS, desemnat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1574 din 26.12.2003. 

gruPul Pentru obServaţii tereStre

Grupul pentru observaţii terestre (GEO) a fost cre-
at în cadrul celui de-al III-lea Summit al observaţiilor 
terestre, care a avut loc în februarie 2005. Această 
întrunire a recunoscut relaţiile internaţionale ca fac-
tor esenţial pentru sporirea potenţialului observaţiilor 
terestre şi a creat GEO în formatul unui parteneriat 
voluntar al guvernelor şi organizaţiilor internaţionale 
pentru elaborarea proiectelor şi altor activităţi.

GEO are drept obiectiv principal crearea unui 
Sistem de Sisteme de Observaţii Terestre (GEOSS), 
care va reprezenta un cadru coordonat şi durabil 
pentru schimbul de informaţii. Activitatea GEO se 
desfăşoară în cadrul a nouă domenii: climă, vreme, 
dezastre, apă, agricultură, sănătate, energie, eco-
sisteme şi biodiversitate, precum şi a patru comitete 
permanente: arhitectură şi date, ştiinţă şi tehnologie, 
interfaţa utilizatorilor şi crearea capacităţilor. 

Prim-vicedirectorul SHS este membru al Comite-
tului pentru crearea capacităţilor şi participă cu re-
gularitate la întruniri, precum şi la alte evenimente 
GEO.

comiSia internaţională Pentru 
Protecţia rîului dunărea 

Comisia internaţională pentru protecţia rîului Du-
nărea (ICPDR) este un organ transnaţional, înfiinţat 
în vederea implementării Convenţiei pentru protec-
ţia rîului Dunărea. Fondată în anul 1998, comisia a 
promovat permanent acorduri şi a stabilit priorităţi şi 
strategii comune pentru îmbunătăţirea stării Dunării 
şi afluenţilor acesteia. ICPDR asigură folosirea dura-
bilă şi echitabilă a apelor şi resurselor de apă potabi-
lă în bazinul râului Dunărea. 

Colaboratorii SHS sunt membri ai Grupului de 
experţi pentru protecţia contra inundaţiilor şi Grupu-
lui de experţi pentru monitoring şi evaluare. În acest 
context, ei participă la toate sesiunile grupurilor, pre-
zentînd rapoartele activităţii SHS în cadrul ICPDR, 
îndeplinesc obligaţiunile care rezultă din apartenen-
ţa la aceste grupuri de lucru. 

sessions and to contribute to the development of 
the reports and other relevant documentation. In the 
same time, SHS, as an institution subordinated to 
the Ministry of Environment and as the administrator 
of the National Hydrometeorological Data Fund, has 
participated in the realization of the UNFCCC 2nd Na-
tional Communication, as well as to the preparation 
of the UNFCCC 3rd National Communication. Also, 
in the current year has continued its activity the Na-
tional Commission for the implementation and real-
ization of the commitments under the UNFCCC and 
of the mechanisms and commitments of the Kyoto 
Protocol, whose Vice-chairman is the SHS director, 
designated by the Government Resolution No. 1574 
from 26 December 2003. 

gROUp ON EARTH ObsERVATIONs

The Group on Earth Observations (GEO) was 
formally established at the Third Earth Observation 
Summit in February 2005 to carry out the GEOSS 10-
Year Implementation Plan. This high-level meeting 
recognized that international collaboration is essen-
tial for exploiting the growing potential of Earth obser-
vations to support decision making in an increasingly 
complex and environmentally stressed world. 

GEO is leading a worldwide effort to build a Global 
Earth Observation System of Systems (GEOSS) over 
the next 10 years. GEO is a voluntary partnership of 
governments and international organizations. It pro-
vides a framework within which these partners can 
develop new projects and coordinate their strategies 
and investments. GEOSS will yield a broad range of 
societal benefits, including: disasters, health, energy, 
climate, water, weather, ecosystems, agriculture and 
biodiversity. 

The first deputy director of SHS is member of 
the GEO Capacity Building Committee and regularly 
takes part in its meetings, as well as in other GEO 
events.  

INTERNATIONAl COmmIssION FOR 
THE pROTECTION OF THE DANUbE RIVER

The International Commission for the Protection 
of the Danube River (ICPDR) is a transnational body, 
which has been established to implement the Dan-
ube River Protection Convention, which is the major 
legal instrument for cooperation and transboundary 
water management in the Danube River Basin. 

ICPDR works to ensure the sustainable and equi-
table use of waters and freshwater resources in the 
Danube River Basin. 

SHS collaborators are members of the following 
Working Groups of the Commission: Expert Group 
on Flood Protection and Monitoring and Assessment 
Expert Group. They regularly participate in the Work-
ing Group sessions and present the SHS activity re-
port in the frame of ICPDR, as well as meet the com-
mitments under the Commission. 
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CONsIlIUl INTERsTATAl pENTRU 
HIDROmETEOROlOgIE Al CsI

Ţinînd cont de importanţa schimbului permanent 
de date şi informaţii hidrometeorologice pentru dez-
voltarea efectivă a economiei, asigurarea securităţii 
populaţiei şi capacităţii de apărare a statelor-mem-
bre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), la 
8 martie 1992, Consiliul conducătorilor organelor de 
stat al CSI a aprobat Acordul privind colaborarea 
în domeniul hidrometeorologiei. În conformitate cu 
acest acord a fost creat Consiliul interstatal pentru 
hidrometeorologie (CIHM) al CSI. 

Activitatea consiliului este reglementată de docu-
mentele aprobate de organele supreme ale CSI, iar 
în activitatea operativă şi în cadrul mandatului său, 
de documentele aprobate la şedinţele CIHM. Mem-
brii consiliului sunt conducătorii serviciilor hidromete-
orologice din CSI. Sarcina fundamentală a celor 14 
grupuri de lucru ale CIHM este examinarea detaliată 
a problemelor serviciilor hidrometeorologice, deter-
minarea temelor de discuţii pentru sesiunile CIHM şi 
elaborarea proiectelor, recomandărilor şi hotărîrilor 
sesiunilor.

SHS participă, în măsura posibilităţilor, la sesiuni-
le anuale ale CIHM. Evaluînd activitatea consiliului, 
constatăm că, de la data formării, a fost demonstrată 
oportunitatea, necesitatea şi eficienţa înaltă a aces-
tuia. Fiind coordonatorul şi organizatorul activităţii 
comune a membrilor CSI în domeniul hidrometeoro-
logiei, consiliul a asigurat executarea lucrărilor ope-
rative de producţie şi a celor de cercetare ştiinţifică 
în interesul numeroşilor utilizatori, inclusiv popula-
ţia şi diversele ramuri ale economiei – agricultura, 
transportul, sectorul energe-
tic, apărarea etc.

sTRATEgIA INTERNA-
ţională onu Pentru 
REDUCEREA DEzAsTRE-
lOR

Strategia internaţiona-
lă a Naţiunilor Unite pentru 
reducerea dezastrelor (UN/
ISDR) este punctul-cheie al 
sistemului ONU în promova-
rea şi coordonarea strategi-
ilor şi tacticilor privind acti-
vităţile ce ţin de reducerea 
dezastrelor. UN/ISDR are 
rolul unei baze internaţiona-
le de date pentru reducerea 
dezastrelor, care desfăşoară campanii de conştienti-
zare, publică articole, editează reviste şi alte publica-
ţii promoţionale privind reducerea dezastrelor. 

Planul de acţiune al UN/ISDR este reflectat în 
Conceptul de Acţiune Hyogo (HFA), ce are drept 
scop reducerea pagubelor materiale şi umane, cau-
zate de dezastre. Rezultatul principal al implementă-

CIs INTERsTATE COUNCIl FOR 
HyDROmETEOROlOgy 

Taking into account the importance of the regu-
lar interchange of hydrometeorological data and 
information for the effective economic develop-
ment, assurance of the population security and of 
the capacity of defense of the Community of Inde-
pendent States (CSI), the Council of the leaders of 
state governments approved on the 8 March 1992, 
the Agreement regarding the cooperation in the field 
of hydrometeorology. The CIS Interstate Council for 
Hydrometeorology was created according to this 
Agreement. 

The activity of the Council is regulated by docu-
ments approved by the supreme CIS organizations, 
and the operative activity - by documents approved 
at the sessions of the Council. The members of the 
Council are the directors of the National Hydrometeo-
rological Services from the CIS. The main objective 
of the 14  work groups of the Council is to examine in 
details the difficulties of the NHMSs, to determine the 
discussion topics for the Council’s sessions and to 
elaborate projects, recommendations and decisions. 

SHS participates as far as possible in the annual 
sessions of the Council. While evaluating the activity 
of the Council, one can observe that from the start, 
there has been demonstrated the opportunity, the 
necessity and the high efficiency of the Council. Be-
ing the coordinator and the organizer of the joint ac-
tivities of the CIS in the field of hydrometeorological, 
the Council provided the operative production and 
scientific research works for the benefit of numer-
ous users, inclusive of the population and of different 

branches of economy – agriculture, transport, ener-
getic sector, defense etc.

UNITED NATIONs INTERNATIONAl 
sTRATEgy FOR DIsAsTER REDUCTION 

The United Nations International Strategy for 
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rii activităţilor UN/ISDR la nivel local este elaborarea 
unui Program Naţional care joacă un rol important 
în coordonarea activităţilor de reducere a riscului de 
dezastre.

În anul 2010, SHS, în calitate de coordonator al 
UN/ISDR, a pregătit primul raport naţional şi activea-
ză în continuare în vederea implementării progra-
mului. La 13 octombrie 2010 serviciul a organizat o 
conferinţă de presă cu o tematică consacrată Zilei 
mondiale pentru reducerea pericolelor dezastrelor.

În anul 2010 UN/ISDR a creat Forul European 
pentru Reducerea Riscului Dezastrelor (EFDRR), 
care va coordona activităţile din domeniu la nivel 
regional. SHS a participat la eveniment şi va conti-
nua să contribuie la implementarea prevederilor UN/
ISDR şi EFDRR.

conferinţa neformală a directori-
lor Serviciilor naţionale hidrologi-
ce şi meteorologice din ţările euro-
Pei de Sud-eSt 

Conferinţa neformală a directorilor serviciilor naţi-
onale hidrometeorologice din ţările Europei de Sud-
Est (ICEED) reprezintă o structură sub-regională, 
care serveşte drept forum pentru discuţiile şefilor 
serviciilor în domeniul meteorologiei şi hidrologiei în 
sud-estul Europei.

ICEED este o structură capabilă să îndrume ţări-
le participante să se angajeze în proiecte bilaterale 
de interes comun pentru această zonă geografică. 
ICEED se conformează regulamentelor Organizaţi-
ei Meteorologice Mondiale (OMM), dar şi ale altor 
organizaţii internaţionale relevante, respectă legile 
naţionale ale fiecărei ţări partenere şi păstrează o 
legătură permanentă cu OMM.

ICEED colaborează cu organizaţii regiona-
le specializate, cum ar fi: Centrul european pentru 
prognoze pe durată medie (ECMWF), Organizaţia 
europeană pentru utilizarea sateliţilor meteorologici 
(EUMETSAT), Reţeaua serviciilor meteorologice eu-
ropene (EUMETNET), Grupul de interes economic 
al serviciilor meteorologice naţionale din zona eco-
nomică europeană (ECOMET) şi Cooperarea eu-
ropeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice 
(COST).

SHS a luat parte la ultimele sesiuni ale ICEED, 
inclusiv în anul 2010, recunoscînd importanţa cola-
borării regionale în domeniile legate de hidrometeo-
rologie şi climatologie ca o posibilitate de determina-
re a celor mai bune practici în domeniu şi obţinerea 
susţinerii tehnologice şi financiare pentru diferite 
proiecte, în scopul asigurării autorităţilor ţării cu in-
formaţie calitativă în timp util.

Proiecte internaţionale

În anul 2010 SHS a continuat activităţile de mo-
dernizare şi optimizare a reţelei meteorologice, hi-
drologice, agrometeorologice şi a monitoringului 

Disaster Reduction (UN/ISDR) represents the key 
factor of the UN system in promoting synergies and 
in coordinating activities for disaster reduction in 
the social-economic, human and development sec-
tors, as well as in supporting integration tactics. UN/
ISDR acts as a database of international data for 
disaster reduction that develops acknowledgement 
campaigns and produces articles, journals and other 
publications, and promotional materials regarding di-
saster reduction. 

UN/ISDR Action Plan is reflected in the Hyogo 
Framework for Action (HFA), and has the objective of 
reducing the financial and human losses caused by 
disasters. The main result of the implementation of 
UN/ISDR activities at the local level is the organiza-
tion of a National Platform for Disaster Risk Reduc-
tion, which is crucial for the coordination of means 
and activities for disaster risk reduction. 

SHS, as UN/ISDR coordinator, prepared in 2010 
the first report on the means of disaster reduction at 
national level and continues to take the necessary 
steps in order to organize in the future the mentioned 
Platform. Also, the SHS organized on the 13 October 
2010 a press conference dedicated to the Interna-
tional Day for Disaster Risk Reduction. 

Also, UN/ISDR created in 2010 the European Fo-
rum for Disaster Risk Reduction (EFDRR) that will 
coordinate the activities at regional level. SHS par-
ticipated in the first EFDRR event and will continue 
to contribute to the implementation of UN/ISDR and 
EFDRR provisions.

informal conference of South-eaSt
EUROpEAN NATIONAl mETEOROlOgICAl
AND HyDROlOgICAl sERVICEs 
(nmhSS) directorS 

The Informal Conference of South-East European 
NMHSs Directors (ICEED) represents a sub-regional 
platform that serves as forum for the discussions of  
the NMHSs directors in the fields of  meteorology 
and hydrology in the South-Eastern Europe. 

ICEED is a structure capable to direct the par-
ticipant countries to engage in bilateral projects with 
common interest for this geographical area. Also, 
ICEED conforms to the regulations of World Meteo-
rological Organization (WMO) and of other relevant 
international organizations, and respects the laws of 
each partner country, maintaining a permanent con-
nection with WMO. 

ICEED collaborates with regional organizations 
like: the European Center for Medium-Range Weath-
er Forecasts (ECMWF), the European Organization 
for the Exploitation of Meteorological Satellites (EU-
METSAT), European Meteorological Services Net-
work (EUMETNET), the Economic Interest Grouping 
of the National Meteorological Services (ECOMET) 
and the European Cooperation in Science and Tech-
nology (COST).

SHS participated in the last ICEED sessions, inclu-
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calităţii mediului cu suportul financiar şi tehnic al 
Băncii Mondiale, Guvernului Cehiei şi altor donatori 
internaţionali. Secţia relaţii internaţionale şi integrare 
europeană a serviciului a facilitat logistic pregătirea 
documentaţiei proiectelor de finanţare externă.

Proiectul „Managementul dezastrelor şi riscuri-
lor climatice în Moldova”, implementarea căruia a 
început în toamna anului 2010, a fost pregătit în 
cooperare cu Banca Mondială şi finanţat de către 
Asociaţia Internaţională de Dezvoltare. Scopul pro-
iectului este reducerea vulnerabilităţii ţării faţă de 
riscurile naturale. Obiectivul va fi atins prin consoli-
darea capacităţilor în domeniul: 1) monitorizării vre-
mii şi emiterii de avertismente cu anticipare maximă 
a riscurilor, prin furnizarea în timp util a prognozelor 
hidrometeorologice cu grad înalt de veridicitate şi a 
altor informaţii hidrometeorologice; 2) gestionării şi 
coordonării acţiunilor în cazul dezastrelor naturale 
şi antropogene; 3) suportului persoanelor fizice, în 
special al fermierilor, în vederea conştientizării pe-
ricolelor hazardurilor naturale şi adaptării la variabi-
litatea climatică. 

Proiectul „Protecţia de viituri şi monitorizarea 
hidrologică a rîului Prut” este finanţat de Agenţia 
pentru dezvoltare din Cehia şi implementat, înce-
pînd din august 2010, cu ajutorul Companiei S.A. 
AQUATEST. Scopul principal al proiectului constă 
în modernizarea monitoringului hidrologic prin im-
plementarea unui sistem nou de avertizare şi în 
sporirea acţiunilor de prevenire şi protecţie contra 
viiturilor. Instalarea utilajului hidrologic modern va 
permite efectuarea unui monitoring hidrologic ope-
rativ, complex, continuu (on-line) şi complet. Toto-
dată, se va îmbunătăţi calitatea observaţiilor prin 
excluderea influenţei factorului uman asupra rezul-
tatelor observaţiilor şi se vor reduce cheltuielile de 
reparaţie a utilajului învechit.

Proiectul „Accesul la date pentru statele balcani-
ce de vest şi ţările din Europa de est” (DAWBEE) al 
EUMETSAT (Organizaţia europeană pentru exploa-
tarea sateliţilor meteorologici) a oferit serviciului po-
sibilitatea de accesare gratuită în regim cwasi-real a 
datelor satelitare, obţinute prin intermediul sateliţilor 
meteorologici METEOSAT, operaţi de EUMETSAT. 

VIzITE DE lUCRU

În anul 2010 SHS a efectuat o serie de vizite de 
lucru, finalizate prin semnarea şi reînnoirea acordu-
rilor de cooperare bilaterală, care constituie un cadru 
legal pentru stabilirea principalelor direcţii de dezvol-
tare, metode şi forme de aplicare a cooperării. Prin-
tre acestea se includ vizitele de lucru la:
- Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Es-

tonia;
- Compania S.A. AQUATEST din Republica Ce-

hia;
- Serviciul Hidrometeorologic din Lituania.

Totodată, SHS a fost gazdă a numeroşi delegaţi:
- experţi ai Băncii Mondiale în cadrul proiectului 

sive in 2010, acknowledging the importance of region-
al cooperation in the fields of hydrometeorology and 
climatology as an opportunity to determine the best 
practices and to gain technological and financial sup-
port in different projects, with the purpose of providing 
the country’s authorities with quality information. 

INTERNATIONAl pROjECTs

SHS continued in 2010 the activities of modern-
ization and optimization of the meteorological, hydro-
logical, agro-meteorological and environment quality 
monitoring network with the financial and technical 
support of the World Bank, Czech government and 
other international sponsors. The International Rela-
tions and European Integration Division of the SHS 
facilitated the logistical preparation of the documents 
for the projects with external financing. 

The „Disaster and Climate Risk Management” 
project, whose implementation was started  in the 
autumn of 2010, was prepared in cooperation with 
the World Bank and was financed by the Internation-
al Development Association. The Project objective is 
to reduce the country’s vulnerability to natural risks. 
The objective will be achieved through strengthened 
capacities to: (1) monitor weather and issue early 
warnings of weather-related hazards by providing 
timely and accurate hydrometeorological forecasts 
and services; (2) manage and coordinate responses 
to natural and man-made disasters; and  (3) help 
individuals, particularly farmers, be aware of, and 
adapt to natural hazards and climate variability. 

The “Flood Warning and River Monitoring System 
for the Prut River” project is financed by the Czech 
Development Agency and implemented with the help 
of AQUATEST Company starting with August 2010. 
The main objective of the project consists in modern-
izing the hydrological monitoring through the imple-
mentation of a new warning system and through the 
improvement of the means of prevention and protec-
tion against floods. The installation of modern hydro-
logical equipment will allow a complex, continuous 
(on-line) and daily hydrological monitoring. Also, this 
will improve the quality of observations, excluding 
the influence of the human factor over the results of 
the observations and will reduce the costs of repair-
ing the old equipment. 

The „Data Access for Western Balkan and Eastern 
European Countries” project (DAWBEE) of EUMET-
SAT (European Organization for the Exploitation of 
Meteorological Satellites) offered SHS the possibility 
to access free of charge, in a cuasi-real regime, the 
satellite data from the METEOSAT meteorological 
satellites, operated by EUMETSAT. 

WORk VIsITs

SHS organized in 2010 a series of work visits that 
resulted in signing and actualizing the agreements of 
bilateral cooperation, which represent a legal frame-
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work for elaborating the main development directions, 
methods and means of application for the coopera-
tion. Among these we can include work visits at: 
- Meteorological and Hydrological Institute of Es-

tonia;
- AQUATEST Company, Czech Republic;
- Lithuanian Hydrometeorological Service.

Also, at the SHS there have been organized 
several work and cooperation visits of foreign del-
egates:
- Visits of the experts of World Bank within the proj-

ect „Disaster and Climate Risk Management”;
- Visits of the specialists of AQUATEST Compa-

ny within the project „Flood Warning and River 
Monitoring System for the Prut River”; 

- Work visits of the experts of the United Nations 
Economic Commission for Europe regarding 
the transboundary effects of industrial accidents 
within the draft project ”Hazard and Crisis Man-
agement in the Danube Delta”.

CONFERENCEs AND WORksHOps 

- 11th meeting of the GEO Capacity Building Com-
mittee (CBC), 20-22 January 2010, Enschede, 
Netherlands;

- Technical Conference on changing climate and 
demands for climate services for sustainable 
development and the Fifteenth Session of the 
Commission for Climatology (CCI-XV), 15-24 
February 2010, Antalya, Turkey;

- 11th MA Expert Group Meeting ICPDR, 18-19 
March 2010, Prague, Czech Republic;

- Training workshop «Climate change: After Co-
penhagen« (Seminaire  Francophone « Crois-
sance, environnement et innovation: les straté-

gies européennes en 
matière de développe-
ment durable»), 18 -19 
March 2010, Zagreb, 
Croatia;
- 17th Meeting of the 
Flood Protection Expert 
Group of the ICPDR, 15-
16 April 2010, Belgrade, 
Serbia;
- Regional Training 
Seminar for National 
Trainers of WMO RA VI, 
17-28 May 2010, Sibiu, 
Romania; 
- Training course: 
Operation of the Me-
teorological Stations 
Network – Conventional 

and Automatic, 1-15 June, Shefayim, Israel;
- Training on chemicals management and 6th 

Summer School of Environmental Chemistry 
and Ecotoxicology, 26 June-3 July, Brno, Czech 
Republic;

„Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice 
în Moldova”;

- specialişti ai Companiei S.A. AQUATEST în ca-
drul proiectului „Protecţia de viituri şi monitoriza-
rea hidrologică a rîului Prut”; 

- experţi ai Convenţiei Comisiei Economice Euro-
pene a Naţiunilor Unite privind efectele transfron-
taliere ale accidentelor industriale în cadrul pro-
punerii de proiect ”Managementul hazardurilor şi 
crizelor în urma activităţilor industriale din regiu-
nea Dunării”.

conferinţe şi Seminare

- A 11-a întrunire a Comitetului de Creare a Capa-
cităţii al GEO, 22-23 ianuarie, Enschede, Olanda;

- Conferinţa Tehnică OMM cu genericul „Schim-
barea climei şi necesităţile dezvoltării durabile” 
si a XV-a sesiune a Comisiei OMM pentru clima-
tologie, 14-25 februarie, Alanya, Turcia;

- Şedinţa a 11-a a Grupului de experţi pentru mo-
nitoring şi evaluare al ICPDR, 18-19 martie, Pra-
ga, Cehia;

- Seminarul-stagiu consacrat dezvoltării durabile 
în domeniul mediului cu genericul „Ce urmează 
după Copenhaga”, 18-19 martie, Zagreb, Croaţia;

- Şedinţa a 17-a a Grupului de experţi pentru pro-
tecţia contra inundaţiilor ICPDR, 15-16 aprilie, 
Belgrad, Serbia;

- Seminarul regional de training pentru instructorii 
naţionali organizat de OMM, 17-28 mai, Sibiu, 
România;

- Cursul internaţional de training cu privire la func-
ţionarea reţelei de staţii meteorologice şi agro-
meteorologice automatizate şi clasice, 1-15 iu-
nie, Shefayim, Israel;

- Seminar de trai-
ning cu privire 
la managemen-
tul chimicalelor 
şi cea de-a 6-a 
şcoală de vară 
a chimiei me-
diului şi ecoto-
xicologiei, 26 iu-
nie-3 iulie, Brno, 
Cehia;

- T r a i n i n g u l 
PRAIS pentru 
Punctele Foca-
le Naţionale în 
cadrul UNCCD, 
28-29 iunie, Bru-
xelles, Belgia;

- Seminarul inter-
naţional cu genericul „Adaptarea la schimbările 
climatice: reducerea riscurilor legate de apă în 
Europa”, 6-7 iulie, Bruxelles, Belgia;

- Seminarul internaţional OMM cu genericul „So-
luţionarea problemelor fermierilor: vremea şi 
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serviciile climatice” şi a XV-a sesiune a Comisiei 
OMM pentru meteorologie agricolă, 9-17 iulie, 
Belo Horizonte, Brazilia;

- Curs de training în domeniul Nowcasting şi rada-
re cu polarizare duală ERAD 2010, 30 august - 6 
septembrie, Sibiu, România;

- A 10-a Conferinţă a directorilor serviciilor hidro-
logice şi meteorologice naţionale din Europa de 
sud-est (ICEED), 21-22 septembrie, Istanbul, 
Turcia;

- Prima şedinţă a Forumului European pentru re-
ducerea riscului dezastrelor (EFDRR), 6-8 oc-
tombrie, Gothenburg, Suedia;

- A 32-a Sesiune a IPCC, 11-14 octombrie, Bus-
san, Republica Coreea;

- Cursul de training pentru utilizarea staţiilor de re-
cepţionare a datelor METEOSAT din cadrul pro-
iectului DAWBEE, 19-21 octombrie, Darmstadt, 
Germania;

- Seminar de training EUMETSAT/CM-SAF şi se-
minarul dedicat utilizatorilor CM-SAF, 25-28 oc-
tombrie, Offenbach, Germania;

- A şaptea sesiune plenară a GEO, 3-4 noiembrie, 
Beijing, China;

- A 6-a întrunire a Conferinţei Părţilor Convenţiei 
cu privire la efectele transfrontaliere ale acciden-
telor industriale, 8-10 noiembrie, şi seminarul cu 
privire la planificarea utilizării terenurilor în zo-
nele industriale periculoase, 11-12 noiembrie, 
Haga, Olanda; 

- A 4-a şedinţă a Forumului pentru perspectivele 
climatice în Europa de sud-est (SEECOF-4), 22-
26 noiembrie, Belgrad, Serbia;

- Trainingul cu privire la reţeaua staţiilor meteo au-
tomate, 29 noiembrie - 3 decembrie, Hong Kong, 
China;

- Întrunirea extraordinară a grupului de lucru pen-
tru monitoring şi evaluare din cadrul Convenţiei 
privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 
transfrontaliere şi lacurilor internaţionale, 15-16 
decembrie, Bratislava, Slovacia.

- UNCCD PRAIS project: Training course on UN-
CCD new reporting guidelines under the 4th re-
porting cycle, 28-29 June 2010, Brussels, Bel-
gium; 

- International Workshop “Adapting to Climate 
Change: Reducing Water-Related Risks in Eu-
rope”, 6-7 July 2010, Brussels, Belgium; 

- International Workshop on Addressing the Liveli-
hood Crisis of Farmers:  Weather and Climate 
Services and Fifteenth Session of the Commis-
sion for Agricultural Meteorology, 14-21 July 
2010, Belo Horizonte, Brazil; 

- Pre - ERAD2010 Nowcasting Course and Short 
Course on Dual-Polarization and Doppler Weath-
er Radar : Fundamentals and Applications, 30 
August - 6 September, Sibiu, Romania;

- 10th Informal Conference of South-East Euro-
pean National Meteorological and Hydrological 
Services Directors (ICEED) Meeting, 21-22 Sep-
tember 2010, Istanbul, Turkey;

- First Meeting of the European Forum for Disas-
ter Risk Reduction (EFDRR), 6-8 October 2010, 
Gothenburg, Sweden; 

- 32nd Session of IPCC, 11-14 October 2010, Bus-
san, Republic of Korea;

- DAWBEE station training course, 18-22 October 
2010, Darmstadt, Germany;

- WMO Workshop on Climate Monitoring includ-
ing the implementation of climate watch systems 
in RA VI, 25 - 28 October 2010,Offenbach, Ger-
many;

- GEO-VII Plenary Meeting and 2010 GEO Minis-
terial, 3-5 November 2010, Beijing, China;

- Sixth meeting of the Conference of the Parties 
to the Convention on the Transboundary Effects 
of Industrial Accidents and Joint seminar on land 
use planning around hazardous industrial sites, 
8-12 November 2010, Hague, Netherlands; 

- Fourth Session of Southeast European Climate 
Outlook Forum     (SEECOF-4), 22-26 November 
2010, Belgrade, Serbia;

- WMO VCP Training Course on “Automated 
Weather Station Network”, 29 November - 3 De-
cember 2010, Hong Kong, China; 

- The Extraordinary meeting of the Working Group 
on Monitoring and Assessment of the Conven-
tion on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes, 15-16 
December 2010, Slovakia, Bratislava.
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lIsTA AbREVIERIlOR

BPC – Bifenili policloruraţi
CCPLD – Centrul cercetare şi prognoze de lungă durată
CCTI – Centrul comunicaţii şi tehnologii informaţionale
CMA – Centrul monitoring agrometeorologic
CMCAARM – Centrul monitoring al calităţii aerului 
atmosferic şi radioactivităţii mediului
CMCAS – Centrul monitoring al calităţii apelor de 
suprafaţă
CMCS – Centrul monitoring al calităţii solului
CMEIMI – Centrul monitoring ecologic integrat şi 
management informaţional
CMM – Centrul mijloace de măsurare
CMMC – Centrul monitoring meteo-climatic
CNPM – Centrul naţional de prognoze meteorologice
CETAI – Convenţia Comisiei Economice Europene a 
ONU privind efectele transfrontaliere ale accidentelor 
industriale
DAWBEE – Proiectul „Accesul la date pentru Statele 
Balcanice de Vest şi Ţările din Europa de Est”
DCD – Direcţia cercetare şi dezvoltare
DH – Direcţia hidrologie
DM – Direcţia meteorologie
DMCM – Direcţia monitoring al calităţii mediului
DWD – Serviciul Meteorologic din Germania
ECMWF – Centrul European de Prognoze de Durată 
Medie ale Vremii
EUMETSAT – Organizaţia Europeană pentru Utilizarea 
Sateliţilor Meteorologici 
GEO – Grupul pentru observaţii terestre
GH – Grupul hidrografie
ICPDR – Comisia internaţională pentru protecţia rîului 
Dunărea
ICŞIHMR-CMD – Institutul de Cercetări Ştiinţifice în 
Domeniul Informaţiei Hidrometeorologice – Centrul]] 
 Mondial de Date, Rusia
IPCC – Consiliul Interguvernamental pentru 
Schimbările Climatice
IRAM – Institutul Meteorologie de Radar, Rusia
MM – Ministerul Mediului
OMM – Organizaţia Meteorologică Mondială
PAM – Post agrometeorologic
PH – Post hidrologic
PM – Post meteorologic
PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
POP – Poluanţi organici persistenţi
RA VI – Asociaţia Regională VI a OMM
RGB – Imagine satelitară compusă în format red-
green-blue
SCSA – Secţia cadastrul de stat al apelor
SHS – Serviciul Hidrometeorologic de Stat
SM – Staţie meteorologică
SPH – Secţia prognoze hidrologice
SPPA – Secţia prognoze ale poluării aerului
TMG – timp mediu Greenwich
TMP – Tabele meteorologice ale posturilor
TMS – Tabele meteorologice ale staţiilor
UE – Uniunea Europeană
UN/ISDR – Strategia Internaţională a Naţiunilor Unite 
pentru Reducerea Dezastrelor
UNCCD – Convenţia ONU pentru Combaterea 
Deşertificării

lIsT OF AbbREVIATIONs 

AAQEMC – Ambient Air Quality and Environmental 
Radioactivity Monitoring Center 
AMC – Agrometeorological Monitoring Center 
AMP – Agrometeorological Post
APFD – Air Pollution Forecasts Division
CIEMIM – Centre on Integrated Ecological Monitoring 
and Informational Management 
CITC – Communication and Information Technology 
Center 
CTEIA – Convention on the Transboundary Effects of 
Industrial Accidents 
DAWBEE – Data Access for Western Balkan and 
Eastern European Countries
DWD – Germany’s National Meteorological Service, 
the Deutscher Wetterdienst
ECMWF – European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts 
EQMD – Environmental Quality Monitoring 
Department 
EU – European Union 
EUMETSAT – European Organization for the 
Exploitation of Meteorological Satellites
GEO – Group on Earth Observations 
GMT – Greenwich Mean Time
HD – Hydrology Department
HFD – Hydrological Forecast Division 
HG – Hydrographic Group 
HP – Hydrological Post 
ICPDR – International Commission for the Protection 
of the Danube River 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
IRAM – Institute of Radar Meteorology, Russia
MCMC – Meteo-Climatic Monitoring Center 
MD – Meteorology Department
MM – Ministry of Environment 
MMC – Measurement Means Center 
MP – Meteorological Post 
MS – Meteorological Station  
MTP – Meteorological Tables of the Posts
MTS – Meteorological Tables of the Stations  
NMFC – National Meteorological Forecasting Center 
PCB – Polychlorinated biphenyls
POPs – Persistent Organic Pollutants
RA VI – WMO Regional Association VI
RDD – Research and Development Department 
RGB – An additive color model in Red-Green-Blue 
colors 
RLRFC – Research and Long-Range Forecasts 
Center
SHS – State Hydrometeorological Service 
SQMC – Soil Quality Monitoring Center 
SWCD – State Water Cadastre Division 
SWQMC – Surface Water Quality Monitoring Center 
UN/ISDR – United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction 
UNCCD – United Nations Convention to Combat 
Desertification  
UNDP – United Nations Development Programme
WMCM – World Meteorological Centre in Moscow
WMO – World Meteorological Organization
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