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INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE: 
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 

Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, 
Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam,  Tărîţă Anatol, Sîrodoev 

Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru.

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IEG) a 
fost înfiinţat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire 
la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” nr. 1326 din 14 
decembrie 2005 prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului 
Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Institutului de Geografie al AŞM, astăzi aflându-se 
în subordonare dublă – Academiei de Ştiinţe şi Ministerului Mediului.

Institutul Naţional de Ecologie (INECO) a fost înfiinţat la 30 decembrie 1990 
prin hotărârea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova în baza: Direcţiei 
Ştiinţă, Monitoring şi Normative ecologice a Departamentului Protecţiei Mediului 
Înconjurător, Staţiunii silvice şi experimentale cu ocolul silvic experimental Hârbovăţ; 
Centrului tehnologic şi de proiectări, secţiilor ştiinţifice ale rezervaţiilor „Codru” şi 
„Iagorlâc”, Secţiei de protecţie a plantelor din Străşeni, Staţiunii pedologice din or. 
Tighina. Din anul 1992 Institutul s-a aflat în subordonare dublă: Departamentului 
de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale, subordonat 
Parlamentului (mai târziu – Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale) şi Academiei  
de Ştiinţe a Moldovei.

Aşadar, INECO a fost fondat ca instituţie nouă, specializată în domeniul 
ecologiei, însă nicidecum pe loc gol. Vom menţiona că istoria cercetărilor 
ştiinţifice ale naturii Moldovei cuprinde cel puţin 2000 de ani, începând cu Herodot  
(484-420 î.Hr.), Strabon (63-16 î.Hr.), Dioscorides Padanios Anazarbeus (anii 70 
d.Hr.), Gr. Ureche (1590-1647), M. Costin (1633-1691), I. Neculce (1672-1745),  
D. Cantemir (1673-1723), etc. 

A fost o perioadă fructuoasă de cercetări pe tot parcursul secolelor XIX – XX. 
Vom aminti doar lucrările naturaliştilor care au vizitat episodic Basarabia, precum şi a 
celor care au activat în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Chişinău, creat în 1889, 
Societăţii Naturaliştilor şi Amatorilor Ştiinţelor Naturale, înfiinţată în 1904. Aici vom 
menţiona că primele încercări de a studia fertilitatea solului şi nutriţia plantelor din 
punct de vedere al concepţiei minimului ecologic a lui Iu. fon Liebig (1840), precursorul 
ecologiei lui E. Haeckel (1866), au fost efectuate la noi de agrochimistul Prof. Dr. H. 
Vasiliu, şeful Catedrei de chimie generală şi a solului pe lângă Facultatea de ştiinţe 
agricole din Chişinău a Universităţii din Iaşi, care a funcţionat în perioada interbelică. 

În perioada sovietică au fost efectuate importante cercetări în domeniul 
hidrobiologiei (ecologiei acvatice) de către şcoala ştiinţifică a acad. M.F. Iaroşenko, 
din care a făcut parte şi unul dintre autorii acestei lucrări (Ion Dediu). Nu vom trece 
nici peste studiul vegetaţiei, complexelor faunistice şi a., efectuat de colaboratorii 
Grădinii Botanice, Institutului de Zoologie al AŞM I. Ganea, Ia. Prinţ, Iu. Averin, G. 
Uspenschi, R. Şumilo, M. Lozan ş. a., Universităţii de Stat din Chişinău A. Grimalschi, 
V. Cepurnov, M. Burnaşev, V. Dolghii, Ia. Dmitriev, A. Poddubnîi, M. Lozan, I. Dediu,  
I. Melian, I. Toderaş, ş.a. 
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Din primul an de existenţă, colectivul INECO 
(director – fondator fiind, prof. univ., Preşedintele 
Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului 
Înconjurător şi Resurse Naturale (1990-1994) Ion 
Dediu) şi-a pus ca scop studiul complex al ecosistemelor 
naturale şi antropizate, ca obiecte centrale de cercetări 
ale ecologiei ca ştiinţă. Investigaţiile au demarat la 
începutul a. 1991, în cadrul Comenzii de Stat privind 
cercetările ştiinţifice fundamentale şi prioritare, finanţate 
din bugetul naţional, INECO fiind desemnat în calitate de 
coordonator general al direcţiei principale: „Elaborarea 
bazelor ştiinţifice de restabilire şi protecţie a mediului 
înconjurător, crearea monitoringului ecologic şi a băncii 
de date pentru informaţia ecologică”, cu durata de 
cercetare 1991-1995. Chiar de la început, Institutul, ca 
autoritatea centrală de cercetări ecologice şi ordonator 
de finanţe, a creat un colectiv interdepartamental 
impunător de cercetători – colaboratori ai diferitor 
instituţii de cercetare-dezvoltare din AŞM, universităţi 
şi institute din R. Moldova. Obiectivele finale ale 
cercetărilor s-au axat pe evaluarea stării componentelor 
naturale ale ecosistemelor din ţară (aerul, apa, solul, 
subsolul, vegetaţia, zoocenozele, pădurile, ariile protejate de stat, starea igienico-
sanitară a mediului etc.).

Pentru efectuarea acestor cercetări, a fost aplicată metodologia sistemică, unica 
corespunzătoare sarcinilor puse în faţa INECO, deoarece ecosistemele naturale 
şi antropizate sunt mult prea complexe, ca să fie studiate în maniera autecologică  
de până atunci.

Implementarea metodologiei sistemice (ecosistemice) a fost posibilă numai 
datorită faptului că, în cercetări a fost antrenat un colectiv de buni specialişti din toate 
domeniile respective, cu o experienţă ştiinţifică pe măsura cerinţelor la zi a ecologiei, 

protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor 
naturale. Acest colectiv a acceptat şi implementat 
această metodologie, care a fost asigurată cu metodele 
adecvate, aparataj, instalaţii şi logistică existente la 
moment. Aşa că o astfel de organizare a ştiinţei nu a 
putut da decât rezultatele scontate. 

Rezultatele primilor 5 ani de cercetare ale INECO, 
în colaborare cu partenerii săi din alte instituţii din ţară 
şi străinătate (România, Ucraina, Rusia, Ungaria etc.) 
nu s-au lăsat mult aşteptate. Aici vom menţiona numai 
câteva realizări principale, poate cele mai importante 
până în prezent: 1. Programul Naţional Strategic şi  
Planul de Acţiuni pentru Protecţia Mediului 
Republicii Moldova până în 2020 (cu susţinerea 

Directorul Institutului 
Naţional de Ecologie 
(1990-2001); director 
onorific viager IEG (2001- 
prezent), membru cor.  
AŞM Ion Dediu
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Băncii Mondiale), aprobat prin Decret prezidenţial (M. Snegur) şi apreciat înalt de 
Conferinţa Paneuropeană a Miniştrilor Mediului de la Sofia, Bulgaria (1995); 2. 
Planul Naţional de Protecţie a Mediului Republicii Moldova (1995-1998), aprobat de 
Guvern şi Banca Mondială; 3. Strategia Conservării Diversităţii Biologice şi Peisajere 
a Republicii Moldova (1996, prima versiune), aprobată de Departamentul Protecţia 
Mediului Înconjurător. Totodată, INECO, împreună cu colegii din alte instituţii  
(Grădina Botanică, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat) a pus bazele Cărţii 
Roşii, ed. II. În afară de aceasta, cercetătorii Institutului au început (la iniţiativa noastră), 
în colaborare cu instituţiile cointeresate din ţară, elaborarea strategiilor şi planurilor 
de acţiuni încă în 4 domenii, nu mai puţin importante: 1. strategia naţională privind 
educaţia ecologică; 2. studiul fenomenului, prognozarea şi combaterea consecinţelor 
calamităţilor (hazardelor) naturale şi tehnogene; 3. studiul schimbărilor climatice în 
contextul fenomenului deşertificării terenurilor din RM; 4. studiul fenomenului global 
privind distrugerea (epuizarea) stratului de ozon. Aceste probleme rămân şi astăzi în 
centrul atenţiei Autorităţii Centrale de Mediu (ACM) şi a Institutului de Ecologie şi 
Geografie (IEG). Aici este oportun să menţionăm că şi aceste probleme sunt abordate 
sistemic, prognostic şi din punct de vedere al strategiei transfrontaliere. 

O altă problemă extrem de actuală, din punct de vedere al colaborării ştiinţifice 
internaţionale (regionale), prezintă studiul complex al mediului înconjurător şi al 
resurselor naturale din bazinul Dunării. ACM împreună cu INECO chiar din 1991 s-au 
încadrat în acest mare proiect, cercetările în cadrul căruia continuă până în prezent.

Din punct de vedere aplicativ, pe noi permanent ne-au interesat aspectele practice 
ale legislaţiei, standardelor şi normativelor de mediu, iniţiind crearea Comitetelor 
Naţionale de Standardizare în toate domeniile de mediu. În aceste Comitete colaboratorii 
Institutului joacă rolul principal. Astfel INECO şi astăzi IEG au contribuit esenţial la 
armonizarea legislaţiei de mediu a R. Moldova la cea europeană şi mondială în contextul 
aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. 

Din 1996, spre regret, Comanda de Stat privind cercetările ştiinţifice în domeniul 
ecologiei în marea lor majoritate s-au concentrat exclusiv în INECO. Ceilalţi parteneri 
s-au retras până în prezent în instituţiile lor, situaţia rămânând regretabilă. Pe de 
altă parte, vom menţiona pozitiv faptul, că în situaţia creată cercetările colectivului 
nostru au devenit mai concentrate asupra problemelor prioritare de cercetare, în 
cadrul problemei: „Elaborarea bazelor ştiinţifice ale conservării şi folosirii raţionale 
a resurselor ecosistemelor naturale şi antropizate în vederea dezvoltării durabile şi 
creării unui sistem integrat de securitate ecologică” (1996-2000). De fapt, această 
direcţie principală de cercetare rămâne promovată prioritar până în prezent de  
către institutul nostru. 

Ca bază pentru formularea scopurilor şi obiectivelor cercetărilor în cadrul acestei 
probleme, au servit cele trei documente fundamentale adoptate de istorica Conferinţă 
ONU „Mediu şi Dezvoltare” de la Rio de Janeiro (1992): Agenda 21, Convenţia 
privind Conservarea Biodiversităţii, Convenţia privind Schimbările Climatice (toate 
semnate, având mandatul oficial, de către academicianul Ion Dediu, Preşedintele 
Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale). 
Toate laboratoarele Institutului şi-au desfăşurat cercetările în contextul acestor 
convenţii, respectând, bineînţeles, principiul continuităţii cercetărilor precedente şi 
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a metodologiei abordării sistemice. În rezultatul 
muncii ştiinţifice din primii 5 ani de existenţă a 
INECO, colectivul de cercetători a reuşit să evalueze 
starea de facto nu numai a componentei abiotice 
a ecosistemelor naturale/antropizate, dar şi să 
evidenţieze structura biotică şi starea ecosistemelor 
naturale specifice, în special ale ariilor protejate. 
S-a mai stabilit că calitatea componentelor acestor 
ecosisteme continuă să fie determinată atât de factorii 
antropici locali (restructurarea terenurilor agricole, 
micşorarea considerabilă a presiunii chimicalelor, 
dar şi continuarea distrugerii fâşiilor forestiere 
de protecţie, ignorarea totală a legii cu privire la 
zonele şi fâşiile de protecţie ale râurilor şi bazinelor 
de apă, haosul în amplasarea deşeurilor, tăierile 
rase în rezervaţiile ştiinţifice etc.), cât şi de factorii 
transfrontalieri (poluarea atmosferei, a apei râurilor 
Nistru şi Prut, lipsa unei strategii coerente privind 
colaborarea ştiinţifică şi managerială internaţională 
în acest domeniu etc.).

Dintre realizările obţinute în urma implementării rezultatelor cercetărilor din 
perioada anilor 1996-2000 (efectuate în colaborare şi cu colegii din alte organizaţii), 
vom menţiona următoarele: editarea Cărţii Roşii, Ed. II (2001), aprobată de Ministerul 
Mediului; Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii 
Biologice (2002), aprobată de Parlamentul şi Guvernul ţării; Planul Strategic de Acţiuni 

pentru bazinul fluviului Dunărea (1995-2005), revizuit 
în 1999 (Viena, Austria); Programul de reducere a 
poluării Dunării, editat la Viena, Austria, în 5 volume 
(1998); Evaluarea managementului şi planului de acţiuni 
pentru mediul fluviului Dunărea (în 6 volume, Viena, 
Austria); Managementul balanţei nutrienţilor în bazinul 
Dunării, aprobat, ca şi cele 3 documente precedente, 
de Secretariatul Internaţional al Programului dunărean 
pentru mediul înconjurător (Viena, Austria); Sistemul 
Informaţional de Alarmă pentru situaţiile de accidente 
ecologice, aprobat de acelaşi Secretariat Internaţional 
şi ACM a RM (1999); Concepţia, Structura, Principiile 
de Organizare, Indicii Standard ai Monitoringului 
Ecologic Integrat al RM, aprobată de Ministerul 
Mediului (10.11.1998); Regulamentul privind auditul 

ecologic al întreprinderilor, aprobat de Ministerul Mediului (08.04.1998); Regulamentul 
privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizate asupra mediului înconjurător 
(08.04.1998); Concepţia, principiile şi sistemul de informatizare în domeniul protecţiei 
mediului, aprobată de ACM (1996); Concepţia Naţională şi Planul de acţiuni pentru 
agricultura ecologică (organică, biologică) (1999), aprobată de Parlament şi Guvern; 

Semnarea oficială de către 
dl. Ion Dediu a Convenţiei pentru 
Conservarea Biodiversităţii,  
Rio de Janeiro, 5 iunie 1992
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Planul naţional de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice, aprobat de ACM; 
Strategia instruirii şi educaţiei ecologice în RM, aprobată de ACM; Strategia şi Planul 
de acţiuni pentru protecţia şi managementul mediului şi a resurselor naturale ale r. 
Prut (2001), aprobat de TACIS şi ACM; Strategia şi planul de acţiuni pentru protecţia 
mediului municipiului Chişinău, aprobat de Prefectura mun. Chişinău (2001) ş.a.

Următoarea etapă a cercetărilor ştiinţifice ale INECO în cadrul Comenzii de Stat 
se referă la perioada 2001-2005, când colectivele laboratoarelor şi-au consolidat 
eforturile asupra unor probleme fundamentale şi aplicative (inspirate de starea extrem 
de alarmantă a mediului înconjurător şi a resurselor naturale), cum sunt: elaborarea 
modalităţilor de conservare a biodiversităţii şi productivitatea ecosistemelor naturale; 
elaborarea criteriilor biologice de conservare şi ameliorare a solului cu productivitate 
redusă; evaluarea impactului principalelor sectoare ale economiei naţionale asupra 
stării atmosferei şi elaborarea programelor de protecţie; evaluarea stării ecologice a 
resurselor acvatice; elaborarea bazelor ştiinţifice pentru managementul deşeurilor în 
vederea valorificării lor şi reducerii impactului acestora asupra mediului; elaborarea 
bazelor ştiinţifice ale managementului ecologic; evaluarea complexă a stării radiologice 
în sistemul „sol-plantă” în RM şi elaborarea metodelor şi tehnologiilor de diminuare 
a acumulării radionuclizilor în agrocenoze; perfecţionarea criteriilor şi indicilor 
de monitoring ecologic în vederea armonizării lor cu cerinţele standard europene şi 
internaţionale; elaborarea bazei ştiinţifice de modernizare şi completare a legislaţiei 
şi actelor normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului şi 
ecologiei în cadrul concepţiei de dezvoltare durabilă etc. O noutate importantă pentru 
INECO a constituit-o cercetările (2002-2005) în domeniul ecobioindicaţiei şi elaborării 
paşapoartelor ecologice ale ariilor protejate actuale şi prognozate. Din 2004, au demarat 
cercetările în cadrul temei: Starea ecosistemelor naturale reprezentative: argumentarea 
ştiinţifică a regimului lor de protecţie şi de extindere a ariilor naturale protejate. 

Evaluând realizările de activitate a INECO (până la comasarea din 2005 cu Institutul 
de Geografie), vom menţiona în primul rând o amplasare mai eficientă în cercetări a 
resurselor umane, dotarea tehnică a devenit mai calitativă; un accent deosebit s-a pus 
pe întinerirea colectivului; pregătirea cadrelor de înaltă calificare; a fost îmbogăţită şi 
reamenajată Biblioteca ştiinţifică; Rapoartele Naţionale anuale despre Starea Mediului 
au devenit mai interesante şi mai cuprinzătoare. În afară de revista „Mediul Înconjurător”, 
pe care INECO o editează deja de 15 ani împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Mediu (ICIM) al României, de 4 ani noi edităm, împreună cu ACM, 
revista „Mediul Ambiant”. Printre realizările aplicative importante, vom menţiona 
elaborarea, publicarea şi aprobarea de către Ministerul mediului a instrucţiunilor 
privind compensarea prejudiciilor provocate de către factorii antropici componenţilor 
principali ai mediului (apelor, aerului, solurilor, subsolului, biodiversităţii etc.). 
Merită să fie menţionată încă o realizare metodologică şi aplicativă: implementarea în 
cercetările ecologice a principiilor SIG (Sistemul Informaţional Geografic), precum şi 
(pentru prima dată în RM) elaborarea proiectului Concepţiei SIG ecologic. 

Rezultatele cercetărilor au fost apreciate la justa lor valoare de către comunitatea 
ştiinţifică naţională şi internaţională. Totodată însă, vom menţiona că aceste realizări, 
care în majoritatea lor absolută poartă un caracter nu numai fundamental, dar şi aplicativ, 
continuă să se implementeze în practică foarte încet. 
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Cercetările geografice în cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei au fost iniţiate în anul 1946, 
când s-a creat Secţia de Economie şi Geografie a 
Bazei (Filialei) Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe 
a URSS, reorganizată în anul 1960 în Secţia de 
Geografie şi Cartografie a Institutului de Economie. 
Crearea în 1965 a Secţiei de Geografie cu statut de 
(subdiviziune) organizaţie ştiinţifică de sine stătătoare 
a stimulat aprofundarea şi extinderea cercetărilor 
geografice (m. cor. AŞ RSSM M.M. Radul). 

Până în anul 1979 Secţia de Geografie a activat 
în componenţa Secţiei de Ştiinţe Fizico-Tehnice 
şi Matematice, iar din aprilie a aceluiaşi an, a fost 
transferată în Secţia de Ştiinţe Biologice şi Chimice.

Problema fundamentală pe care geografii urmau 
s-o abordeze în activitatea sa de cercetare ţinea de 
efectuarea investigaţiilor geografice complexe şi 
elaborarea bazelor ştiinţifice ale utilizării raţionale a 
resurselor naturale, ameliorarea mediului ambiant în condiţiile valorificării intensive a 
potenţialului natural. Pentru rezolvarea eficientă a problemei se impunea inventarierea 
detaliată a resurselor naturale, precum şi a condiţiilor funcţionării lor, evidenţierea 
formelor de utilizare a resurselor naturale, evaluarea consecinţelor interacţiunii 
„societate-natură”.

În domeniul geografiei fizice se efectuează cercetări geomorfologice, climatice, 
hidrologice, precum şi cele ce ţin de geografia solului, biogeografie şi geografia 
peisajului (landşaftelor).

Vaste cercetări geomorfologice s-au desfăşurat în legătură cu valorificarea intensă a 
terenurilor accidentate, proiectarea şi construirea drumurilor auto şi a liniilor electrice de 
înaltă tensiune, precum şi a altor obiecte inginereşti, explorarea şi evaluarea resurselor 
subsolului. Au fost elaborate diferite scheme de raionare geomorfologică a teritoriului 
Republicii Moldova. Studiului au fost supuse aspectele endogene şi exogene ale 
procesului de modificare a reliefului, evidenţiate legităţile de formare a structurilor 
geomorfologice, efectuată tipizarea lor genetică şi morfologică. Rezultate importante 
au fost obţinute în studierea principalelor procese geomorfologice exogene – eroziunii 
şi alunecărilor de teren – şi interacţiunea lor. În rezultatul cercetărilor efectuate au fost 
stabilite legităţile dezvoltării procesului de alunecare şi elaborate măsurile de prevenire 
şi combatere a lor. Au fost expuse aspectele de evaluare a condiţiilor de amplasare, 
construire şi exploatare a obiectelor inginereşti, cu precădere ale celor liniare.

Cercetările climatice au fost orientate spre studierea resurselor climatice şi 
agroclimatice în scopul evidenţierii specificului repartiţiei lor în timp şi spaţiu, evaluării 
fenomenelor climatice de risc pe teritoriul republicii. În această perioadă de timp, are 
loc organizarea observaţiilor microclimatice, unicele în tot spaţiul ex-sovietic, unice, 
prin faptul, că acestea au servit ca model de cercetare şi pentru unele ţări din Europa, 
cum ar fi Polonia şi Germania. Observaţiile microclimatice organizate pe teritoriul 
Republicii Moldova au servit ca puncte de reper în descifrarea imaginilor obţinute prin 

Şeful Secţiei de geografie 
a AŞ RSSM (1965-1971), 
membru cor. M.M. Radul
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teledetecţie, privind starea ecologică a semănăturilor agricole, iar din echipa care lua 
parte la acest experiment făceau parte savanţi străini, inclusiv şi câţiva din domeniul 
cosmonauticii. Astfel, coeficienţii de recalculare a parametrilor climatici obţinuţi pentru 
diferite forme de relief au fost decisivi în estimarea gradului de veridicitate a modelelor 
cartografice elaborate ulterior prin intermediul tehnicilor de calcul. 

Cercetările hidrologice au fost direcţionate pe studierea apelor de suprafaţă, 
determinarea caracterului şi a intensităţii declanşării proceselor şi fenomenelor 
hidrologice de risc în scopul elaborării măsurilor eficiente de combatere a inundaţiilor 
catastrofale, utilizarea raţională a resurselor de apă. Arealul preocupărilor ştiinţifice 
în domeniul hidrologiei a cuprins, de asemenea, studiul regimului ploilor torenţiale, 
influenţa acestora asupra regimului hidrologic al râurilor, colmatarea lacurilor de 
acumulare şi a iazurilor, formarea scurgerii de pantă, etc.

Cercetările pedologo-geografice iniţial au fost efectuate în comun cu specialiştii 
Institutului de Pedologie şi Agrochimie. Cercetările realizate de către acad. N. Dimo 
au permis stabilirea diversităţii şi repartiţiei teritoriale a tipurilor şi subtipurilor de 
soluri. În baza rezultatelor studiului în domeniul geografiei solului au fost elaborate 
hărţi pedologice, inclusiv harta pedologică a Republicii Moldova la scara 1:750000. 
A fost efectuată cartografierea şi raionarea pedologică a teritoriului republicii, bazate 
pe evaluarea complexă a condiţiilor naturale, bilanţului suprafeţelor solurilor şi 
corelaţiei între bunurile agricole, precum şi cartografierea cernoziomurilor Moldovei. 
S-au elaborat hărţile geochimice care reflectă conţinutul microelementelor din sol. La 
categoria realizărilor importante se atribuie microraionarea pedologico-geografică a 
Moldovei (A. Ursu, 1973), fiind evidenţiate 80 de microraioane, care necesită abordări 
diferenţiate în utilizarea lor agricolă. S-a cercetat învelişul de sol în vederea amplasării 
plantaţiilor multianuale; a fost evidenţiată structura suprafeţelor de sol; a fost efectuată 
evaluarea comparativă a principalelor proprietăţi agronomice ale solului, precum şi a 
influenţei eroziunii şi alunecărilor de teren asupra stabilităţii învelişului de sol.

În aceiaşi perioadă de timp s-au desfăşurat ample cercetări în domeniul 
landşaftologiei. Primele scheme de regionare peisagistică a teritoriului Republicii 
Moldova apar la mijlocul secolului al XX-lea. În paralel cu aceasta, s-au iniţiat cercetări 
detaliate a structurii morfologice a landşafturilor. În consecinţă, în anii’70, a fost 
elaborată metodica de cartografiere a tipurilor de terenuri pe principii landşaftice: fiind 
evidenţiată periodicitatea anomaliilor în repartiţia spaţio-temporală a precipitaţiilor 
şi temperaturilor precum şi influenţa acestora asupra formării landşafturilor. Au fost 
elaborate îndrumări metodice pentru utilizarea structurii morfologice a landşafturilor 
în elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului.

În anii 70-80 ai secolului XX i-au amploare cercetările privind studierea 
schimbărilor ecologice care au avut loc în mediul natural al Republicii Moldovei sub 
influenţa activităţii economice; au fost formulate problemele teoretice şi metodice de 
evaluare a acestei activităţi în condiţiile concentrării şi specializării producerii agricole. 
În lucrarea colectivă „Прогноз возможных изменений в природной среде под 
влиянием хозяйственной деятельности на территории Молдавской ССР”, Этап 
второй «Неблагоприятные экологические ситуации, пути их предупреждения 
и устранения» (1986), sunt evidenţiate problemele ecologice cu care se confruntă 
republica şi cauzele apariţiei acestora; evaluată influenţa factorilor antropogeni 
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asupra sănătăţii populaţiei şi formulate recomandări privind prevenirea şi lichidarea 
consecinţelor ecologice nefavorabile şi principiile de organizare a monitoringului 
mediului înconjurător.

În domeniul geografiei economice au fost realizate o serie de lucrări ce ţin de 
regionarea economico-geografică a teritoriului Moldovei, de amplasare a forţelor 
de producţie şi utilizarea raţională a resurselor naturale. Paralel cu efectuarea 
cercetărilor teoretice şi economico-geografice complexe pe raioane, au fost abordate 
probleme cu privire la amplasarea teritorială a unor ramuri ale industriei, trăsăturile 
caracteristice ale aşezărilor rurale, geografia consumului populaţiei din republică 
şi a deservirii populaţiei rurale, specificul proceselor de migraţie internă şi externă, 
dezvoltarea transportului, relaţiilor economico-comerciale ale Moldovei în cadrul  
fostei URSS şi pe plan mondial.

O atenţie sporită se acordă cartografierii resurselor naturale şi elaborării hărţilor 
tematice: geomorfologice, climatice, pedologice, botanice, a landşafturilor, economico-
geografice, etc. Au fost alcătuite şi editate un set de atlase (Атлас Украинской ССР и 
Молдавской ССР, 1962, Атлас Молдавской ССР, 1978, 
Атлас Молдавской ССР, 1990), precum şi diverse hărţi 
tematice: harta geologică, harta solurilor, harta depozitelor 
cuaternare, harta politico-administrativă. Pentru elaborarea 
şi pregătirea pentru editare a „Атлас Молдавской ССР 
(1978)”, colaboratorii Secţiei de Geografie V. Proca, A. 
Levadniuc şi M. Mucilo au fost menţionaţi cu Premiul 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi 
tehnicii. În cele 300 de hărţi erau reflectate condiţiile 
şi resursele naturale, repartizarea şi caracterizarea lor 
cantitativă şi calitativă; resursele forţelor de muncă şi 

procesele migratorii; 
repartizarea ramurilor 
economiei naţionale; instituţiilor de cultură. S-au 
efectuat cercetări cartografice privind elaborarea 
pronosticului eventualelor schimbări ale mediului 
natural sub influenţa activităţii economice. Direcţia 
prioritară în activitatea de cartografiere era asigurarea 
instituţiilor de învăţământ cu materiale didactice 
cartografice. 

În anul 1992 pe baza Secţiei de Geografie a AŞM 
a fost fondat Institutul de Geografie al AŞM (acad. 
T. Constantinov). În cadrul Institutului funcţionau 
5 laboratoare (Geomorfologie dinamică, Geografie 
şi evoluţia solurilor, Landşaftologie, Geoecologie 
regională, Climatologie cu grupul de geoinformatică) 
cu 71 angajaţi, inclusiv cercetători ştiinţifici 22, din 
ei academicieni – 2, doctori habilitaţi – 2, doctori în 
ştiinţă – 15, cercetători fără grad ştiinţific – 3. 

Directorul Institutului de 
Geografie AŞM (1992-2005), 
Institutului de Ecologie şi 
Geografie (2006-2010) acad. 
T. Constantinov
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Sarcina de bază formulată în statutul noului institut s-a referit la organizarea şi 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru evidenţierea 
modificărilor intervenite în complexele teritoriale naturale, a mecanismului funcţionării 
lor, estimarea stării componentelor de mediu, protecţiei şi folosirii raţionale a 
potenţialului natural.

Volumul impunător a informaţiei acumulate a determinat necesitatea elaborării noilor 
metode de prelucrare şi analiză a bazelor de date, care ar fi contribuit la soluţionarea 
operativă a problemelor de importanţă practică şi de organizare a terenului.

Astfel, apare necesitatea implementării Sistemelor Informaţionale Geografice 
(SIG), care oferă posibilitatea de acumulare, stocare, prelucrare, completare, păstrare 
a unui volum mare de informaţie. Anul 1993 semnifică începutul unei colaborări 
fructuoase a geografilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cu participarea directă a 
doamnei academician Tatiana Constantinov şi a profesorului universitar Ioan Donisă 
de la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, România, a fost pusă baza utilizării Sistemelor 
Informaţionale Geografice (SIG). Începând cu anul 1993, Institutul de Geografie 
devine coorganizator al Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Sisteme Informaţionale 
Geografice”. Acest eveniment a însemnat începutul elaborării unei noi metodologii în 
geografie, şi anume, cea geoinformaţională. 

Rezultatele cercetărilor obţinute în baza acestui instrument de cercetare anual sunt 
raportate în cadrul simpozioanelor internaţionale desfăşurate cu regularitate atât în 
România, cât şi în Republica Moldova. Majoritatea lucrărilor prezentate la Simpozion 
au fost reflectate în 23 volume, editate în cadrul Analelor ştiinţifice ale Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia Geografie şi în 4 volume intitulate„ Geographia technica”, 
publicate sub egida „Cluj University Press”. 

Întocmirea SIG-lui Regional prevedea şi prevede şi astăzi, crearea continuă a 
bazelor informaţionale de date privind: potenţialul natural al teritoriului Republicii 
Moldova per ansamblu şi a unităţilor naturale (landşafturi) şi administrative (comune, 
raioane) separat. Studiul morfologic al landşafturilor, restituirea câmpurilor climatice, 
estimarea stării geoecologice a terenurilor, etc; elaborarea metodelor de expertiză a 
datelor, de evidenţiere a tendinţelor de modificare a componentelor mediului, de 
modelare spaţială a fenomenelor şi proceselor naturale, întocmirea hărţilor, atlaselor 
(format electronic) – aceasta a fost şi rămâne a fi misiunea Sistemelor Informaţionale 
Geografice – instrument modern în cercetările geografice şi ecologice. 

În domeniul cercetărilor cu caracter aplicativ, au fost create bazele de date 
ale subsistemelor Geomorfologie, Climă, Soluri, Landşafturi, Impact antropic, 
Calamităţi naturale, Resurse de apă; a fost alcătuit modelul numeric al altitudinilor 
teritoriului republicii, la scara 1:200 000; a fost elaborată metodologia cartografierii 
potenţialului topoclimatic; în comun cu Institutul pentru Pomicultură a fost evaluat 
regimul termic din perioada rece a anului şi anume din punctul de vedere a iernării  
culturilor sâmburoase termofile.

Principalele rezultate obţinute de Institutul de Geografie până la comasare sunt: 
harta proceselor geomorfologice actuale cu delimitarea elementelor de relief (1:200 
000), evidenţierea legităţilor dezvoltării şi particularităţilor localizării proceselor de 
alunecare, eroziune, carstice, de curgere de noroi, surpare etc; metodica evaluării 
complexe a influenţei proceselor geomorfologice exogene asupra stării landşafturilor 
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republicii şi tipizarea lor ecologo-geomorfologică; 
modificările sezoniere ale indicilor climatici; 
elaborarea registrului iernilor şi a secetelor după 
gradul de intensitate; evidenţierea ponderii factorilor 
fizico-geografici regionali în formarea câmpurilor 
climatice; gradul de stabilitate privind transformarea 
tehnogenă a solurilor pe terenurile agricole, 
însoţită de modificarea profilului natural al solului, 
diminuarea capacităţilor productive, stabilităţii 
antierozionale şi de intensificare a altor procese de 
degradare a solurilor; particularităţile potenţialului 
landşafturilor de stepă din nordul republicii şi 
structura actuală a lor. Estimarea rolului factorilor 
naturali zonali, azonali şi antropici în formarea 
regimului de scurgere de suprafaţă şi subterană şi 
a gradului stabilităţii geoecologice din bazinul r. 
Prut; factorii responsabili de formarea potenţialului 
şi modificarea structurii landşafturilor, formele 
de utilizare a lor; specificul indicilor demografici în perioada de tranziţie; geografia 
surselor de poluare a mediului ambiant; tipizarea teritoriului republicii după tipul de 
utilizare; setul de hărţi ce ţin de evidenţierea şi evaluarea situaţiilor geoecologice din 
republică.

În cadrul Institutului de Geografie, activează două şcoli ştiinţifice. Şcoala 
academicianului Andrei Ursu, care efectuează investigaţii în domeniul biogeografiei 
şi evoluţiei solurilor. O atenţie deosebită în acest domeniu este acordată studiului 
transformării tehnogenetice a solurilor şi consecinţelor ei; elaborării noilor clasificări 
a solurilor de pe teritoriul Republicii Moldova bazate pe principiile pedologiei 
contemporane, corelării unităţilor ei de bază cu unităţile respective ale clasificării 
precedente, ale sistemului românesc de clasificare a solurilor şi ale Legendei 
FAO/UNESCO; actualizării sistemului de unităţi taxonomice ale regionării  
pedogeografice a republicii.    

Şcoala academicianului Tatiana Constantinov a fost şi rămâne a fi preocupată de 
problemele privind evaluarea resurselor climatice şi agroclimatice pe terenuri cu relief 
neomogen, utilizând pe larg tehnologiile informaţionale. Astfel, au fost concentrate 
eforturile asupra creării sistemului informaţional „Clima”, bază pentru elaborarea 
hărţilor ce reflectă resursele climatice şi agroclimatice, inclusiv şi a hărţilor digitale, 
care reflectă diversitatea topoclimatică a landşafturilor republicii.

Institutul de Geografie menţine strânse relaţii de colaborare cu mai multe instituţii 
academice şi de profil, universităţi, inclusiv are acorduri de colaborare bilaterală cu 
Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul de Geografie şi Organizare 
a Teritoriului al Academiei de Ştiinţe din Polonia, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi 
(România), Institutul de Fizică a Terrei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, etc. 

Rezultatele obţinute de Institut completează şi aprofundează cunoştinţele despre 
mediul geografic al Republicii Moldova, diferenţierea lui temporală şi spaţială, despre 
starea actuală şi legităţile de modificare a componentelor landşafturilor sub acţiunea 

Şeful Laboratorului geografia 
solurilor (1992-2010), acad. 
 A. ursu
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factorilor naturali şi antropici. Aceste rezultate servesc drept bază ştiinţifică pentru 
luarea deciziilor oficiale (naţionale) privind protecţia mediului ambiant, folosirea 
raţională a resurselor naturale, organizarea optimă a teritoriului, planificarea măsurilor 
pentru ameliorarea situaţiei geoecologice.

Aportul principal în dezvoltarea Institutului de Geografie îi aparţine membrului 
corespondent M. M. Radul, dr. în geografie V. Proca, dr. hab. A. Levadniuc, 
academicienilor Tatiana Constantinov şi A. Ursu, iar a Institutului Naţional de Ecologie 
– membrului corespondent I. Dediu, care a fost şi fondatorul lui.

Şeful Secţiei de geografie (1971-
1982), dr. în geografie V. Proca

Şeful-interimar al Secţiei de 
geografie, dr. în geografie A. Levadniuc

Misiunea Institutului unit de Ecologie şi Geografie (IEG) constă în organizarea şi 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate privind evoluţia, structura, 
funcţionarea sistemelor ecologice şi geografice şi componentelor de bază ale acestora, 
modificarea lor sub acţiunea factorilor biotici, abiotici şi antropici, în vederea protecţiei 
mediului ambiant, folosirii raţionale a resurselor naturale, evaluării impactului antropic 
precum şi asigurarea securităţii ecologice, dezvoltării durabile a economiei ţării, 
pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat la specialităţile: 
ecologie, protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, 
meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, radioecologie, ecoturism.

Conform Statutului, direcţiile principale de cercetare ale Institutului de Ecologie şi 
Geografie sunt: 

Dinamica şi evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale şi antropizate în context - 
local, regional şi transfrontalier; 
Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;- 
Monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică.- 

Obiectivele generale:
Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor • 
geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici;
Evaluarea factorilor ce condiţionează apariţia situaţiilor geoecologice • 
nefavorabile;
Optimizarea structurii geosistemelor în scopul asigurării funcţionării  • 
stabile a lor;
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Elaborarea Sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;• 
Crearea bazei informaţionale pentru monitoringul integrat;• 
Pregătirea cadrelor de înaltă calificare • 

În cadrul IEG în prezent activează 146 persoane, dintre care 87 în funcţii de cercetători 
ştiinţifici, inclusiv 7 doctori habilitaţi şi 32 de doctori în ştiinţe. Printre colaboratorii 
institutului se numără 1 membru titular al AŞM şi 1 membru corespondent al AŞM, 
inclusiv 2 membri de onoare (A. Ursu şi I. Dediu) ai Academiei de Ştiinţe agricole 
şi silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” din România, 1 membru titular (I. Dediu) al 
Academiei oamenilor de ştiinţă din România. De menţionat, că 37% din numărul total 
al angajaţilor îl constituie tinerii sub 35 ani.

Pe parcursul existenţei sale IEG a reuşit în mare măsură să-şi realizeze obiectivele 
stipulate în Statut şi în proiectele de cercetare. De exemplu, au fost efectuate studii 
în baza proiectelor instituţionale, din Programele de Stat, de Transfer Tehnologic şi 
activităţi conexe cercetării. A fost elaborat şi implementat Sistemul Informaţional 
Geografic în cercetarea mediului înconjurător; editate anual, 1993-2015 (în colaborare 
cu Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iaşi, România) lucrările Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice”. 

Având subordonare dublă, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Autorităţii Centrale 
de Mediu (ACM), Institutul permanent efectuează activităţi la solicitarea Ministerului 
Mediului: avize la proiecte de legi şi alte acte normative privind protecţia mediului 
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, elaborarea şi editarea o dată la patru 
ani a Raportului Naţional privind Starea mediului în Republica Moldova, ultimul pentru 
perioada anilor 2007-2010, Cartea Roşie (ed. II şi III), Strategia şi Planul strategic de 
acţiuni pentru conservarea biodiversităţii, etc. 

Pentru dezvoltarea cercetărilor ecologice şi geografice o importanţă semnificativă o 
are colaborarea cu colegii din republică (USM, UnASM, Grădina Botanică, Institutul de 
Zoologie, Institutul de Chimie, US Tiraspol, ACM, etc.) şi din străinătate, cu obţinerea 
de granturi internaţionale în domeniul cercetării. În scopul soluţionării problemelor 
de mediu se colaborează activ cu Primăria Chişinău în domeniul ecourbanisticii, etc. 
Diseminarea rezultatelor ştiinţifice are loc prin participarea activă a cercetătorilor 
institutului la diferite conferinţe, simpozioane, mese rotunde, etc.

Reieşind din atribuţiile principale ale Institutului de a efectua expertize şi 
avize ecologice a tehnologiilor şi instalaţiilor noi la nivel naţional sau de import se 
colaborează eficient cu agenţii economici (expertize ecologice, evaluarea impactului 
asupra mediului prin conlucrarea specialiştilor din diferite laboratoare ale institutului 
în domeniile ecologie, chimie, geografie, geologie, etc.) fapt care a contribuit la 
implementarea cercetărilor ştiinţifice în sfera economică, socială şi culturală.

În prezent IEG editează în colaborare cu alte instituţii trei reviste ştiinţifice: 
„Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii” (ISSN 1857-064X), „Mediul Ambiant” (ISSN 1810-
9551) şi „Noosfera” (ISSN 1857-3517). Revistele reprezintă o importantă sursă de 
schimb şi de colaborare cu partenerii naţionali şi străini din aproximativ 10 centre 
de cercetare din mai multe ţări. În schimbul surselor editate, Biblioteca ştiinţifică a 
institutului beneficiază de ediţii de specialitate. Aceste reviste servesc ca sursă de 
schimb şi pentru Biblioteca ştiinţifică AŞM, care efectuează schimb de literatură cu 
circa 120 centre ştiinţifice din 40 de ţări, fapt ce contribuie la diversificarea surselor de 
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informaţie a cercetătorilor din RM.
Conform Hotărârii Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova din 14 iunie 1993, 

nr. 1494-XII, Institutul Naţional de Ecologie a fost abilitat în calitate de Punct Naţional 
Focal INFOTERRA – UNEP al Republicii Moldova. În prezent Punctul Naţional Focal 
este patronat de Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM. 

În anii 1993-2015 s-a reuşit crearea unui compartiment valoros INFOTERRA cu un 
lot de cca. 700 de publicaţii, care în comun cu materialele informaţionale din diferite 
surse naţionale şi internaţionale este parte componentă a fondului Bibliotecii IEG.

Materialele informaţionale sunt accesibile pentru experţii şi specialiştii în domeniu 
şi sunt utilizate pe larg la propagarea şi conştientizarea ecologică, la elaborarea diferitor 
documente oficiale la nivel naţional: strategiilor, planurilor, rapoartelor naţionale, 
proiectelor de legi şi altor acte normative etc.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 414 din 02.05.2000, Institutul Naţional 
de Ecologie (INECO), actualmente succesorul acestuia – Institutul de Ecologie şi 
Geografie (IEG), subdiviziune a Autorităţii Centrale pentru Mediu, este responsabil 
de formarea şi ţinerea Băncii de date a Cadastrului obiectelor şi complexelor din 
fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS). Până în prezent au fost elaborate şi 
transmise Direcţiei Resurse Naturale şi Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului 
193 paşapoarte ecologice a ANPS (din cele 307 existente), inclusiv 102 din bazinul 
fl. Dunării, publicate în lucrarea „Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului 
Dunării (în limitele Republicii Moldova)” şi 91 din cadrul bazinului fl. Nistru. Pe site-
ul Institutului (www.ieg.asm.md) este plasată Harta interactivă a ANPS, inclusiv cu 
informaţii succinte despre ele, care la moment cuprinde toate ariile, incluse în Legea nr. 
1538-XIII din 25.02.1998, cu paşapoartele celor 102 ANPS din bazinul râului Prut, în 
proces de amplasare fiind paşapoartele ANPS din cadrul bazinului fl. Nistru.

Una dintre cele mai importante şi dificile probleme ale IEG o constituie atragerea şi 
menţinerea tineretului în sfera de cercetare. Deşi Institutul în fiecare an atrage suficienţi 
pretendenţi talentaţi la doctorat, din anumite motive (material, locativ, etc.) unii tineri 
abandonează studiile.

Institutul de Ecologie şi Geografie contribuie activ la pregătirea specialiştilor de 
calificare înaltă prin 3 Consilii ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat la următoarele specialităţi: 

153.05 Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie;•	
166.01 Ecologie;•	
166.02 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor •	

naturale.
Structural Institutul a suferit în ultimii ani numeroase rectificări şi optimizări. 

În prezent în IEG funcţionează 6 laboratoare:
Ecosisteme naturale şi antropizate1. , şef. Tărîţă Anatol dr., conf. cerc., lucrează 

în INECO din 1992, în IEG din 2006.
Ecourbanistică2. , şef Bulimaga Constantin, dr. hab., conf. cerc., lucrează în 

INECO din 1992, în IEG din 2006.
Impact ecologic şi reglementări de mediu3. , şef Bacal Petru, dr., conf. univ., 

lucrează în IEG din 2012.
Geomorfologie şi ecopedologie4. , şef Sîrodoev Ghenadii, dr., conf. cerc., lucrează 

în IG din 2001, în IEG din 2006.
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Climatologie şi riscuri de mediu5. , şef Nedealcov Maria, dr. hab., conf. cerc., 
lucrează în IG din 1982, în IEG din 2006.

Geografia peisajelor6. , şef Boboc Nicolae, dr., conf. univ., lucrează în IG din 
2004, în IEG din 2006.

Staţionarul ecologic „Hînceşti”, şef Zacasovschi Raisa, lucrează în INECO din 7. 
1992, în IEG din 2006. 

Grupul de cercetare Ecobiochimie silvică, şef Gociu Dmitrii, dr., lucrează în 8. 
IEG din 2014.

Următoarea etapă a cercetărilor ştiinţifice, deja în cadrul IEG, se referă la perioada 
2006-2010, când colectivele laboratoarelor fostelor institute şi-au consolidat eforturile 
asupra unor probleme fundamentale şi aplicative, cum sunt: evidenţierea particularităţilor 
regionale ale formării potenţialului geoecologic al landşafturilor; evaluarea complexă 
a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale; structura, 
funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi 
antropizate din Republica Moldova; analiza şi evaluarea tendinţelor de modificare a 
climei şi impactul acestor modificări asupra productivităţii culturilor agricole, elaborarea 
modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii 
pe râurile din Republica Moldova; zonarea Ariilor Ecologic Vulnerabile în Republica 
Moldova: aplicări a tehnicii GIS; legităţile de răspândire pe pante a solurilor spălate 
şi înnămolite (aluviale), utilizarea raţională şi protecţia lor (studiu comparativ de caz 
ale Zonei Centrale Necernoziomice a Rusiei şi regiunii de sud a Republicii Moldova); 
cercetarea proceselor erozive pentru conservarea solurilor în agrolandşafturile de 
silvostepă din Europa de Est, în condiţiile naturale diverse (studiu comparativ de caz 
ale regiunii Belgorod din Federaţia Rusă şi Republicii Moldova); studierea influenţei 
regimului termo-hidrodinamic din bazinul Mării Negre asupra schimbărilor de climă 
de pe teritoriul Republicii Moldova; utilizarea sistemelor geoinformaţionale şi a datelor 
de teledetecţie în elaborarea principiilor structural funcţionale pentru organizarea 
monitoringului geoecologic al teritoriilor din regiunile agricole intens valorificate. 

Realizarea proiectului instituţional „Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale 
pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului” 
(2011-2014) a fost condiţionată de faptul, că în ultima perioadă, atât în aspect naţional, 
cât şi pe plan internaţional (transfrontalier), s-a manifestat interesul deosebit faţă de 
organizarea şi funcţionarea unor sisteme capabile să monitorizeze modificările globale 
de mediu. Cele mai recente rapoarte de evaluare a schimbărilor de climă, elaborate de 
către Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), relevă faptul, 
că schimbările climatice au deja un impact semnificativ asupra ecosistemelor naturale, 
inclusiv şi asupra agroecosistemelor şi a peisajelor în complex. În legătură cu aceasta, 
a apărut necesitatea actualizării bazei de date pe un suport ştiinţific, fapt ce ar permite 
evidenţierea tendinţelor de modificare a reliefului, solului, climei, etc. 

Relieful, o componentă principală a geosistemelor, asigură diversitatea peisagistică. 
Rolul proceselor exogene în formarea diferitor geosisteme încă nu este studiat 
suficient. Până în prezent astfel de cercetări necesită utilizarea tehnologiilor SIG şi a 
teledetecţiei la scară largă. Există foarte puţine cercetări privind stabilirea direcţiilor şi 
a gradului de modificare a resurselor funciare ale republicii în dependenţă de modul de 
utilizare. Are loc scăderea conţinutului de humus, activizarea proceselor de degradare. 
Îngrăşămintele organice se folosesc în cantităţi nesemnificative. Lipseşte informaţia 
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cu privire la lucrările şi volumul măsurilor de combatere 
a eroziunii solurilor, precum şi a altor măsuri privind 
protecţia resurselor funciare. Peisajele naturale ale RM 
pe parcursul a două secole au fost intens valorificate. În 
consecinţă, se înregistrează un grad înalt de destabilizare 
a stării ecologice a geosistemului, în primul rând, a 
componentelor biotice, pedologice, hidrologice. 

Cercetările efectuate au permis concretizarea 
specificului unităţilor peisagistice, acumularea surselor 
informaţionale satelitare, a fotografiilor aeriene, a 
softurilor moderne, etc. Apare posibilitatea efectuării 
regionării fizico-geografice pe verticală în sistem 
automat, graţie dezvoltării continue a Sistemelor  
Informaţionale Geografice. 

Creşte rolul utilizării metodelor contemporane de cercetare, în speţă: metodele 
statistice de analiză temporală (Forecast, analiza mediilor glisante (Smoothing) şi a 
trendului (Trend Analysis); metodele de interpolare - Kriging, Splaine, Minimum 
Curvature, Radial Basic; de analiză sistemică şi paradigma morfodinamică. Interpretarea 
mecanismelor geomorfologice de formare a geosistemelor se realizează cu utilizarea 
metodelor itinerante şi de expediţie, tehnologii SIG; Geoiconice mixte. În studiul 
landşaftic pe larg se utilizează Soft-urile ArcGIS cu extensiile: ArcEditor, 3DAnalist, 
Geostatistical Analist, Maplex ş.a., a teledetecţiei, fotografiilor aeriene, imaginilor 
satelitare, analiza comparativă a materialelor cartografice, GPS cu rezoluţie mare, 
metode statistice în evaluarea stării peisajelor, verificarea rezultatelor prin cercetări 
de teren. Metodele de cercetare în ecologia peisajului, în ultimele două decenii, au 
evoluat deosebit de rapid (de exemplu, Turner şi Gardner, 1991; Klopatek şi Gardner, 
1999; Farina, 2000). Aceste metode includ abordări şi instrumente pentru colectarea, 
analiza, cât şi integrarea datelor spaţiale şi non-spaţiale, a imaginilor satelitare şi 
ortofotoplanurilor, a sistemelor de poziţionare globală (GPS), etc. 

S-a definitivat metodologia de identificare a unităţilor elementare de peisaj şi s-a 
creat baza de date geospaţiale a unităţilor elementare de peisaj (inclusiv prin analiza 
metricilor peisajului şi prin prisma modelului secvenţial). Sub conducerea nemijlocită 
a dr. N. Boboc, are loc evaluarea structurii sistemelor peisagistice, identificate în teren 
(unităţile peisagistice locale, pâlcurile) şi cartografiate în laborator în sistem automat cu 
utilizarea SIG, din Câmpia Prutului Mijlociu şi Codrii de Vest.

La compartimentul „Evaluarea tendinţelor regionale de modificare a resurselor 
climatice, ţinând cont de schimbările globale ale climei”, au fost evidenţiate tendinţele 
de schimbare a regimului de căldură şi umiditate pe teritoriul republicii şi estimat 
impactul acestor schimbări asupra productivităţii unor culturi agricole. Alternarea 
frecventă a perioadelor uscate cu cele umede a determinat elaborarea unor noi indici 
climatici în cadrul laboratorului de Climatologie şi Riscuri de Mediu. Elaborarea 
Indicelui perioadelor uscate (Izu) a permis evidenţierea gradului de aridizare a climei 
în perioada lunilor de vară (V-VIII) - perioadă sensibilă în creşterea şi dezvoltarea unor 
culturi agricole. În prezent, acest indice este utilizat în cercetările şi tezele de doctorat din 
ţările vecine (Ucraina, România). A fost elaborat Indicele exceselor pluviometrice (Ip), 
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care serveşte drept indicator al gradului de periculozitate 
din punctul de vedere al declanşării inundaţiilor în timpul 
manifestării precipitaţiilor abundente. Pentru prima 
dată, au fost elaborate hărţi digitale ce reflectă repartiţia 
spaţială a fazelor de dezvoltare a unor grupuri de culturi 
agricole. A fost elaborat Coeficientul pretabilităţii climei 
pentru calitatea strugurilor (CNR), care denotă că, 
începând cu anul 2005, datorită creşterii temperaturii 
din luna august, calitatea strugurilor este stabil înaltă. În 
cadrul laboratorului apar 6 monografii de specialitate, 
dar cea mai mare realizare a colectivului de climatologi 
este elaborarea şi  editarea Atlasului Resursele Climatice 
ale Republicii Moldova (2013), monografiile Resursele 
agroclimatice în contextul schimbărilor de climă (2012) 
şi Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţă de climă (2014), 
care relevă resursele agroclimatice actuale şi posibilitatea utilizării acestora în scopul 
amenajării corecte a terenurilor. 

În acest context, menţionăm, că unele din realizările obţinute au fost implementate 
în practica agricolă şi confirmate prin acte de implementare. În vederea asigurării 
domeniului cu cadre calificate de muncă, de către cercetătorii laboratorului au fost 
elaborate suporturi didactice universitare: Meteorologie şi climatologie - pentru uzul 
studenţilor (2012); Meteorologie aplicată. Activităţi practice (2012); Managementul 
mediului - suport didactic (2014), Meteorologie şi climatologie (manual) (2015).

Reducerea continuă a fertilităţii solurilor şi degradarea diversităţii pedologice pe 
teritoriul Republicii Moldova a înaintat în faţa cercetătorilor pedologi sarcina de a 
crea o bază informaţională a bilanţului funciar în variantă computerizată cu scopul 
monitorizării resurselor funciare şi calităţilor lor, pentru stabilirea tendinţelor şi 
direcţiilor de dezvoltare a fondului funciar şi evoluţiei învelişului de sol în trecut, 
prezent şi viitor la nivel de comună, raion, regiune şi ţară. Analiza factorilor naturali şi 
antropici care provoacă degradarea terenurilor permite a constata înrăutăţirea continuă 
a calităţii solurilor: au crescut suprafeţele solurilor erodate, afectate de alunecări de 
teren, deteriorate antropic – salinizate, solonetizate, degradate ca rezultat al irigării, 
desfundate, etc. 

O altă finalitate a proiectului a fost elaborarea modelului spaţial a distribuţiei 
alunecărilor de teren din zona de stepă, evidenţiindu-se dependenţa acestora de structura 
geologică şi specificul reliefului. Au fost identificate legităţile de localizare a ravenelor 
în funcţie de condiţiile geologo-geomorfologice din cadrul zonei de stepă, elaborat 
modelul cartografic al proceselor de ravinare şi harta digitală a riscului de dezvoltare a 
ravenelor. Cele din urmă a permis elaborarea Subsistemului Informaţional Geografic 
„Riscurile geomorfologice externe” pentru regiunea de sud.

Unele realizări ştiinţifice au fost implementate în cadrul Institutului de Cercetări 
pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” şi a Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova, fiind certificate cu acte de implementare. 
Beneficiari a rezultatelor obţinute au fost şi autorităţile publice locale (com. Doina, 
r-nul Cahul), persoane private („Consoliterra” SRL, „Agrinvest Company” SRL). 
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Rezultatele investigaţiilor obţinute au fost prezentate şi înalt apreciate la numeroase 
conferinţe şi simpozioane internaţionale, printre care menţionăm: România, Slovenia, 
Georgia, Belgia, Belarus, Rusia, Ucraina, etc.

În perioada anilor 2011-2015 cercetătorii IEG au participat în 5 proiecte instituţionale, 
2 proiecte din Programe de Stat, 2 Programe de Transfer Tehnologic, 7 proiecte 
internaţionale, 1 proiect pentru tineri cercetători. 
A fost extinsă cooperarea internaţională, inclusiv 
realizate cercetări într-un proiect susţinut financiar 
de NATO şi din cadrul Programului de colaborare 
multilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice al 
Consorţiului ţărilor din regiunea Mării Negre.

În cadrul proiectului „Impactul factorilor 
naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor 
de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul 
perfecţionării managementului resurselor naturale 
şi conservării ariilor reprezentative” (2011-2014) 
a fost estimată scurgerea de suprafaţă, stabilit 
gradul de toxicitate şi elaborate hărţile toxicităţii 
acesteia şi a stării fitocenozelor din mun. Chişinău. 
Pentru zonele funcţionale a fost stabilită scăderea 
productivităţii fitocenozelor în următoarea 
succesiune: zona parcurilor → zona complexelor locative → CET 1 → zonele 
adiacente CET 1 → СЕТ 2. Creată baza de date privind fluxurile deşeurilor în mun. 
Chişinău. Calculat bilanţul poluanţilor şi prejudiciul adus mediului de SEB Chişinău, 
elaborată metoda de valorificare a nămolului. Identificată o poluare semnificativă a 
apelor freatice cu substanţe organice, ioni de amoniu şi nitriţi în zona adiacentă  
depozitului de deşeuri Ţînţăreni. 

A fost evaluată starea componentelor biotice şi abiotice ale Ariilor Naturale Protejate 
de Stat (ANPS), Monumentelor Naturale Hidrologice (MNH) şi a unor ecosisteme 
reprezentative din bazinul fl. Nistru din zona de nord a RM. Au fost identificate 38 
habitate noi pentru 32 specii rare. Au fost elaborate şi transmise Ministerului Mediului 
paşapoartele ecologice pentru 64 ANPS şi 27 MNH. S-a stabilit, că în ANPS din 
r-nele Soroca şi Floreşti predomină poluarea transfrontalieră cu NOx şi SOx, fapt  
confirmat prin lichenoindicaţie. 

A fost efectuată analiza comparativă a actelor naţionale de mediu (legislative şi 
normative), elaborat gradul de conformitate şi elaborate propuneri de armonizare la 
cerinţele UE şi internaţionale. Au fost transmise spre implementare recomandări către 
Ministerul Mediului şi Institutul Naţional de Standardizare 718 propuneri de preluare 
a actelor de standarde internaţionale (EN, ISO) în calitate de standarde moldoveneşti şi 
de anulare a 465 acte de standarde vechi GOST.

A fost argumentat rolul factorilor natural-geografici şi socio-economici ca premise 
în dezvoltarea durabilă a R. Moldova. A fost evaluată dimensiunea socio-demografică 
a dezvoltării durabile, ca produse ştiinţifice fiind paşaportul socio-uman al localităţilor 
şi barometrul grupurilor etnice. A fost evaluată funcţia de monitorizare şi control a 
obiectivelor ecoturistice şi apreciat potenţialul turistic vitivinicol al R. Moldova.
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Realizarea proiectului „Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea 
factorilor naturali şi antropici” (2015-2018), este determinată de implementarea 
prevederilor la nivel naţional a Convenţiei ONU privind Combaterea Deşertificării, 
a Convenţiei ONU privind Schimbările Climatice, a Convenţiei Peisajelor, precum şi 
Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană printr-o serie de 
Directive privind gestionarea Riscurilor Naturale. În acest context, a fost actualizată 
baza informaţională de date şi identificaţi factorii meteo-climatici de risc asociaţi 
schimbărilor climatice din perioada rece şi caldă a anului. În premieră, se calculează 
expunerea sistemelor teritoriale către manifestarea factorilor meteo-climatici de risc şi se 
elaborează harta digitală a repartiţiei acesteia pe teritoriul Republicii Moldova. În baza 
Sistemelor Informaţionale Geografice, au fost elaborate un set de modele cartografice 
ce reflectă specificul expunerii sistemelor teritoriale către factorii nefavorabili 
pedologici şi geomorfologici. Pentru prima dată se evaluează variabilitatea teritorială 
a parametrilor morfologici ale polipedonului în condiţiile Republicii Moldova. În 
premieră au fost adaptate la nivel regional metodele moderne de analiză a organizării 
spaţiale a diferitelor categorii de unităţi peisagistice şi apreciat sistemul de indicatori, 
care contribuie la fragmentarea şi gradul de stabilitate geoecologică.

Se preconizează ca la finalul investigaţiilor propuse să fie implementat la nivel 
naţional un concept nou de identificare şi estimare a factorilor naturali şi antropici 
de risc, care va permite organizarea optimă a sistemelor teritoriale. Estimarea 
vulnerabilităţii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea factorilor naturali 
şi antropici de risc, având la bază evidenţierea gradului de expunere, a sensibilităţii 
şi capacităţii lui de adaptare – sunt principalele repere care vor sta la baza elaborării 
Atlasului „Factorii Naturali şi Antropici de Risc” – produs elaborat pentru prevenirea 
sau redresarea operativă a situaţiilor excepţionale şi a reducerii prejudiciilor materiale, 
cu precădere în agricultură. 

În cadrul proiectului „Studiul impactului activităţilor economice a Regiunii 
de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării 
potenţialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile” (2015-2018) a fost stabilită 
clasa de calitate a apelor din r. Răut care este de categoria 3 şi 4, fapt ce implică 
necesitatea urgentă de schimbare a managementului în cursul inferior a bazinului r. 
Răut. Acest nivel de toxicitate este caracteristic pentru tot cursul inferior al Răutului şi 
r. Ciuluc, regiunilor adiacente oraşelor Teleneşti şi Orhei. A fost stabilit, că principalele 
surse de poluare cu nutrienţi sunt terenurile agricole, care contribuie cu circa 90% din 
volumul total al compuşilor biogeni. Raportul dintre formele minerale de azot şi fosfor 
constituie 9:1. Biomasa vegetală în zonele umede studiate este redusă în comparaţie 
cu alte zone umede (r. Prut şi fl. Nistru), fapt cauzat de suprapăşunat, de seceta anului 
2015 şi de adâncimea albiei r. Răut în regiunea dată. 

A fost creată baza de date necesară pentru analiza ramurală şi spaţială a impactului 
activităţilor economice asupra mediului şi a pârghiilor economice, normative şi 
administrative de reglementare a impactului.

În cadrul proiectului de cercetări aplicative „Evaluarea integrată a impactului 
antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 
Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE” (2015-2018) a fost 
stabilit că în majoritatea ANPS cercetate elementele specifice corespund categoriei de 
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protecţie şi starea lor este satisfăcătoare. Elementele specifice ale RNS Cobâleni şi 
Vâşcăuţi întrunesc caracteristicele categoriei de Rezervaţie peisajeră. ANPS servesc ca 
habitate favorabile pentru numeroase specii rare de floră şi faună, iar pentru 5 specii de 
plante – arii naturale noi de răspândire. Nivelul fondului radiologic gama extern în cadrul 
ANPS studiate se încadrează în limitele multianuale 11,5-20,15 μR/h şi nu depăşeşte 
nivelul de avertizare (25 μR/h). Impactul antropic dominant se datorează surselor 
transfrontaliere cu originea emisiilor preponderent din Polonia, Turcia, România şi 
Ucraina. Impactul poluării atmosferice asupra ecosistemelor prin precipitaţiile umede 
şi uscate indică un efect de acidifiere cu risc scăzut, fiind la nivel de 3,1 kg N/ha şi 4,9 
kg S/ha în zona Orheiului şi 3,3 kg N/ha şi 5,5 kg S/ha în zona lacului Beleu. Gradul 
de poluare a aerului cu SO2, conform lichenoindicaţiei (GECA), a fost stabilit ca: curat 
– în RNS Vâşcăuţi; slab poluat – RNS Cobâleni; moderat poluat – în RNS Ghiliceni, 
RNS Teleneşti, RP Pohrebeni şi RP Trebujeni. Diversitatea faunistică a lacului Beleu 
şi a celor adiacente este relativ înaltă, reprezentată de animale vertebrate acvatice, cea 
mai numeroasă şi mai diversă fiind clasa păsărilor. 

A fost stabilit că arboretele de stejar pufos provin în totalitatea lor din lăstari. Astfel 
la aplicarea tehnologiilor moderne de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate 
şi la crearea culturilor silvice noi este necesar de utilizat materiale reproductive de 
provenienţă locală.

Cercetările ştiinţifice realizate în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie au fost 
expuse în cca 1800 de publicaţii, inclusiv în mai mult de 50 de monografii şi culegeri 
tematice de articole, 6 atlase, etc. 

Sarcinile pe viitor ale IEG constau în: consolidarea realizărilor ştiinţifice obţinute 
până în prezent, promovarea lor insistentă în sensul implementării în domeniile unde 
sunt solicitate; perfecţionarea metodologiei de cercetare, punându-se accent pe metodele 
moderne de analiză matematico-statistică a informaţiei, de modelare matematică a 
funcţionării, evoluţiei şi productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate, precum şi 
pe modele matematice de prognozare geoecologică. De rând cu extinderea cercetărilor 
aplicative, trebuie să aprofundăm în mod obligatoriu cercetările fundamentale 
(teoretice), care şi ele până în prezent sunt clasificate de către autorităţi într-un cadru 
birocratic dur; printre alte probleme ale ecologiei aplicative, se pune sarcina prioritară, 
poate cea mai mare restanţă a noastră – evaluarea capacităţii ecologice a teritoriului 
naţional al Republicii Moldova. 

Continuarea, cu aceiaşi insistenţă permanentă, a perfecţionării cadrelor, ţinându-
se cont de pregătirea lor teoretică, practică, managerială, civică, calităţi care sunt şi 
vor fi unica noastă şansă de supravieţuire, printr-o competiţie acerbă în noile condiţii 
ale Uniunii Europene, în care ţara noastră doreşte să se integreze. Şi dacă a venit 
vorba de UE, marea datorie a ecologilor şi geografilor constă în a contribui serios şi 
cu responsabilitate la perfectarea capitolului Protecţia Mediului în Planul de Acţiuni 
privind pregătirea ţării noastre pentru aderarea la această foarte râvnită organizaţie 
europeană. Să nu uităm că aderarea la UE este nu numai un deosebit favor, o cinste şi 
onoare, dar şi o imensă responsabilitate. 

Unica şansă pentru realizarea imperativului integrării europene rămâne şi în 
continuare perfecţionarea şi implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Republicii 
Moldova, coautor şi coordonator principal al căreia este şi IEG. 
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Se cere o mai concretă şi mai extinsă colaborare internaţională în context 
transfrontalier şi intrabazinal şi în ultima instanţă, a dezvoltării durabile a ţării noastre. 
Numai pe această cale vom fi trataţi ca parteneri egali şi competitivi, numai aşa vom 
supravieţui în competiţia minţilor luminate de pe mapamond.

Aceiaşi tactică şi strategie se cere, indiscutabil, adoptată şi în context intern al 
competiţiei valorilor intelectuale abordând sistemic toate problemele ce stau în faţa 
noastră. Dacă nu vom respecta cu stricteţe această conduită inteligentă, nici colegii 
noştri din ţară nu ne vor recunoaşte la justa valoare realizările noastre ştiinţifice. 

Deviza civică a ecologiştilor şi geografilor este unica: „Un om curat, într-o ţară 
curată, într-o lume curată”. 

 Dacă vom medita global şi vom acţiona local, vom avea o natură, o ţară şi un 
popor prosper şi stimat de lume. Să ţinem permanent cont de axioma „timpul se scurge 
ireversibil şi irecuperabil”. De altfel, ignorând acest adevăr incontestabil, urmaşii noştri 
din puţinul ce-l avem vor moşteni şi mai puţin.

Dar, să fim optimişti şi să credem în forţa intelectuală a comunităţii noastre 
academice. Deci, într-un ceas bun mai departe. Aşa să ne ajute Dumnezeu!


