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rezumat
În articol sunt expuse bazele metodologice, principiile științifice şi metodele aplicate în 
cadrul evaluărilor regionale a impactului antropic asupra mediului având ca studiu de 
caz Podişul Moldovei de Nord. Pentru evaluare se utilizează trei niveluri de cercetare: 
colectarea datelor, prelucrarea informațiilor și interpretarea rezultatelor finale. Bazându-
se pe studiul efectuat în zona Podişului Moldovei de Nord, în articol sunt prezentate 
rezultatele regionării stării ecologice din cadrul localităților Podișului în baza analizei 
datelor particularităților calității diferitor componenți ale mediului şi a nivelului 
impactului antropic, folosindu-se tehnicile QGIS 3.2.3.
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introducere
Activitatea antropică are o influenţă majoră asupra factorilor de mediu şi poate avea 

atât un impact negativ (poluare, defrişare, desţelenire, chimizare etc.), afectând condiţiile 
de trai ale omului, contribuind la reducerea productivităţii agricole, a diversităţii biologice 
etc., cât şi unul pozitiv (acţiuni de împădurire, construcţii hidrotehnice antierozionale, 
recultivarea terenurilor degradate etc.), ameliorând terenurile afectate sau conservând 
obiectele unicate ale naturii etc. În acest context, cunoașterea şi cercetarea calității 
mediului, a tendințelor evoluției ei sub influența impactului antropic este actuală 
pentru formularea şi organizarea măsurilor eficiente de protecţie a mediului în general 
şi, în special, la nivel regional şi local. Aceasta necesitate condiţionează dezvoltarea 
unui instrument special al cercetărilor geografice, şi anume, al Evaluării Regionale al 
Impactului Antropic (ERIA), ce reprezintă un proces orientat spre evaluarea sistematică 
a calităţii mediului şi a efectelor activităţii umane asupra lui, a dinamicii şi tendinţelor 
lor, inclusiv a efectelor cumulative şi indirecte, în scopul asigurării informaţionale a 
dezvoltării durabile, a organizării şi efectuării protecţiei mediului pentru o anumită 
regiune geografică. 

material şi metode 
Metodologia cercetării, mijloacele și tehnicile evaluării regionale  a impactului 

antropic, în mod special, pot fi grupate, pe trei nivele sau etape.
Prima etapă prevede colectarea datelor din materiale bibliografice, cadastre ale 

resurselor naturale (funciare, acvatice, forestiere), sondaje de opinie, date statistice, 
evaluări în sisteme de monitoring, cartări, observaţii. Acest proces este unul complex, 
ce depinde de eroarea acceptată, de scara de abordare, de obiectivele-ţintă şi de 
disponibilitatea informaţiilor [12]. Scara de abordare influenţează, în primul rând, 
densitatea reţelei de monitorizare şi volumul de date necesare. Unii autori consideră 
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că scara de abordare influenţează modul de obţinere a datelor în toate cele trei faze 
ale analizei de mediu [4]: recunoaştere (evaluarea preliminară a condiţiilor locale 
pentru stabilirea protocoalelor de obţinere a datelor); prospectare (obţinerea ori 
producerea efectivă a datelor); cartare detaliată (interpretarea datelor şi analiza  
lor spaţio-temporală) [10].

Datele de mediu trebuie să fie obţinute atât din surse externe (oferite de fluxul 
administrativ, studii şi cercetări existente, hărţi, fotografii), cât şi interne (colectate 
în timpul derulării cercetării prin utilizarea unei metodologii adecvate) [10].  
Ele trebuie transformate în informaţii controlate prin îndepărtarea erorilor întâmplătoare 
şi cunoscute, prin prelucrări statistice (îndepărtarea datelor irelevante, aplicarea 
de teste statistice etc.) [3]. Plus la aceasta, colectarea datelor necesită a fi bazată pe 
triada presiune-stare-răspuns [2], folosită pe larg în toate ţările membre OCDE [14], 
dar şi în ţările din Europa de Est şi Asia Centrală. Anume această abordare oferă 
posibilitatea de a descrie diverse stadii în procesul ERIA, şi anume: (i) presiunea 
activităţilor cu impact; (ii) starea calitativă a mediului; (iii) răspunsul societăţii  
(protecţia mediului) [13].

Datele cu privire la determinarea efectelor impactului antropic asupra mediului 
Podişului Moldovei de Nord (PMN) pentru 2000-2015 au fost obţinute de la 
subdiviziunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) 
- Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), 
Societatea Vânătorilor şi Pescarilor (SVP), Agenţia pentru Geologie şi Resurse 
Minerale (AGRM), Serviciul Piscicol (SP), Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale (MSMPS) - Agenția Naţională de Sănătate Publică (ANSP), de la organele 
administraţiei publice centrale - Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC),  
Biroul Naţional de Statistică (BNS), Ministerul Economiei şi Infrastructurii (MEI) - 
Agenţia Servicii Publice etc. De asemenea, unele date pot fi obţinute de la Institutul 
de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Arhiva IES şi BNS. Totodată, pot fi utilizate 
şi datele extrase din surse bibliografice şi materiale cartografice existente, rapoarte ale 
calităţii mediului, precum şi legile, hotărârile de guvern şi actele normative adoptate. 

Cea de a doua etapă a evaluării regionale a impactului antropic asupra mediului 
poate fi prelucrarea informaţiilor, în special, în baza analizelor statistice, cartografierii 
şi regionării geografice cu aplicarea tehnicilor Sistemelor Informaţionale Geografice 
(SIG), ce includ prelucrarea primară a indicatorilor de stare a mediului [10]. Cu ajutorul 
lor se poate cuantifica o situaţie sau o tendinţă, importanţa lor fiind proporţională cu 
capacitatea de a reproduce din realitate ceea ce ne este util la un moment dat [5],  
sau ceea ce caracterizează o stare a mediului. Aceşti indicatori sunt utili în cazul când 
pot fi raportaţi la o stare normală, la o valoare de referinţă ori la una aşteptată/dorită/
ţintă, la o grilă de valori [17].

Etapa include de asemenea şi cuantificarea datelor colectate pentru identificarea 
calităţii mediului. În acest scop, una din cele mai frecvente şi mai simple metode de 
analiză a calităţii mediului presupune compararea valorilor obţinute din monitorizări 
cu valori maxime admise [15]. Acestea sunt, de regulă, concentraţiile maxime admise, 
valorile limită, limite maxime admise ori praguri [16]. Ele reprezintă nivelele fixate 
prin acte legislative, pe baza cercetărilor ştiinţifice, în scopul evitării, prevenirii sau 
reducerii efectelor dăunătoare asupra omului ori mediului.
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În particular, pentru evaluarea calităţii apelor de suprafaţă trebuie aplicate indicaţiile 
Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă 
[8], conform căruia se delimitează cinci clase de calitate. Studiul ce ţine de calitatea 
apelor subterane trebuie efectuat potrivit Regulamentului cu privire la cerinţele de 
calitate a apelor subterane [7] şi Registrului de stat al apelor minerale naturale, 
potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate [6]. În procesul de evaluare a emisiilor 
de poluanţi în aerul atmosferic de la sursele fixe de poluare, este necesar de a se stabili 
Emisiile Limită Admisibile, conform Instrucţiunii privind încadrarea întreprinderilor 
(obiectelor) în categorii după nivelul de impact asupra aerului atmosferic.  
La determinarea emisiilor de poluanţi de la transportul auto la staţiile de testare tehnică, 
trebuie utilizate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08 noiembrie 1999 cu 
privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare “Automobilul” 
și introducerea normelor provizorii ale emisiilor. Experţii de la aceste staţii tehnice 
utilizează în practică standardele naţionale în domeniul protecţiei aerului atmosferic 
STAS 17.2.2.03-87 şi 213963-75 şi instrucţiunile de exercitare a testării tehnice la 
compartimentul determinat gradului de emisii nocive în gazele de eşapament. 

Pentru a aprecia calitatea solurilor trebuie să fie utilizate standarde naţionale SM 
SR ISO 11047:2006, SM SR ISO 14255:2012, SM SR ISO 10693:2011 etc. Totodată, 
apreciind bilanţul de humus în fondul arabil existent pe un anumit teritoriu, este necesar 
să-l raportăm la normele aprobate de Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 
solului ,,N. Dimo” [9]. 

În baza indicatorilor obținuți de la IES, pentru zona PMN a fost realizată o 
clasificare a surselor de poluare a aerului atmosferic după potenţialul lor de poluare 
(în baza indicilor volumului emisiilor sumare). Alţi indicatori calculaţi (suprafaţa 
terenurilor arabile raportate la un locuitor, gradul de împădurire, ponderea suprafeţei 
ariilor naturale protejate etc.) au fost comparaţi cu indicii respectivi la nivel de ţară. 
Pentru redarea distribuţiei spaţiale a indicatorilor de mediu, au fost utilizate diverse 
tehnici cartografice tradiţionale (hărţile tematice) şi tehnici cartografice moderne  
(tehnologii ale SIG). 

Tehnologiile SIG (în baza soft-ului  QGIS 3.2.3.), au fost utilizate pentru cartografierea 
indicatorilor de mediu în profil spaţial, la nivel de comune, şi anume, volumul de 
emisii sumare de la sursele staţionare (media anilor 2009-2013) de la întreprinderile 
cu influenţă negativă majoră asupra calităţii aerului (după volumul emisiilor sumare), 
repartiţia volumului emisiilor şi a ponderii poluanţilor de la transportul auto în emisiile 
sumare în PMN pentru media anilor 2010-2014.

Această tehnologie a fost aplicată şi la cartografierea ponderii terenurilor agricole şi 
a celor arabile, aplicării îngrăşămintelor minerale în profil spaţial, repartiţiei teritoriale a 
terenurilor erodate şi a celor afectate cu alunecări de teren la nivel de comune, repartiţiei 
zăcămintelor de substanţe minerale utile din PMN. 

A treia etapă a cercetărilor ERIA este interpretarea rezultatelor finale (dinamica, 
hărţi ale impactului de mediu şi ale calităţii mediului). În acest scop s-au utilizat mai 
multe metode de cercetare.

Rolul hotărâtor o are aplicarea metodei sistemice, prin care se  analizează 
totalitatea elementelor materiei vie şi ne vie organizate în sisteme ierarhizate, fiecare 
sistem comportându-se ca un tot întreg. Ea permite studierea interrelaţiilor dintre 
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componentele de mediu dintr-un anumit teritoriu geografic investigat, şi, respectiv, prin 
intermediul ei, poate fi realizată cercetarea complexă a sistemului ,,mediu înconjurător-
economie”, stabilirea şi elaborarea unor recomandări vizând înlăturarea optimă a 
situaţiilor problematice în relaţiile dintre componenţii naturali şi cei economici ai 
regiunii studiate.

O pondere esenţială în cercetarea esenţei evaluării regionale a impactului antropic 
asupra mediului o are şi metoda istorico-geografică, care are menirea de a reconstitui 
din punct de vedere cronologic natura şi conceptele unor activităţi asupra mediului, a 
unei zone geografice, în cadrul unor limite date de timp şi spaţiu. Ea permite aprecierea 
evoluţiei în timp şi spaţiu a schimbărilor calitative şi cantitative ale factorilor de mediu 
din regiunea de studiu, favorizând evidenţierea, reprezentarea şi repartiţia teritorială a 
diverselor procese naturale şi antropice cu impact asupra calităţii mediului înconjurător. 
Metoda dată oferă şi posibilitatea de a cerceta aspectele dinamice ale interacţiunii 
societate-mediu, ce permite aprecierea evoluţiei calitative a factorilor de mediu.

O altă metodă care este necesar să fie utilizată în cadrul evaluării regionale a 
impactului antropic o constituie metoda comparativ-geografică, ce presupune 
compararea diverselor fenomene şi procese pentru stabilirea părţilor comune, a 
deosebirilor şi legităţilor ce le caracterizează. Ea trebuie aplicată la studierea dinamicii 
valorificării antropice a factorilor de mediu, precum: utilizarea fondului funciar, 
valorificarea resurselor minerale utile, utilizarea resurselor de apă, valorificarea 
biodiversităţii etc. 

Printre metodele de cercetare, care trebuie utilizate în procesul studierii esenţei 
evaluării regionale a impactului antropic asupra mediului, importantă este şi metoda 
statistico-matematică, ce implică colectarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice, 
care trebuie efectuată prin intermediul softului Microsoft Office Excel.

Un rol aparte în evaluarea regionala a impactului antropic o are metoda cartografică, 
ce rezultă în redarea distribuţiei spaţiale a datelor de mediu prin utilizarea diverselor 
tehnici cartografice: tradiţionale (hărţile tematice) cât şi a SIG [10, 11].

rezultate şi discuţii.
Prin aplicarea tehnicii SIG şi analiza unui şir de indicatori ai stării ecologice a 

diferitor componente de mediu şi a caracterului impactului antropic şi suprapunerea 
acestora a permis formularea unei hărţi sintetice a stării ecologice în localităţile PMN, 
prezentată în figura 1.

Elaborarea hărţii a avut drept model abordările metodologice utilizate la formularea 
hărţilor stării ecologice din regiunea Moscova [18] şi din Republica Moldova [1], care 
au la bază suprapunerea hărţilor tematice ale unui şir de indicatori reprezentativi.  
În acest sens, au fost selectaţi şi aplicaţi patru indicatori principali: gradul de poluare 
a apelor freatice cu NO3

-, gradul de erodate a solurilor, gradul de împădurire şi gradul 
de utilizare agricolă a teritoriului, ţinându-se cont, de asemenea, de datele ce se referă 
la volumul de emisii şi deversări ale poluanţilor în aer şi în cursurile de apă, care sunt 
prezentate la nivel de raioane administrative. Se consideră, că aceşti indicatori sunt 
cei mai importanţi pentru studiu, determinând caracterul aspectelor de mediu şi al 
impactului antropic, cu o pondere mai mare în specificul situaţiei stării ecologice din 
PMN şi, în general, oferă posibilitatea evidenţierii acesteia în aspect spaţial. 
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Fig. 1. Harta stării mediului a localităţilor teritoriului podişului moldovei de nord.

Astfel, dacă poluarea apelor, gradul de utilizare a terenurilor şi gradul de degradare 
a solurilor reprezintă direct şi indirect intensitatea impactului antropic, atunci gradul de 
împădurire poate fi considerat drept un indicator al rezilienţei mediului natural la acest 
impact, care, în ansamblu, permite identificarea zonelor cu stare ecologica diferită. 
Evident, o astfel de abordare a raionării ecologice rămâne subiectivă, dar permite, la o 
primă evaluare, să identificăm localitățile cu o situație ecologică diferită. Criteriile de 
determinare a situaţiilor ecologice sunt reflectate în Tabelul 1.

Au fost stabilite cinci categorii de localităţi cu situaţii ecologice diferite: 
a) maximal critică – cu valori maxime la peste 3 indicatori a nivelului de impact foarte 

puternic (V);
b) critică – cu valori maxime la 2 indicatori a nivelului de impact foarte puternic (V);
c) tensionată – cu valori maxime la 1 indicator a nivelului de impact foarte puternic 

(V);
d) satisfăcătoare – pentru indicatori cu valori ai nivelului de impact puternic (IV);
e) convenţional favorabilă – cu cele mai scăzute valori pentru toţi cei 4 indicatori  de 

nivel de impact: mediu, limitat şi redus (III-I).

Analiza hărţii elaborate permite constatarea că în PMN predomină localităţile 
cu stare ecologică maximal critică, critică şi tensionată. O stare mai alarmantă fiind 
înregistrată în localităţile: Fântâniţa (r-nul Drochia), Pociumbăuţi, Horodişte (r-nul 
Râşcani) şi Terebna (r-nul Edineţ) (fig. 1). Ponderea localităţilor cu o astfel de stare 
ecologică predomină în raioanele Briceni (9), Donduşeni (8) şi Edineţ (4), pe când 
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numărul localităţilor cu o situaţie mai favorabilă este mult mai limitat, doar trei: 
Mereşeuca (r-nul Ocniţa), Bleşteni (r-nul Edineţ) şi or. Costeşti.

tabelul 1. criteriile de determinare a situaţiilor ecologice
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I. Redus 1 < 50% < 20 < 50 > 20

II. Limitat 2 50-60 20-30 50-60 20-15

III. Mediu 3 60-70 30-40 60-70 15-10

IV. Puternic 4 70-80 40-50 70-80 10-5
V. Foarte puternic 5 > 80 > 50 > 80 < 5

Concluzii
Evaluările Regionale al Impactului Antropic reprezintă un proces orientat spre 1. 

evaluarea sistematică a calităţii mediului şi a efectelor activităţii umane asupra lui, 
a dinamicii şi tendinţelor lor, inclusiv a efectelor cumulative şi indirecte, în scopul 
asigurării informaţionale a dezvoltării durabile, a organizării şi efectuării protecţiei 
mediului pentru o anumită regiune geografică, care solicită o serie de abordări 
metodologice aplicate în diferite domenii de cercetare, cea mai importantă fiind metoda 
sistemică, care conferă o viziune integratoare asupra desfăşurării interacţiunilor dintre 
mediu şi societate, făcând posibilă identificarea legităţilor generale în domeniu. 

În scopul redării distribuţiei spaţiale a impactului antropic şi a indicatorilor 2. 
de mediu, cele mai indicate sunt metodele şi tehnicile cartografice şi, în primul rând, 
hărţile tematice în baza aplicării tehnologiilor moderne ale SIG. 

3. Aplicarea SIG pentru zona PMN a permis identificarea situaţiilor ecologice şi 
a problemelor prioritare de mediu, care predomină, îndeosebi, în localităţile cu stare 
ecologică maximal critică, critică şi tensionată, o stare mai alarmantă fiind înregistrată 
în localităţile: Fântâniţa (r-nul Drochia), Pociumbăuţi, Horodişte (r-nul Râşcani) şi 
Terebna (r-nul Edineţ),  care î-şi au distribuţia lor spaţiala şi necesită diferite complexe 
şi  măsuri de protecţie a mediului. 
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