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Rezumat
Au fost evidenţiate problemele esenţiale care refl ectă starea ecologică a ecosistemului
urban Chişinău. Sunt stabilite principiile şi obiectivele de dezvoltare social-economică
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Introducere
Planul de dezvoltare teritorială a mun. Chişinău pe perioada 2006-2020 şi

obiectivele strategice ale cooperării dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
(UE) [1] solicită o schimbare de viziune a rolului Administraţiei Publice Locale (APL)
în managementul teritoriului, în contextul conservării şi protecţiei mediului natural.
Obiectivele strategiei de dezvoltare a municipiului Chişinău se bazează pe politicile
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spaţiale ale UE menţionate în Perspectiva Dezvoltării Spaţiale Europene (ESDP, 1999)
şi includ [2]:

- Dezvoltarea unui sistem policentric urban şi a unor noi relaţii urban-rurale.
- Asigurarea accesului egal la infrastructură şi cunoştinţe.
- Managementul patrimoniului natural şi cultural.
Conform documentelor [1, 2], strategia de dezvoltare a mun. Chişinău în perioada

2006-2020 se bazează pe două scenarii: 1) politicile publice ale Consiliului Municipal
Chişinău care prevăd coeziunea economică, socială şi teritorială; 2) politicile publice
vor viza competiţia europeană şi mondială, concentrînd investiţiile publice în zone
competitive.

Structural, strategia de dezvoltare a mun. Chişinău este construită pe metodologia
planifi cării care constă din 5 etape: audit, viziune şi obiective strategice, politici de
dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare [1].

Studiile privind structura şi funcţionarea ecosistemului urban Chişinău efectuate
pe parcursul anilor 2006-2010 au demonstrat, că pentru asigurarea dezvoltării durabile
(DD) a ecosistemului este necesară soluţionarea unui şir de probleme: utilizarea raţională
a resurselor naturale, lichidarea disparităţilor din oraş, protecţia diversităţii biologice,
păstrarea calităţii aerului atmosferic, protecţia sănătăţii populaţiei, funcţionarea
autotransportului ş.a.

Scopul prezentei lucrări constă în stabilirea problemelor esenţiale şi a principiilor
DD urbane ale ecosistemului urban Chişinău (EUC) necesare în elaborarea Planului
Local de Acţiuni de Mediu al municipiului şi dezvoltării lui economice.

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu a servit mun. Chişinău format din 18 unităţi

administrativ teritoriale, inclusiv 6 oraşe, 9 comune şi 3 sate. Teritoriul mun. Chişinău
are o suprafaţă totală de 57164 ha, inclusiv 14763 ha în intravilan. Raportul dintre
terenul urban şi cel rural, suprafeţele unităţilor administrativ teritoriale indică pentru
zonele urbane 26491 ha (inclusiv 10899 ha intravilan), zonele rurale constituie 30673 ha
(3864 ha în intravilan). Mun. Chişinău are 717 900 locuitori. Zonele urbane însumează
648 000 locuitori , iar restul de 69 000 locuiesc în zonele rurale. Majoritatea (82,7%)
populaţiei mun. Chişinău este concentrată în or. Chişinău, pe 21,5% din suprafaţa
totală a municipiului. Aceasta determină o presiune înaltă asupra unităţilor publice şi a
transportului public [2].

Impactul EUC asupra mediului a fost estimat prin colectarea probelor de sol,
ape şi biocenoze analizate în laboratorul acreditat al Serviciului Hidrometeorologie
de Stat (SHS).

Rezultate şi discuţii
Probleme esenţiale ale ecosistemului urban Chişinău. În rezultatul cercetărilor

din a. 2006-2010 privind impactul antropic a or. Chişiunău asupra calităţii mediului, a
fost evaluată infl uenţa depozitelor de stocare a deşeurilor asupra acumulării metalelor
grele în sol şi în plante [3], a depozitelor de stocare a deşeurilor menajere solide (DMS)
ca surse de poluare a mediului [4] şi impactul deşeurilor industriale asupra fi tocenozelor
EUC [5]. A fost stabilit, că la asigurarea DD a EUC ar contribui efectuarea planifi cării
şi realizarea unui management public performant al ecosistemului urban.

Ecologia şi Geografi a



174

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

Realizarea DD a EUC necesită stabilirea problemelor esenţiale ale stării şi protecţiei
mediului înconjurător urban şi ca dimensiunile economice şi sociale să fi e integrate cu
cele ale sistemelor ecologice urbane. Problemele majore ale unui ecosistem urban sunt
[6]: a) calitatea ambientalistică, b) spaţiul urban, c) trafi cul urban, d) consumul energiei,
e) emisiile urbane şi deşeurile. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor demonstrează,
că o problemă majoră a protecţiei mediului urban Chişinău este necesar de considerat
impactul antropic asupra fl orei şi faunei urbane [3-5], iar la problema spaţiului urban
de inclus disparităţile privind infrastructura de bază, socială şi economică a oraşului.

Calitatea ambientalistică a EUC depinde de emisiile în aer a substanţelor nocive
şi cu mirosuri neplăcute, fapt ce indică o creştere a gradului de poluare a mediului
cu compuşi toxici. În or. Chişinău acestea reprezintă: 2,2 t H
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staţia de epurare biologică (SEB) a apelor reziduale municipale [7].
Spaţiul Urban include suprafaţa construcţiilor şi ariilor deschise în interiorul oraşului

şi reprezintă un sistem diversifi cat în spaţiul geografi c cu suprapunere a subsistemelor
sociale şi economice. EUC reprezintă un spaţiu natural de 12035 ha, intravilan 8345
ha şi 593,8 mii locuitori. În structura de destinaţie sunt incluse: construcţii şi curţi
– 5678 ha cu o extindere anuală de 40–45 ha; drumurile - 1287 ha; terenul agricol
intravilan – 1536 ha, inclusiv 1350 ha cu destinaţie arabilă şi peste 200 ha cu plantaţii
multianuale; pădurile şi spaţiile verzi au suprafaţa de 3157 ha în tendinţă de reducere
[1]. Complexitatea problemelor legate de managementul ariilor urbane este amplifi cată
de necesitatea tranziţiei socio-economice către o DD.

Pentru or. Chişinău o mare importanţă o au disparităţile privind infrastructura
de bază, care constă în lipsa continuităţii privind construcţiile obiectelor industriale,
locative şi, corespunzător, asigurarea acestora cu infrastructura necesară. Un exemplu
de disparitate urbană este evidenţiată în teritoriul zonei „Tracom”. Terenurile sunt
gestionate inadecvat, pe alocuri sunt case de locuit private fără un sistem de canalizare,
unde apele menajere şi fecaliile sunt deversate direct în mediul înconjurător, ulterior ele
nimeresc în r. Bâc. Terenurile în această zonă care este necesar de utilizat pentru blocuri
locative cu multe nivele, sunt ocupate sub diverse depozite şi garaje improvizate, în
timp ce terenul luncii r. Bâc este intens valorifi cat în scopuri economice.

Ariile deschise şi cele verzi ale spaţiului urban sunt un component important
în protecţia mediului, pentru menţinerea nivelului calităţii acestuia şi diminuarea
impactului antropic asupra ecosistemului urban. Ca exemplu de sector amenajat conform
cerinţelor ecologice, serveşte sectorul Râşcani, ampălasat între str. Kiev-Aleco Ruso-N.
Dimo. Aici blocurile locative sunt dotate cu sistem de canalizare, iar între blocuri sunt
amplasate zone verzi, care asigură comfortul şi calitatea aerului pentru locatari.

Trafi cul urban este consumatorul principal al energiei urbane şi sursa majoră a
emisiilor de poluanţi în aer şi a impactului fi zic în mediul urban. În EUC actualmente
sunt înregistrate circa 234 mii automobile. Datele statistice indică, că emisiile de la ele
constituie circa 95%, ceea ce confi rmă că transportul auto reprezintă sursa principală
de poluare a mediului în or. Chişinău.

Consumul energiei – consum realizat nu numai de autotransport, dar şi de creşterea
utilizării energiei pentru încălzire şi răcirea instituţiilor de serviciu. El depinde de
managementul adecvat al spaţiului urban şi al resurselor naturale, în parte, ce include
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şi combustibilul pentru autotransport. Realizarea unui management adecvat în EUC ar
duce şi la diminuarea consumului unei cantităţi importante de combustibil. Acest fapt
a fost demonstrat pe exemplul gestionării inadecvate a deşeurilor în mun. Chişinău pe
parcursul perioadei de 10 ani (1991-2001) [8]. Datele [8] demonstrează importanţa
managementului public performant a unui sistem urban nu numai din punct de vedere
economic, dar şi socio-ecologic.

Emisiile urbane şi deşeurile. Activităţile urbane generează majorarea cantităţii de
emisii şi deşeuri. În ultimii ani are loc creşterea volumului şi schimbarea compoziţiei
morfologice a deşeurilor urbane [2]. Sursele de poluare a bazinului aerian din EUC
includ sursele mobile – circa 234 mii unităţi de transport şi cele staţionare (1002
întreprinderi industriale, 292 cazangerii, 111 staţii PECO, 7 baze petroliere ş.a.). Un
caz aparte îl reprezintă staţia de epurare biologică (SEB) a apelor reziduale, unde în
rezultatul fermentării anaerobe a nămolului în paturile de uscare  şi a lucrului sufl antelor
în bazinele de aerare emisiile de gaze nocive sunt semnifi cative.

O altă sursă de poluare sunt emisiile de substanţe toxice formate ca rezultat al
funcţionării altor întreprinderi şi al mijloacelor de transport din EUC, care conform
datelor statistice din a. 2008 constituiau 91644,930 t, inclusiv, autotransportul
87310,1255 t (95,27 %). Emisiile întreprinderilor industriale constituie 4333,84 t
(4,73%), inlusiv centralele electrice termice (CET) şi cazangeriile 706,7985 t (0,77 %),
din care în rezultatul efectului transfrontalier cu curenţii de aer au fost scoase din spaţiul
EUC 530,09 t. Volumul deşeurilor depozitate la gunoiştea Ţînţăreni, conform datelor
Primăriei mun. Chişinău este în creştere de la 734 mii m3 în a. 2000 până la 1494 mii
m3 în a. 2010, iar al deşeurilor plastice de la 9350 m3 în a. 2007 până la 42000 m3 în a.
2010. Datele demonstrează, că volumul DMS timp de 10 ani s-a majorat cu 104 %, iar
al celor plastice timp de 4 ani cu - 349 %. Au rămas constante deşeurile de construcţie
(25000 t), galvanice (350 t), nichel (486 t), cu conţinut de cianuri (1037 t). Aceste
deşeuri au un impact esenţial asupra ecosistemelor naturale şi necesită realizarea unui
management adecvat al lor.

Impactul antropic asupra fl orei reprezintă prejudiciul cauzat biodiversităţii (fl orei
şi faunei) EUC de activitatea antropică din zonele tehnogene. Cercetările efectuate (a.
2006-2010) în EUC au permis aprecierea infl uenţei poluării mediului urban cu metale
grele (MG) din deşeuri asupra vegetaţiei urbane. Rezultatele impactului poluării în
EUC asupra fl orei ierbacee din diferite sectoare ale mun. Chişinău au fost demonstrate
în [8-10].

Pentru elaborarea planului şi managementului sistemelor urbane este necesar de a
lua în considerare şi principiile DD urbane.

Principiile dezvoltării durabile urbane. Principiile DD includ: a) capacitatea
mediului, b) reversibilitatea, c) fl exibilitatea, d) efi cacitatea, e) echitatea [11].

Capacitatea mediului reprezintă asigurarea resurselor şi absorbţia emisiilor şi a
deşeurilor generate în activităţile umane pînă la limita absolută. Principiul capacităţii
mediului impune realizarea de proiecte şi management, prezentarea bazei protecţiei
mediului, serviciile sociale şi economice în interiorul limitelor impuse de mediul
înconjurător natural. Conceptul capacităţii mediului presupune limita activităţilor
în spaţiu la care pot fi  absorbite durabil emisiile şi deşeurile generate în rezultatul
activităţilor antropice urbane. În ecologie, determinarea capacităţii mediului reprezintă
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popularea maximă a unor locuri de către speciile date ca habitatul să poată suporta
nelimitat în timp şi fără pierderi permanente ale ecosistemului de care sunt dependente
[6]. Încărcătura antropică trebuie să fi e corelată cu capacitatea ecosistemului şi să nu o
depăşească [12].  În procesul DD, oraşele se vor afl a în continuă schimbare la necesităţile
de adaptare, la cerinţele noi, la varierea fl uxului populaţiei şi a activităţilor economice.
Rolul managementului protecţiei mediului urban este de a asigura calitatea mediului.
Capacitatea oraşelor de a corespunde schimbărilor cauzate de dezvoltarea economică
fără afectarea capacităţii mediului înconjurător sunt măsuri pentru vitalitatea lor.

Reversibilitatea. Acest principiu, prevede ca, planifi carea intervenţiei în mediul
înconjurător urban să fi e reversibilă maxim posibil. Intervenţia în mediul EUC este
departe de a fi  reversibilă. Acest fapt a fost demonstrat prin rezultatele prezentate
în [3-5, 10] privind infl uenţa antropică asupra biodiversităţii şi asupra lacului
„Valea Morilor”.

Flexibilitatea. Principiul de fl exibilitate descris de autorii [6] reprezintă posibilitate
ecosistemului de a suporta (amortiza) unele încărcături antropice asupra mediului. El
este asigurat de capacitatea ecosistemului de a-şi menţine echilibrul ecologic.

Viitorul DD a EUC poate fi  asigurat prin fl exibilitate. Oraşul fl exibil refl ectă
posibilitatea de a reacţiona şi a reduce stresul extrern. Deteriorarea lacului „Valea
Morilor” a demonstrat incapacitatea reacţionării oraşului la stresul care a fost supusă
biodiversitatea lacului şi confi rmă lipsa reversibilităţii. S-a stabilit că excesul de
elemente biogene (N, P, K) în apa lacului „Valea Morilor” şi a temperaturii înalte
în vara anului 2006 a condiţionat dezvoltarea intensă a plantelor superioare acvatice
(Ceratophillum) şi algelor fi lamentoase (Cladophora, Chaetomorhfa). Datorită creşterii
înalte a temperaturii apei (>30ºC) la sfârşitul lunii iulie şi destrucţiei fi tomasei, în apa
bazinului s-a diminuat brusc concentraţia oxigenului dizolvat, ceea ce a cauzat asfi xia
peştelui şi altor hidrobionţi. Acest fapt demonstrează, că n-au fost asigurate principiile
de fl exibilitate şi reversibilitate în zona respectivă a or. Chşinău [9].

Efi cacitatea. Principiul efi cienţei necesită benefi ciu economic maxim de pe fi ecare
unitate de resursă naturală utilizată (efi cienţă de protecţie a mediului) şi benefi ciul uman
maxim de la fi ecare unitate de activitate economică. Cercetările efectuate în cadrul
EUC au demonstrat utilizarea inadecvată a terenurilor (una dintre cele mai importante
resurse naturale). Studiile au scos în evidenţă, că utilizarea terenului luncii r. Bâc pentru
construcţiii cauzează dereglarea gravă a stării ecologice a râului şi poluarea intensă a
apelor acestuia, în timp ce suprafeţe mari de terenuri sunt ocupate de depozite şi staţii de
reparaţii improvizate. Terenul luncii r. Bâc trebuie să reprezinte o sursă inepuizabilă de
epurare şi neutralizare a poluanţilor, asigurată de biocenozele existente în lunca râului.
Lunca r. Bîc va asigura menţinerea echilibrului ecologic în cadrul EUC şi va servi
în calitate de zonă de recreaţie a or. Chişinău. Principalii responsabili de degradarea
dramatică a r. Bîc sunt întreprinderile industriale, care depozitează cantităţi esenţiale de
DMS pe malul râului şi devarsă cantităţi sporite de ape reziduale (AR) neepurate, ceea
ce a transformat râul într-un canal de scurgeri a AR din or. Chişinău. O altă problemă
în domeniul gestionării efi cace a resurselor naturale este gestionarea inadecvată a DMS
care sunt depozitate pe malul r. Bîc, iar în unele cazuri direct în apele acestuia. Acest
fapt cauzează nu numai poluarea apei r. Bîc, dar şi pierderea deşeurilor ca resurse de
materii prime [8].
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Echitatea. Accesul echitabil al rezidenţilor urbani la resurse şi servicii este un aspect
important în procesul DD a oricărui oraş. În EUC echitatea, de asemenea, nu corespunde
exigenţilor în domeniul utilizării condiţiilor de agrement, accesul la asigurare cu spaţiu
locativ, tratament medical, ş.a. Pentru realizarea DD, care reprezintă un concept cu
mult mai vast decât protecţia mediului înconjurător [13], este necesară cunoaşterea
obiectivelor dezvoltării durabile a EUC.

Obiectivele dezvoltării durabile. Oraşele DD sunt acelea care asigură un mediu
înconjurător de viaţă bun pentru sănătatea locuitorilor săi şi pentru satisfacerea
cerinţelor generaţiilor viitoare. Crearea oraşelor DD includ următoarele obiective [6]:
a) minimizarea consumului resurselor spaţiale şi naturale; b) managementul raţional
şi efi cient al fl uxurilor urbane; c) protecţia sănătăţii populaţiei urbane; d) menţinerea
diversităţii sociale şi culturale. e) menţinerea diversităţii fl orei şi faunei urbane.

Minimizarea consumului resurselor spaţiale şi naturale. Resursele spaţiale şi
naturale ale or. Chişinău includ: terenurile, apa, gazul, aerul, combustibilul fosil, energia
electrică, spaţiile verzi şi terenurile de recreaţie, resursele de muncă (populaţia aptă de
muncă). Minimizarea consumului acestor resurse poate fi  asigurată prin elaboratrea
unei strategii de dezvoltare economică a or. Chişinău, care se va baza pe factorii
obiectivi: prezenţa resurselor de muncă nelimitate şi a unor cadre de muncă profesional
califi cate şi lipsa de materii prime (combustibil, lemn, metal, materiale de construcţii
şi alte resurse). Direcţia de dezvoltare a economiei oraşului va fi  orientată spre ramuri
de producere cu potenţial înalt ştiinţifi c, care necesită cantităţi minime de materii
prime şi un potenţial ştiinţifi co-tehnologic avansat (aparate electronice şi tehnologii
informaţionale, calculatoare performante, alte direcţii cu consum minim de materii
prime). Managementul EUC va asigura o amplasare optimă a ramurilor de producere
în spaţiul urban şi utilizarea raţională a terenurilor. Minimizarea consumului de resurse
naturale poate fi  realizată prin elaborarea şi importarea proceselor tehnologice de
producere avansate, ceea ce va asigura cheltuieli minime de materii prime şi diminuarea
cantităţilor de deşeuri generate. Infrastructura managementului deşeurilor va contribui
la utilizarea maximă a acestora ca materii prime (ceea ce constituie circa 2/3 din masa
totală a lor) [8]. Managementul oraşului prevede de asemenea şi crearea unui sistem
policentric urban şi a unor noi relaţii urban-rurale şi a infrastructurii optime a oraşului:
sistemele de transport, de aprovizionare cu apă potabilă şi căldură, gaze, energie
electrică şi funcţionarea impecabilă a acestora. Ca exemplu de gestionare inadecvată
a resurselor naturale, pot servi teritoriile din lunca r. Bîc (terenul adiacent Tracom),
menţionate mai sus.

Managementul raţional şi efi cient al fl uxurilor urbane. Pot fi  identifi cate următoarele
fl uxuri urbane: de autotransport, de pasageri, de deşeuri generate în EUC, de resurse
naturale (energie electrică, combustibil fosil, apă potabilă şi de încălzire, fl uxul de ape
reziduale menajere), fl uxurile care asigură existenţa normală a ecosistemului urban. La
baza managementului asigurării raţionale şi efi ciente a acestor fl uxuri urbane trebuie
să stea principiile DD, acţiunile care ar asigura nu numai prosperarea economică a
oraşului, dar şi crearea condiţiilor ecologice optime de trai a populaţiei. Problemele
legate de marile concentrări de energie şi materiale din oraş necesită restructurarea
aşezărilor umane la nivel micro şi macro, prin transformări şi conversii ale zonelor
funcţionale urbane, printr-un management al ritmului înlocuirii structurilor spaţiale
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şi tehnice şi prin promovarea diversităţii sub toate aspectele sale: social, urbanistic,
funcţional, tehnologic, cultural şi politic.

Protecţia sănătăţii populaţiei urbane. Unul din scopurile principale ale DD a
sistemelor urbane este protecţia sănătăţii populaţiei, conservarea şi îmbunătăţirea
condiţiilor de sănătate a oamenilor. Infl uenţa negativă a activităţilor antropice din EUC
asupra sănătăţii populaţiei a fost demonstrată pe exemplul populaţiei din satul Bîc.

Conform Centrului de Sănătate (CS) Bubuieci, comuna Bîc are o populaţie de 1363
locuitori. Cauzele principale de îmbolnăvire a populaţiei sunt bolile aparatului: digestiv,
circulator şi genito-urinar, urmate de bolile aparatului respirator, tumorile şi afecţiunile
sistemului nervos periferic şi encefalopatiile. Factorii de mediu necalitativi au o infl uenţă
negativă asupra sănătăţii populaţei. Compararea indicilor stării de sănătate a populaţiei
în ansamblu pe republică şi a celor din ecosistemul urban Chişinău au demonstrat,
că în mun. Chişinău valoarea medie a incidenţei bolilior sistemului respirator este cu
36% mai înaltă decât media pe republică, a leziunilor traumatice şi otrăvirilor de 2,5
ori mai mari, bolilor de piele şi ţesutului celular subcutanat - de 1,6 ori mai inaltă [14].
Starea sănătăţii populaţiei comunei Bîc este condiţionată de calitatea nefavorabilă a
componentelor de mediu (aerul atmosferic, apa potabilă şi calitatea solului) poluate
intens de emisiile de la staţia de epurare biologică (SEB) a AR. Locuitorii s. Bîc pot fi
evidenţiați în grupa de risc pentru maladiile organelor digestive şi encefalopatii [15].

Menţinerea diversităţii sociale şi culturale. Conform [16] diversitatea culturală
reprezintă diferenţele culturale existente între oameni, precum şi cele dintre grupuri
diverse, ca identităţi şi multiple: tradiţii, obiceiuri, modul de abordare a educaţiei şi a
societăţii din perspectivă interculturală. Referitor la integrarea grupurilor etnoculturale,
politologul Gabriel Andreescu afi rmă că, multiculturalismul acceptă, pe lângă nevoia
de integrare şi necesitatea de privatitate comunitară. În acelaşi sens, Victor Neumann
amintea despre identităţile politice europene, că „multiculturalismul nu trebuie şi nu
poate fi  văzut ca teorie care atrage dupa sine segregaţionismul“, deoarece abordarea
multiculturală în raport cu cea interculturală, recunoaşte dreptul la graniţe comunitare,
acesta fi ind dictat de nevoia grupurilor de a se separa într-un anumit grad de celelalte
comunităţi şi, ca expresie a nevoii şi a dreptului la „privatitate comunitară“.

Călin Rus [16] vine cu ipoteza referitoare la privatitatea comunitară şi anume
cea bazată pe modelul TILT (Teaching Individuals to Live Together), în care este
susţinută de ideea că ”societăţile contemporane pot să favorizeze, simultan, dezvoltarea
identităţilor specifi ce şi comunicarea interculturală, fără ca acest lucru să presupună
vreo pierdere pentru majoritate ori minoritate”.

Franz Boas [16], etnolog germano-american, fondatorul antropologiei moderne,
descrie patru factori care explică cultura unei entităţi sociale: 1) Mediul natural permite
oricărei societăţi o libertate de acţiune impunându-i în acelaşi timp şi limite. 2) Istoria,
trecutul spiritual şi material al unei societăţi, reprezintă „cunoaşterea rolului acestui
factor determinant şi explicativ care ar contribui la relevarea resorturilor specifi ce
culturii grupului”. Un rol important îl are şi accesul la evolţuţia societăţilor, la
istoria limbii şi a culturii, care nu reprezintă altceva decât timpul trăirii şi difuziunii
elementelor spirituale. 3) Suma aspectelor de raportare individuală sau colectivă la
sistemul instituit de valori al grupului social cercetat, sau psihologia. 4) Este distribuţia
geografi că a elementelor culturale. Astfel, conform opiniei autorului este necesară o

Ecologia şi Geografi a



179

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

analiză în detaliu a culturilor particulare în structurarea lor geografi că, precum şi o
evaluare a gradului lor de „organicitate” culturală. Pe de altă parte etnologia, ne-a arătat
şi ne-a dovedit de atâtea ori de-a lungul timpului că, fi ecare popor are o fi lozofi e a lui,
proprie, bazată pe înţelepciunea şi creaţia populară, care se menţine până astăzi [16].
Europa din ultimii 20 de ani, demonstrează că occidentul a avut o participare majoră
la stimularea Europei culturale. Aşadar, Europa s-a trezit brusc nu numai în faţa unei
diversităţi politice şi economice, ci şi în faţa unor provocări care se regăseşte în relaţiile
interculturale. Are loc o adaptare economică la procesul integrării, iar în plan cultural
se manifestă „un fel de rebeliune împotriva tendinţei de nivelare a lumii”[16].

Toate aceste fenomene privind diversitatea culturală şi socială se referă şi la
populaţia din Republica Moldova şi în special în or. Chişinău. Diversitatea culturală şi
socială (privatitate comunitară pentru fi ecare entitate) a fost conservată prin formarea
comunităţilor: belorusă, ucraineană, rusă, evreiască ş.a.

Menţinerea biodiversităţii fl orei şi faunei urbane. În Raportul privind «Oraşul
dezvoltării Durabile», pregătit de către Comisia Europeană, se indică un set de acţiuni
care urmează a fi  aplicate pentru oraşele Europei. Asupra calităţii DD a oraşului mai
infl uenţează şi gradul de descentralizare privind competenţele şi responsabilităţile
autorităţilor publice locale [6].

Biodiversitatea reprezintă condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane şi
asigură suportul vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În ecosistemele
naturale şi seminaturale există conexiuni intra – şi interspecifi ce, prin care se realizează
schimburile materiale, energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea,
adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe,
fi ind greu de estimat importanţa fi ecărei specii în funcţionarea acestor sisteme şi care
pot fi  consecinţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei lor. Asigurarea
supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al
resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea umană poate fi  realizată doar în
cazul DD [13].

Cercetările din a. 2006-2010 în cadrul EUC au demonstrat, că impactul antropic
asupra ecosistemelor cauzează o reducere esenţială a diversităţii vegetale. Au loc
schimbări profunde structurale, dispar speciile spontane stenobionte şi devin dominante
speciile ruderale euribionte. Ca exemplu pot fi  menţionate lipsa în EUC a speciilor:
Iris pseudacorus, Butomus umbelatus, Alopercurus arundinaceus, Juncus effusus
L., Carex riparia ş.a ce servesc ca un indicator biologic privind calitatea mediului
în ecositem şi prezenţa speciilor ruderale: Taraxacum offi cinalis Wigg, Polygonum
aviculare L., Arctium lappa L., Elytrigia repens (L) Nevski şi segetale Ballota nigra
L., Sonchus arvensis L., Bromus arvensis L. şi segetal-ruderale Convolvulus arvense,
Thlaspi arvensis L., ş.a. S-au modifi cat unele caractere ontogenetice ale acestor specii.
Unele dintre ele vegetează aproape anul întreg, se reproduc pe cale vegetativă, şi prin
consecinţă, se reduce efectivul de plante provenite din seminţe. În cele din urmă are
loc degradarea genetică a populaţiilor. Procesul de modifi care profundă a structurii
specifi ce, intraspecifi ce, biomorfologice şi genetice a covorului vegetal în condiţiile
tehnogene noi a devenit o problemă extrem de importantă pentru existenţa biodiversităţii
în Republica Moldova şi necesită studii profunde şi elaborări ştiinţifi ce de măsuri pentru
diminuarea efectului lui negativ [4].
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Menţinerea biodiversităţii urbane determină stabilitatea ecologică a ecosistemelor
naturale din oraş, care la rîndul lor asigură condiţiile optime de trai a populaţiei
municipiului. Aşadar, căile de realizare a DD pentru ecosistemul urban, prezentate în
lucrare, au o mare importanţă pentru elaborarea Planului Local de Acţiuni de Mediu al
mun. Chişinău şi dezvoltarea social-economică a acestuia.

Concluzii
1. Au fost elucidate problemele esenţiale ale ecosistemului urban Chişinău: calitatea

ambientalistică, spaţiul urban, disparităţile privind infrastructura de bază, socială şi
economică a oraşului, impactul antropic asupra fl orei şi faunei urbane, trafi cul urban,
consumul energiei, emisiile urbane şi deşeurile.

2. Au fost evidenţiate principiile dezvoltării durabile urbane a mun. Chişinău:
capacitatea mediului, reversibilitatea, fl exibilitatea, efi cacitatea și echitatea .

3. Au fost stabilite căile de realizare a dezvoltării durabile a ecosistemului urban
Chişinău: minimizarea consumului resurselor spaţiale şi naturale, managementul
raţional şi efi cient al fl uxurilor urbane; protecţia sănătăţii populaţiei urbane, menţinerea
diversităţii sociale şi culturale şi a biodiversităţii urbane. Căile sunt necesare pentru
elaborarea Planului Local de Acţiuni de Mediu al municipiului Chişinău.
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