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POLITICA ECOLOGICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
(anii ’50-’60 ai secolului al XX-lea)

ECOLOGICAL POLICY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
(in the years 50-60-ies of XXth century)

Constantin MANOLACHE 1

REZUMAT
În studiu se analizează procesul de formare a cadrului legislativ și normativ privind 

protecția mediului înconjurător și de constituire a sistemului administrativ-instituțional res-
pectiv în Republica Moldova în anii ’50–’60 ai secolului al XX-lea. Se elucidează dificultățile 
implementării cadrului juridic cu privire la protecția mediului ambiant în condițiile agravării 
crescânde a situației ecologice cauzate de iresponsabilitatea autorităților centrale și locale și 
a structurilor economice, de insuficiența specialiștilor calificați în domeniu, de lipsa culturii 
ecologice.

Cuvinte-cheie: cadrul juridic, comisie, protecția mediului, ecologie, poluarea industrială, 
eroziunea solului, poluarea apelor, rezervații naturale.

ABSTRACT
The process of legislative and normative framework formation concerning the environmental 

protection, as well as the establishing of the appropriate administrative-institutional system 
in the Republic of Moldova in the years 50–60-ies of XXth century is analysed. The difficulties 
of environmental legislative framework implementation are elucidated in the conditions of 
growing aggravation of ecological situation caused by the irresponsibility of central and local 
authorities and economical structures, insufficiency of qualified experts in this field, lack of 
ecological culture. 

Keywords: legislative framework, commission, environmental protection, ecology, 
industrial pollution, soil erosion, water pollution, natural reserves. 

Este indiscutabil că în perioada con-
tem  porană progresul omenirii este asigurat 
de creșterea necesităţilor și de satisfacerea 
acestora. Mai mult, societatea de consum este 
supusă unui șir de tehnici eficiente și agresive 
prin intermediul cărora se inven tează nevoi 
artificiale și se stimulează dorinţa procurării 
lor. În același timp, tot mai mult oamenii de 
știinţă, ecologiștii cheamă so cietatea să-și 
diferenţieze necesităţile reale de cele artifi-
ciale. Agenţii economici sunt îndemnaţi să 

1 Constantin Manolache, doctor, conferențiar universitar, Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM.

dezvolte economia în con for mitate cu capa-
cităţile naturii, să-și raţio nalizeze dezvolta-
rea în funcţie de păstrarea resurselor naturale. 

Dezvoltarea intensă a economiei RSSM, 
goana după realizarea planurilor cincinale, 
exploatarea la maximum a resurselor na tu-
rale [1] au cauzat prejudicii grave mediu lui. 
Naţionalizarea proprietăţii, constrângerile 
economice la care a fost supus omul muncii 
au dezvoltat o atitudine iresponsabilă faţă 
averea obștească și față de mediu [2]. În anii 
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’50–’60 problema ecologică s-a acutizat, iar 
factorii de degradare a biosferei au devenit 
tot mai vizibili: poluarea bazinelor de apă 
în urma evacuării directe în râuri și lacuri a 
deșeurilor industriale și menajere, vicierea 
aerului cu diverse substanţe nocive din cauza 
lipsei de instalaţii de purificare a gazelor și 
de captare a prafului, defrișarea hectarelor de 
păduri, urmate de dispariţia speciilor rare de 
păsări și animale, plante, nămolirea râurilor 
și lacurilor, dispariţia izvoarelor, înteţirea 
se cetelor; eroziunea solului și salinizarea 
terenurilor din cauza prelucrării incorecte a 
terenurilor agricole și lipsei unei culturi de 
prelucrare a pământului etc. În acest context, 
la forurile ecologice unionale se sublinia 
ideea că problema protecţiei mediului încon-
jurător devine cu atât mai imperioasă cu cât 
se exploatează mai multe resurse [3].

Seceta din ani 1946–1947 a impus so-
cietatea să acorde o atenție sporită pro ble-
melor de prevenire/diminuare a cataclis-
melor naturale și de protecție a mediului 
în conjurător, antrenând în această activitate 
comunitatea științifică. Deja în primii ani 
postbelici în acțiunile de protecţie a natu-
rii s-au inclus mai multe structuri științifice 
de curând formate și organizaţii obștești. 
În cadrul Bazei Moldovenești de Cercetări 
Știinţifice a Academiei de Știinţe a URSS, 
constituită în 1946, au fost create și funcțio-
nau mai multe sectoare ale științelor naturii 
și terrei: de geologie, botanică, pedologie, 
zoologie, viticultură și pomicultură, eco no-
mie și geografie, ener getică, Staţiunea Sei-
smologică etc. Însă din cauza insuficienței 
specialiștilor în domeniu și a suportului lo-
gistic, activi tatea acestor structuri științifice, 
dar și a Comisiei pentru ocrotirea naturii 
a fost una ineficientă, în asemenea condiții 
ele n-au reușit să întreprindă nimic concret 
în sfera protecției mediului [4]. Îngrijorat 
de tendințele negative privind evoluția si-
tuației ecologice în republică și preocupat 
de conservarea naturii, în anul 1948, Muzeul 
Republican de Studiere a Ţinutului Natal 

a lansat iniţiativa de ocrotire a naturii și de 
creare a rezervaţiilor naturale. La realizarea 
acestor obiective și-au adus contribuţia și cer-
cetătorii Filialei Moldovenești a AȘ a URSS.  
Pentru început, cercetătorii științi fici ai mu-
zeului și ai instituțiilor de profil biolo gic ale 
FM a AȘ a URSS s-au încadrat în acțiunile de 
identificare și cercetare a monumentelor na-
turii din RSS Moldo venească. O vastă acti-
vitate în acest do meniu au desfășurat I.  Suhov, 
Z. Suhova, V. Andreev și T.  Gheideman, 
V.  Verina, L.  Nicolaev, G.  Uspenschii ș.a. 

În scopul coordonării investigațiilor știin-
țifice în domeniul protecției mediului, în 
mai 1957, pe lângă Prezidiul Filialei Mol-
dovenești a AȘ a URSS a fost creată Comisia 
pentru ocrotirea naturii, care s-a încadrat în 
realizarea obiectivelor revi go rării mediului. 
Un șir de recomandări ale Comisiei, pre-
zentate spre examinare gu ver nului și altor 
autorități publice cen trale ale republicii, au 
fost acceptate și incluse în legislaţia ecolo  gică 
republicană  [5]. În activitatea sa Comisia 
pentru ocrotirea naturii a Prezidiului Filialei 
Moldovenești a AȘ a URSS a depășit cadrul 
republican, stabilind relații de colaborare 
cu insti tuții similare din fostele republici ale 
URSS, implicându-se în organizarea și des fă-
șu rarea a mai multor foruri unionale privind 
mediul: Georgia – 1958, Lituania  – 1959, 
Tadjikistan – 1960, RSFSR – 1961, RSSM  – 
1962. La consfătuiri participau nu doar re-
prezentanții comisiilor de pro tecţie a naturii 
din republicile unionale, dar și colabo ratori 
ai ministerelor și depar ta men telor guverna-
mentale, ai instituţiilor de profil, preocupate 
de protecţia și exploa tarea resurselor naturale. 
În cadrul acestor consfătuiri se audiau și se 
discutau rapoartele privind starea mediului în 
re publicile unionale, se atrăgea atenţie asupra 
organizării eficiente a exploatării și utiliză rii  
raționale resurselor naturale, stabilirii și pro-
movării relaţiilor de conlucrare cu orga nele  
responsabile de exploatarea resur selor, pre -
cum și asupra oportunității cerce tărilor eco-
logice [6]. La asemenea foruri, de asemenea, 
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se formulau diferite pro puneri legislative 
de conținut ecologic pentru completarea 
legi slației și chiar pentru a fi introduse în 
Constituția URCC, se argumenta opor tu ni-
tatea propagării cu no știnţelor ecologice și 
dezvoltării învă ţământului ecologic [7].

Concomitent se constituia baza legi-
slației ecologice republicane, fiind adop-
tate în acest sens mai multe acte legislative 
și normative orientate spre stoparea fe no-
menului degradării mediului și amelio rării 
acestuia în diferite domenii ale acti vității 
umane, în care se producea agravarea situației 
ecologice. Printre cele mai sem nificate acte 
legislative și normative în domeniul ecologiei 
putem enumera:

•	Legea Despre protecţia naturii și folo-
sirea raţională a resurselor din 16 ianuarie 
1959; 

•	Legea Cu privire la ameliorarea ges-
tionării gospodăriei din 15 februarie 1960;

•	Legea Privind măsurile urgente de pro-
tecţie a solului de efectele eroziunii, pro vocate 
de vânt și apă în RSSM din 15 mai 1967;

•	Hotărârea Consiliului de Miniștri 
nr.  271 din 5 iunie 1958, Despre protecţia fon-
durilor naturale de eroziune în RSSM;

•	Hotărârea Consiliului de Miniștri 
nr.  64 din 13 februarie 1959 Cu privire la 
măsurile de consolidare și dezvoltare a gos po-
dăriei silvice și cultivarea fășiilor fores tiere de 
protecție în RSSM ș.a.

Cea mai importantă din setul de acte 
juridice în domeniul protecției mediului 
constituia legea Despre protecţia naturii și 
folosirea raţională a resurselor (1959). E de 
reținut că în perioada regimului sovietic 
cadrul juridic al republicilor unionale se con-
stituia și se dezvolta în baza cadrului juridic 
unional. Potrivit practicii legislative din 
fosta URSS, unificarea/uniformizarea cadru-
lui legislativ pe întregul spațiu ex-sovietic, 
o asemenea lege a fost adoptată în toate 
republicile unionale: Azerbaidjan, Armenia, 
Belarus, Georgia, Letonia, Litua nia, Moldova, 
Estonia, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, 

Federația Rusă, Kazahstan, Kirghizia, Turk-
menia. Referindu-se la implementarea legii 
Despre protecţia naturii și folosirea raţională a 
resurselor, L. Șapoșnikov, membrul Comi siei 
de protecţie a naturii a AȘ a URSS, în discur-
sul său la cea de-a III-a consfătuire uniona-
lă pe problema mediului (13–14  octombrie, 
1960), sublinia că adoptarea și implemen-
tarea acesteia a poziţionat natura în aten-
ţia facto rilor de conducere la nivel central și 
local, organizațiilor publice și a societăților 
științifice, precum și a structurilor econo-
mice, îndeosebi a celor de profil agricol, fiind 
sporite investițiile și realizate diverse măsuri 
de protecţie a mediului: construcţia staţiilor 
de epurare a apei, implementarea procese lor 
tehnologice de prelucrare a deșeurilor și ma-
teriei prime crearea rezervaţiilor naturale și a 
zonelor verzi, punerea în evidenţa a monu-
mentelor naturii etc. 

Legea Privind protecţia naturii și folo-
si rea raţională a resurselor în RSSM regle-
menta activitățile și responsabilitățile struc-
turilor abilitate în domeniul protecției 
mediului. În protecţia statului erau incluse 
solurile, subsolurile, pădurile, speciile rare 
din lumea vegetală și animală, resursele 
acvatice, monumentele și obiectele naturii, 
atmosfera etc. Elaborarea metodelor privind 
exploatarea raţională și reproducerea resur-
selor naturale, studierea știinţifică a acestora 
și a problemelor privind protecția lor, pre-
cum și înregistrarea obiectelor naturii de o 
înaltă valoarea științifică și naturală era pusă 
pe seama Filialei Moldovenești a AȘ URSS, 
Ministerului Agriculturii. În raioanele repu-
blicii responsabilitatea pentru protecția me-
diului era pusă în seama consiliilor sătești, 
orășenești, organizaţiilor de stat, obștești, 
sovhozurilor, colhozurilor, întreprinderilor 
cooperatiste etc. Propagarea ideilor ecologice 
devenea obligaţia instituţiilor de învăţământ 
de toate gradele și profilurile, ministerelor și  
departamentelor din republică [8]. Însă imple-
mentarea legii privind protecţia mediului 
decurgea anevoios: în anul 1960, secretarul 
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știinţific al Prezidiumului Filialei Moldo-
venești a AȘ a URSS, președintele Comisiei 
privind protecţia mediului A. Odud, a con -
statat aplicarea nesatisfăcătoare a pre-
vederilor legii, deși anumite măsuri au fost 
întreprinse în acest sens.

La sfârșitul anilor ’50 un obiect al con-
troversatelor discuții constituia forma institu -
țională privind gestionarea și coordonarea, 
la nivel republican, a activităților privind 
protecția mediului și a resurselor naturale. 
Oportunitatea creării unui astfel de orga-
nism era determinată de situația alarmantă 
în acest domeniu. Discuțiile au fost ini-
țiate de reprezentatului organului unional 
V. P.  Ţepleaev, care, în toamna 1959, a de clarat 
că protecţia mediului trebuie să constituie o 
sarcină a unei instituţii speciale subordonată 
Consiliul de Miniștri al RSSM [9]. Din ordo-
nanţa Consiliului de Miniștri al RSSM, 
Comisia privind protecţia mediului a Prezi-
diumului Filialei Moldovenești a Academiei 
de Știinţe a URSS și Comitetul de Stat pen-
tru Planificare al RSSM au analizat situația în 
sfera protecției mediului și elaborat proiectul 
de hotărâre respectiv, fiind propuse măsuri 
pentru ameliorarea situației și optimizarea 
sistemului de administrare a domeniului.

S-a constatat că evoluția nefavorabilă a 
situației în domeniul protecției mediului era 
rezultatul dispersării resurselor finan ciare, 
materiale și umane, eforturilor și a struc-
turilor abilitate/implicate în admi nistrarea și 
realizarea măsurilor de protecție a mediului 
și monitorizarea acestuia. Astfel, de protec-
ţia vegetaţiei, lumii animale și a aerului era 
preocupată Direcţia Generală a Gospodăriei 
Silvice și de Protecţie a Naturii; protecţia so-
lului și a terenurilor de pășune era pusă în 
seama Ministerului Agriculturii; protecția 
resurselor acvatice și utilizarea lor era 
gestionată de Comitetul Gospodăriei Acvatice 
și de Protecţie a Resurselor Acvatice; de pro-
tecția resurselor minerale era responsabil 
Depar tamentul Geologie și Protecţie a Resur-
selor Minerale; calitatea apei și aerului era 

monitorizată de Serviciul Sanitaro-Epide mio-
logic al Ministerului Sănătăţii al RSSM. 

Examinând în 1959 rețeaua insti tu țio nală 
și activitatea instituţiilor de protec ţie a me-
diului, I. Zlatoust, șeful direcţiei princi -
pale a învăţământului și instituţiilor de cer-
cetări știinţifice a Ministerului Agricul turii 
al RSSM, a evidențiat caracterul lor răzleţ 
și necoordonat. În continuare menționa 
că lipsa de coordonare și reglementare 
a măsurilor de ocrotire a naturii atât în an-
sam blu pe republică, cât și pe fiecare raion 
în parte constituie o piedică în privinţa efi-
cienţii acțiunilor de protecţie a mediului și 
de reproducere a bogăţiilor naturale [10]. S-a 
constatat, de asemenea, că intensitatea 
exploa tării resurselor depășea capacitatea 
regene rării lor naturale. Într-un șir de 
cazuri monitorizarea activității privind pro-
tecţia mediului se efectua de organizaţii care 
exploatau resursele, astfel funcţia de con-
trol servea doar ca paravan pentru a camu-
fla abuzurile. În urma dezbaterilor aprinse, 
Consiliul de Miniștri a adoptat o hotărâre în 
care se prevedea [11]: 1)  insti tuirea Comite-
tului de Stat privind Protecţia Naturii  [12]; 
2) constituirea rezervaţiilor naturale pe teri-
toriul RSSM; 3) introducerea disciplinelor cu 
conţinut ecologic în sistemul de învățământ; 
4) turnarea filmelor cu tematică ecologică; 
5) asigurarea protecţiei de stat a spaţiilor verzi, 
solurilor; 6) lichidarea/reorganizarea între-
prinderilor de exploatări forestiere; 7) inclu-
derea pădurilor în categoria întâia și tăierea 
copacilor doar în funcţie de starea lor ve -
getală; 8) implementarea măsurilor pentru  
îmbunătăţirea calităţii câmpurilor prin asola  -
ment, utilizarea pășunatului în rotaţie; 9) tra-
 tarea și includerea în agricultură a pămân-
turilor supuse eroziunii; 10)  construirea 
sistemelor de epurare a apelor și a celor de 
canalizare.

A.  L. Odud, președintele Comisiei pri-
vind protecţia mediului, în raportul său din 
9  iulie 1960 a examinat situația în domeniu, 
a elaborat și a relevat efectele acţiunilor 
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antropice asupra mediului. Printre acestea 
autorul menţiona: (1) distrugerea peșterilor, 
grotelor, recifelor care prezintă interes ar-
heologic și istoric de către unele gospodării 
pentru a obţine materiale de construcţie; 
(2) poluarea apelor subterane și distrugerea 
pânzei de apă freatică în urma efectuării lu-
crărilor de foraj și prezenţa sondelor săpate 
de om (în căutarea petrolului, gazului de 
diferite grupări de geologi, hidrologi); carie-
relor, minelor (în căutarea substanţelor mi-
nerale utile solide); (3) lipsa sistemelor de 
epurare a apelor reziduale la întreprinderile 
industriale (Fabrica de zahăr din Ghindești, 
rn. Florești [13]); (4) secarea resurselor de 
apă în urma exploatării intense; (5) ame ninţa-
rea resurselor de pește din cauza efectelor 
indus triale și braconajului [14]; (6)  distru-
gerea pădurilor (în 1960 în pădu rea din 
Rădeni au fost tăiate cca 100 ha cu copaci 
de 70–80 ani sub motivul regeneră rii) [15] 
în goana după materie primă [16]; (7) dis-
trugerea plantaţiilor de dud pentru cre ște-
rea viermilor de mătase; (8) tăierea ilicită a 
copacilor conside rați monumente ale natu-
rii și care prezintă interes biologic, a semin-
cerilor; (9) poluarea industrială a râurilor 
Nistru, Bâc, Răut ș.a.; (10) degra da rea so-
lu rilor, poluarea rezervoa relor hidro logice 
din cauza distrugerii sau lipsei fâșiilor ver-
zi; (11) tăierea copacilor de pe ver sanţi; (12) 
eroziunea solului din cauza ab senţei infor-
maţiei știinţifice despre relieful localităţii, a 
schemelor de arat câmpurile; (13) sărăcirea 
pământului din cauza că nu se practica asola-
mentul de culturi variate, nu se efectuau lu-
crări de redresare a stării fizice a solurilor.

Întru executarea Legii privind protecţia 
naturii și folosirea raţională a resurselor și a 
Hotărârii Consiliului de Miniștri al URSS 
din 22 aprilie 1960 Privind măsurile de 
reglementare a utilizării resurselor de apă și 
sporire a protecţiei lor în URSS, Prezidiumul 
Filialei Moldovenești a AȘ URSS a înaintat 
un proiect de hotărâre de guvern, la care 
erau atașate 9 anexe ce vizau patrimoniul 

natural naţional, în care au fost identificate și 
incluse obiectele ce prezintă interes naţional 
și urmau a fi protejate:

Pentru realizarea Legii privind protecţia 
mediului și utilizarea raţională a resurselor 
RSSM din 16 ianuarie 1959, Consiliul de 
Miniștri a decist adoptarea unui sistem de 
măsuri, printre care organizarea ariilor pro-
tejate, cu includerea florei și faunei [17]: 

Anexa 1 – prevede constituirea rezer-
vaţiei „Codru” și a spaţiilor silvice din regiu-
nile (Briceni, Bucovăţ, Rădeni, Telenești);

Anexa 2 – include lacurile luate sub pro-
tecţie și animalele care locuiesc (Rotunda, 
Banace, Surda)

Anexa 3 – conține lista rezervaţiilor 
peisagistice și a monumentelor geologice/ 
paleontologice (Suta de Movile, Butești, 
Rașcov etc.); 

Anexa 4 – lista monumentelor de arhi-
tectură peisageră (parcul Ţaul, Milești etc.);

Anexa 5 – lista copacilor și arbuștilor 
aflaţi sub protecţie (stejar, fag, nuc etc.) 

Anexa 7 – lista păsărilor protejate (vul tur, 
lebădă etc.)

Anexa 8 – lista de animale protejate (cerb, 
căprioară etc.)

Anexa 9 – lista râurilor protejate.
Concomitent, au fost nominalizate in-

sti tuţiile responsabile de protecţia florei, 
faunei: Comitetul de Stat pentru Planifi-
care [18], Ministerul Agriculturii, Direcţia 
Generală a Gospodăriei Apelor, Direcţia Ge-
nerală de Geo logie și Protecţia Resurselor 
Minerale [19], fiind conservat caracterul 
dispersat. Totoda tă s-a desfășurat o serie de 
acțiuni în vederea identificării monumente-
lor naturale și inclu derii lor în lista celor pro-
tejate. Astfel, doar în anul 1962, Consiliul de 
Miniștri al RSSM a anunţat 98 monumente 
protejate de stat și se pre coniza ca numărul 
lor să fie extins la 500 [20]. În acest context 
menționăm con tribuția doctorului în ști-
inţe geografi ce V. N.  Verina, care a cerce-
tat un șir de monumente ale naturii, ca-
litatea apei din mai multe resurse acvatice 
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și a făcut de mer suri în vederea protecţiei lor. 
Drept urmare, 31 de izvoare au fost declara-
te monumente ale naturii și incluse în ariile 
protejate. Cer cetătorul și-a adus contribuția 
la studierea apelor cu proprietăți medicinale 
de la Hâr jăuca, Cornești, Ungheni, a studiat 
peștera de la Criva [21]. 

După adoptarea cadrului legislativ-nor-
mativ au fost întreprinse verificări privind 
respectarea prevederilor legale. În acest scop, 
Comisia Controlului de Stat (în anii  ’60 sub 
președinţia lui D. Perjan) a inspectat acti-
vitatea consumatorilor de resurse naturale  – 
organizaţiilor, întreprinderilor industriale, 
gos podăriilor agricole. În componența no-
mi nală a comisiilor erau incluși și deputaţi ai 
Sovietului Suprem al RSSM, iar rezul tatele au 
fost prezentate spre examinare CC al PCM, 
Consiliului de Miniștri al RSSM (președinte 
I. Codiţa). Analiza situației pe teren denotă 
prezența unei stări alarmante în domeniul 
aplicării cadrului legal. Potrivit rezultatelor 
verificărilor privind îndeplinirea regulamen-
tului emis de Consiliul de Miniștri al RSSM 
nr. 387 din 10 septembrie 1960 Cu privire la 
măsurile de reglementare a utilizării și spori-
rii protecției resurselor acvatice în RSSM, pre-
zentate la 30 iunie 1961 CC al PCM și Con-
siliului de Miniștri al RSSM au fost depistate 
încălcări grave ale legislaţiei la un șir de or-
ganizaţii și întreprinderi din Chișinău, Ben-
der, Tiraspol, Bălţi, Fălești, Râbniţa etc. 

Pe parcursul controlului s-a constatat că 
în multe instituţii, gospodării agricole legea 
Privind protecţia naturii și folosirea raţională 
a resurselor în RSSM fie că nu era cunoscută, 
fie că nu era întreprinsă nicio măsură privind 
respectarea ei. 

Un șir de fabrici și uzine din Bălţi, 
Florești, Orhei, Chișinău, Călăraș, Strășeni, 
Soroca ignorau legislația ecologică, repre zen-
tând surse periculoase de poluare a mediului. 
În acest context au fost depistate cazuri de 
poluare a râurilor Nistru, Răut, Bâc, Ichel 
în apropierea unităților industriale: Com-
binatul de carne din Bender (densitatea 

biochimică de oxigen constituia 12.3   mg la 
un litru de apă, norma fiind de 4 mg); Com-
binatul de carne din Tiraspol (poluare bac-
teriologică avansată); Fabrica de pre lucrare 
a pielii din Chișinău (în râul Bâc se arunca 
în fiecare zi 1400–1500 m3 de apă rezidua-
le [22]); Fabrica de blănuri din Bălţi (evacua 
în Răut deșeuri ce conţineau coloranţi de 
anilină, formalină, acid, baze); Fabrica de 
covoare din Orhei (Răut), Fabrica de bere 
din Cahul. Conform estimărilor, în rezer-
voarele de apă de bază ale republicii se eva-
cua apă reziduală în volum de cca 23  mii  m3 
pe zi. Multe întreprinderi nu aveau sisteme de 
epurare (Combinatul de amidon și melasă; 
Fabrica de zahăr din Ghindești, rn.  Florești) 
sau acestea nu funcţionau.

În anii ’60 complexul zootehnic a intrat 
într-o nouă fază de dezvoltare extensivă cu-
noscuta ca una de industrializare. Concen-
trarea pe teritorii relativ mici a unui mare 
număr de animale provoca o serie de proble-
me ecologice. Utilizarea unor cantităţi mari 
de ape pentru evacuarea deșeurilor prezen-
ta un pericol dublu pentru mediu – polua-
rea chimică, biologică a apei, acumularea 
de praf și gaze degajate în atmosferă. În vi-
ziunea colaboratorilor Grădinii Botanice a 
AȘ a RSSM S. Lazu, V. Ciocoi un complex 
de por cine din 108 mii capete utiliza cantităţi 
de apă similare a unui oraș constituit din 105 
mii de locuitori [23]. De la fermele industri-
ale cu 10–40 mii de porci în atmosferă se de-
gaja 0.2–6.5 kg praf, 1.24 mg/m3–14.4  mg/ m3 
amoniac, diferiţi compuși gazoși, 4.6–83.4  mld 
de microorganisme. În același context, este 
important de menţionat că în gestiunea col-
hozurilor se aflau 1 168 iazuri cu o su prafaţă 
totală de cca 8000 ha. Din cauza exploatării 
greșite a terenurilor agricole și a lipsei fâșiilor 
forestiere de lângă iazuri, cca 20% din supra-
faţa oglinzii iazurilor se pier deau anual de pe 
urma nămolirii [24]. 

În septembrie 1960, a fost creat Comi tetul 
de Stat pentru Gospodăria Apelor (pre șe-
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dinte A. Prihodico) subordonat Consiliului 
de Miniștri al RSSM [25], care a examinat 
daunele aduse resurselor de apă de diferite 
întreprinderi, care provocau modificări fizice,  
chimice, biologice. S-a constatat că fabricile 
de carne, abatoarele situate în preajma 
râurilor Nistru și Răut evacuau ape uzate 
în proporţie de cca 2000 m3 pe zi. Deșeurile 
cauzau substanţe nocive, focare de boli con-
tagioase nu numai pentru om, ci și animale 
(colibacilozele sau hepatitele vitale, febra ti-
foida, antraxul, ouă de helminţi). 15 fabrici 
de prelucrare a laptelui evacuau în Nistru cca 
800 m3 în zi de ape reziduale. Aceste deșeuri 
formau depuneri care la descompunere con-
sumau oxigenul și ridicau aciditatea bazi nelor 
acvatice, cauzând efecte negative florei și 
faunei apelor.

Fabricile de vin din Chișinău, Tiraspol, 
Bender, Orhei, Soroca, Bălţi, Telenești, Bul-
boaca evacuau cca 2 mii m3 în zi. Apele rezi-
duale conţin substanţe organice ce se des-
compun rapid, formând aciduri neorga nice, 
sare. Descompunerea acestora, asimilează 
oxi genul dizolvat în apă, tulbură apa și mo-
difică structura moleculară.

Fabricile de bere din Chișinău, Orhei, 
Bender, Soroca, Cahul aruncau cca 500 m3 
per zi de apă reziduală. Poluarea cu rămășiţe 
de orz, drojdie, hamei și descompunerea lor, 
de asemenea, modificau structura apei.

Carierele de piatră (Varniţa, Cosăuţi), în 
urma extragerii materialelor de construcţie, 
aruncau în râu deșeurile de producţie, în loc 
să fie prelucrate și utilizate în producţie.

Apele uzate erau evacuate și în lacurile 
artificiale, care distrugeau habitatul peștelui, 
păsărilor, împiedicând folosirea apei în gos-
podăriile oamenilor. 

Administrațiile întreprinderilor de pro-
ducere erau conștiente de faptul că încălcau 
legislaţia ce viza mediul, anual achitând 
amenzi mari în acest sens. Conform date lor 
Oficiului republican a Băncii de Stat, în 1960 
întreprinderile și organizaţiile ora șului Ti-
raspol au plătit amenzi în sumă de 614.6  mii 
ruble, Bender – 111.5 mii ruble, Bălţi – 85.3 

mii ruble, în total – 860 mii ruble. Dar din 
cauză că nicio întreprindere nu era absolvită 
de planurile de producere, în bugetul produ-
cătorilor se includea din start sume pentru 
achitarea amenzilor. 

Un rol important în monitorizarea me-
diului revenea organelor de control sanitar 
ale Ministerului Sănătăţii al RSSM. Regula-
mentul cu privire la inspecția sanitară de stat 
și organele serviciului sanitaro-epidemiologic 
de stat, aprobat prin hotărârea Consiliului de 
Miniștri al URSS nr. 5272 din 21 noiembrie 
1949, și deciziile respective ale guvernului de 
la Chișinău prevedeau că darea în exploatare 
a întreprinderilor sau reînceperea activităţii 
lor să se efectueze doar cu acordul medici-
nei preventive de stat. Inspectoratul sanitar 
avea dreptul să închidă întreprinderile care 
nu respectau legislaţia și poluau rezervoarele 
de apă. Spre regret, aceste prevederi nu erau 
respectate. Astfel, Combinatul de amidon și 
melasă din Bender a fost dat în exploatare în 
1956 fără sancţiunea organelor de inspecţie 
sanitară. Apele reziduale se evacuau direct în 
Nistru. În august 1960, Inspectoratul Sanitar 
de Stat din Bender a emis hotărârea privind 
închiderea combinatului în legătură cu gra-
vele încălcări. După o scrisoare de garanţie 
din partea lui Sablin, ex-conducătorul Trus-
tului industriei de panificaţie al Consi liu lui 
Economiei Naționale al RSSM, întreprin de-
rea și-a continuat activitatea fără a fi rezolvată 
problema lipsei sistemelor de epurare.

În 1958, a fost dată în exploatare Fabrica 
de carne din Ceadâr-Lunga fără a fi termi-
na te lucrările privind sistemele de epurare, 
prejudiciind astfel zona din proximitate 
(r.  Lunga). 

În martie 1960, inspectorul sanitar prin-
cipal de stat al RSSM, Malaghina, s-a adre-
sat către adjunctul președintelui Consiliului 
Economiei Naționale al RSSM, Rojanschii cu 
scrisoare prin care informa despre nefun c-
ţionarea sistemelor de epurare din Cahul.

Deși de poluarea apelor erau vinovate 
mai multe instanţe, de activitate nesatisfă-
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cătoare a fost învinuit Comitetului de Stat 
pentru Gospodăria Apelor de pe lângă Con-
siliul de Miniștri al RSSM. Comisia de stat 
relata că acest organ nu se preocupă îndeajuns 
de starea resurselor acvatice, nu întreprindea 
măsuri suficiente de combatere a nămolirii 
râurilor și rezervoarelor din republică. Din 
cauza frecventelor încălcări privind protec ţia 
resurselor piscicole era învinuit de su per-
ficia litate în serviciu Inspectoratul pis ci-
col [26]. Sugestiile și recomandările institu-
ţiilor menţionate nu erau luate în considera-
re în procesul de construcţie a barajelor. Spre 
exemplu, în anul 1960, din cauza îndigui rii 
închise pe râurile Nistru și Prut, a fost pertur-
bată reproducerea peștelui; construi rea bara-
jelor fixe de pe aceste râuri a dus la moartea 
peștelui migrator care nu aveau posibilitate 
să pătrundă în regiunea supe rioară a fluviilor 
pentru depunerea icrelor. 

Un pericol important pentru creșterea 
peștelui și pentru mediul acvatic îl prezenta 
braconajul, care folosea diverse metode agre-
sive pentru dobândirea lui: exploziile, elec-
tricitatea, momeli otrăvite etc. [27]

Datele de mai sus ne demonstrează că, 
deși dezbaterile privind protecţia mediului 
erau active, în practică problemele nu erau 
soluţionate eficient. Aceasta dovedește inca-
pa citatea organelor administrative de a găsi 
soluţii adecvate la cerinţele vremii.

În cazul în care instituţiile de stat spe-
cializate nu erau în stare să-și onoreze eficient 
obligațiunile atribuite, funcțiile de protecţie 
a lumii animale le preluau socie tăţile obștești 
republicane de profil. Una dintre ele repre-
zenta Societatea moldovenească a pescarilor 
și vânătorilor constituită din mai multe secții 
zonale și raionale, cea mai reprezentativă era 
secția din Dubăsari, formată în 1957, având 
un efectiv de 300 de membri în frunte cu 
Iașenco. În șirul realizărilor societăţii – pe-
riclitarea acţiunilor de braconaj, hrana și 
reproducerea resurselor de pești industriali, 
ameliorare biologică a bazinelor de apă  – era 
specificată și exterminarea lupilor, ciori lor, 

uliilor, coţofenelor, maidanezilor [28]. Pentru 
creșterea veniturilor societăţii, se promova 
vânatul mai multor animale cu blană. Prin 
aceste acţiuni s-au perturbat relaţiile armoni-
oase din ciclul natural. Spre exemplu, uci derea 
lupilor (sanitarilor pădurii) a deter minat în-
mulţirea vulpilor, maidanezilor, stârpirea 
păsă rilor răpitoare – creșterea numă rului de 
rozătoare, insecte etc. 

Problema mediului era și o sarcină a gos-
podăriilor de vânătoare, atribuindu-li-se  în 
anii ’60 spațiu în mărime de 1 096.7 mii ha 
(păduri, câmpii, rezervaţii). Gospodăriile 
de vânătoare aveau sarcina de monitorizare 
sistematică a animalelor, reglementare a vâ-
natului, stabilire a zonelor de vânat, vindere 
a armelor și de informare a cetăţenilor pri-
vind animalele aflate sub protecţie de stat. 
Gospodăriile erau preocupate de repro du-
cerea speciilor pentru vânătoare, apro vi-
zionarea pădurii cu noi specii de animale 
și păsări sălbatice. Conform investigațiilor 
efec tuate de gospodăriile de vânătoare, în 
anul 1960 pe teritoriul RSSM au fost înre-
gistrate: cerbi – 242 unităţi, capre sălbatice 
(căpri oare)  – 2 894, porci – 155, iepuri – 
24 404, jderi – 592, veveriţe – 563, bursuci  – 
2 032, vulpi – 10 027, potârnichi – 17 752 
etc. Pentru aclimatizare au fost aduși 114 
cerbi, 1  250 fazani. Prin contribuţia lor au 
fost edi tate posterele: „Păsările sunt priete-
nii pădu rii”, „Protejaţi pădurile de dăunători 
și boli”, „Ucideţi lupii”, „Protejaţi fazanii.”

Cu toate că regulamentului gospodării-
lor de vânat, aprobat de Consiliul de Miniștri 
al RSSM, prevedea crearea zonei interzise 
în jurul orașelor și satelor, râurilor, nu toate 
executivele orășenești și raionale îl respec-
tau. Braconierii vânau ilicit, vindeau prada 
la piaţă fără a fi supuși pedepselor. Centrele 
de colectare primeau de la populaţie pieile de 
animale protejate: vidre și căprioare, cerbi, 
nurcă, veveriţa. În raioane lipseau comisiile 
de protecţie a mediului, care erau obligate 
să monitorizeze situaţia. Exploatarea greșită 
a teritoriilor rezervate cauzau dispariţia sau 
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reducerea animalelor. Unele monumente ale 
naturii dispărea sau erau pe cale de dispari ţie 
(cazul regiunii Cetăţuia de lângă satul Cos-
tești, rn. Ialoveni).

În urma evaluărilor situației pe teren, 
în data de 16.XI.1961 au fost emise un șir de 
hotă râri [29], a căror esență rezidă în urmă-
toa rele: 1) Ministerul Construcţiilor este res-
pon sabilizat de asigurarea realizării planului 
de construcţie a staţiilor de epurare și a sis-
temelor de canalizare în republică; crearea în 
centrele industriale (Bălți, Bender, Ungheni 
și alte orașe) a laboratoarelor de cercetare a 
apelor și a bazinelor deschise și închise pe 
lângă staţiunile sanitare republicane; cură ți-
rea albiei râurilor (Nistru, Răut ș.a.) cu con-
cursul Comitetului de Stat pentru Gospo-
dăria Apelor și Protecţia Resurselor Acvatice 
și al Conducerii transportului maritim, struc-
turi afiliate guvernului.

Este indiscutabil că bogăţia de bază a 
republicii este solul. Deși avea o mare impor-
tanţă pentru dezvoltarea economiei RSSM, 
solul era cercetat fragmentar, nefiind încă 
obiectul unor studii complexe și profunde. 
Or, cunoștinţele pedologice includ evoluţia 
și distribuţia solurilor, cunoașterea constitu-
ţiei lor fizice, chimice și biologice și sunt 
utile în stabilirea gradului de fertilitate și a 
posibilităţilor de ridicare a acesteia. Mai tre-
buie remarcat și faptul că joncţiunea zo nelor 
naturale (silvostepă și stepă), relieful interca-
lat al republicii, ploile averse, climatul mixt, 
contribuiau la erodarea solului [30]. 

În anii ’50 eroziunea solului, provocată 
de factori exogeni, endogeni, umani a căpă-
tat proporţii ameninţătoare. O bună parte 
din versanţi (povârnișuri) erau spălați de 
ape și deteriorați de vânturi, se formau râpe. 
Pe povârnișurile cu înclinare mai mare de 
3–4° se spăla în fiecare an cca 100 tone de 
sol, iar în urma ploilor torenţiale puternice 
aceste pierderi ajungeau la 400 tone per ha. 
Cca 10% din suprafaţa pământului RSSM 
(cca 300 000 ha) au fost scoase din balanţa 
terenurilor agricole și nu puteau fi folosite în 

procesul de producere. Din acestea 100 000  ha 
o alcătuiau râpele, a căror suprafață din an în 
an se extindea. Între 1953–1957 de pe urma 
mișcării suprafeţei de terenuri arabile, 
supra faţa râpelor s-a extins cu aproximativ 
18  000 ha. Pământurile spălate își pierdeau 
fertilitatea ce influenţa diminuarea pro duc-
ţiei. Pentru remedierea situaţiei se foloseau 
cantităţi mari de substanţe nutritive. În repu-
blică se importau anual cca 60  000 tone de 
îngrășăminte minerală [31]. Eroziunea era 
provocată și de aratul incorect a suprafeţelor 
priporoase. 

În această ordine de idei, N. Dimo în anii 
’50 își exprima îngrijorarea că pedologia 
în RSSM era slab dezvoltată, iar solurile 
Moldovei sunt cercetate la un nivel mai jos 
decât cele din Tundra din nordul Rusiei [32]. 
După ce a fost creat Institutul de Pedologie, 
Agrochimie și Ameliorare al Filialei Moldo-
venești a AȘ URSS (1953) și Catedra de pe-
dologie la USM, s-au creat premise pentru 
cercetarea complexă a solului, fiind elabora-
te și primele hărţi privind solul localităţilor 
care erau transmise gospodăriilor agricole 
pentru organizarea agrară a terenurilor [33]. 
La promovarea cercetărilor terestre a con-
tribuit Institutul de Geologie și Materiale 
de Construcție (1957, Institutul de Geologie 
și Materiale Utile din 1958) al Filialei Mol-
dovenești a AȘ URSS, care a elaborat hărţi 
geologice pentru 23 raioane ale republicii, 
precum și măsuri de asimilare a pantelor 
în agricultură, în dependenţă de calitatea 
fizică și chimică a solului. În RSSM primele 
legi cu caracter ecologic au fost cele privind 
protecţia solului. În acest context, menţionăm 
hotărârea Consiliului de Miniștri al RSSM, 
nr. 271 din 5 iunie 1958 Privind protecţia 
fondurilor naturale de eroziune în RSSM și a 
celei cu nr. 64 din 13 februarie 1959 Pri vind 
măsurile de consolidare, dezvoltare a gospo-
dăriei silvice și a fășiilor forestiere de protecţie 
în RSSM. Ministerul Agriculturii, executivele 
raionale, colhozurile, sovhozurile au fost nu-
mite responsabile de aplicarea mă surilor îm-



31

EN
CI

CL
O

PE
D

IC
A

.  
RE

VI
ST

Ă
  D

E 
 IS

TO
RI

E 
 A

  Ş
TI

IN
ŢE

I  
ȘI

  S
TU

D
II 

 E
N

CI
CL

O
PE

D
IC

E 
  n

r. 
1 

(2
)  

20
12

 

potriva eroziunii solului și alune cărilor de te-
ren, precum și de plantarea fâ șiilor verzi de-a 
lungul drumurilor, râpelor, pe pământurile 
neproductibile. Deși la sfârșitul anilor ’50 
au fost plantate 50 000 ha de fâșii de pădure, 
ritmul de sădire a lor era considerat nesatis-
făcător. În acest sens, au fost criticate raioa-
nele Lazo, Edineţ, Rezina de inactivitate, de 
necunoașterea reliefului localităţii, de lipsa 
schemelor de asolament și de arat a câmpu-
rilor. În majoritatea raioa nelor republicii se 
comiteau erori în terasarea versanţilor [34]. 

În a doua jumătate a anilor ’50, din ini-
ţiativa lui N. Dimo a fost organizată Staţia 
de cercetare împotriva eroziunii în frunte 
cu Mark Zaslavschi, prin concursul căreia 
au început să fie implementate lucrări de 
ameliorare a solului – de drenare a apelor 
subterane, reglare a scurgerii apei, construi-
rea zidurilor de sprijin, plantări forestiere de 
protecţie [35]. 

În anii ’50 –’60 evoluția agriculturii avea 
un caracter intensiv. Pentru a obţine o renta -
bilitate înaltă, se utilizau în cantităţi mari 
substanţe chimice (fertilizatori chimici, ier-
bicide, fungicide, insecticide, regulatori de 
creștere a plantelor, pesticide). Aplicarea 
masivă a substanțelor chimice avea nume-
roase efecte negative. Din punct de vedere 
ambiental, se provoca sărăcirea fertilităţii so-
lului, difuzarea organismelor patogene (din 
deșeurile animale), exportarea pesticidelor 
și nitrogenului către apele costiere, subte-
rane, contribuind la poluarea apei potabile, 
ori eroziunea solului. Acești factori aduceau 
și distrugerea unor habitate, determinând o 
reducere substanţială a biodiversităţii. 

Frecvent, gospodăriile agricole erau acu-
zate de faptul că nu exploatau în mod „ren-
tabil” toate pământurile, indiferent de gradul 
lor de utilitate, inclusiv pantele, con du cătorii 
aces tora fiind pentru aceasta supuși criticii și 
avertizărilor. Astfel, în anul 1960, deputatul 
în Sovietul Suprem al RSSM S.  Abașkin, 
efectuând verificări în raionul Căușeni, spe-
cifica că în acest raion 2 300 ha de pământ 

sunt neutilizate în agricultură, dintre care 
în colhozul „Viaţa Nouă” nu sunt prelucrate 
256  ha, în colhozul „Jdanov” – 195 ha etc. 
Deputatul mai atenţiona că în urma exploa-
tării iraţionale a pământului au fost supuse 
eroziunii 9 200 ha de pământ arabil [36].

O componentă importantă a naturii 
este pădurea. În anii ’50, în RSSM suprafeţe 
considerabile de păduri se aflau în gestiunea 
colhozurilor și sovhozurilor (cca 28 000  ha), 
pe care le exploatau atât în scopuri de con-
strucţii, cât și de obţinere a veniturilor. 
Pentru a spori capacitatea de stocare a car-
bonului în timp, tăierile copacilor trebuie să 
se facă după ce rata de creștere anuală ar scă-
dea sub media ratei de creștere. Dar aceste 
reguli contraveneau intereselor economice și 
multe păduri erau tăiate cu mult înainte de 
vârsta optimală [37]. 

Tăierea stihinică a pădurilor a produs 
defrișări masive în raioanele Călărași, Tele-
nești, Rezina, Edineţ, Ungheni, Criuleni, Orhei. 
În colhozurile „Viaţa Nouă”, rn. Ungheni, 
„Kirov”, rn. Telenești pădurea a fost aproape 
lichidată, în colhozul „Путь Ленина” din 
20  ha păduri au rămas doar 4 ha. Gospodăria 
silvică din Rădeni a defrișat pante abrupte 
cu 40-45°. Tot de către această gospodărie 
au fost tăiaţi copaci seminceri în pădurea din 
Rădeni (pădure din clasa I), importanţi pen-
tru regenerarea naturală a suprafeţei din 
jur. În vara anului 1959 au fost tăiate 100 ha 
păduri (copaci de 70–80 ani) sub pretextul 
reînnoirii. Au fost tăiaţi copaci de pe maluri-
le râului Nistru, care aveau rolul de protecţie. 
În satul Ivancea, raionul Orhei, doar în luna 
martie 1960 au fost tăiate 5 ha de păduri și 
deteriorate 6 km de fâșii forestiere. Coopera-
tiva agricolă „V. Cepaev” din același raion a 
deteriorat 124 ha păduri, iar colhozul „Patria” 
188 ha. Activitatea inspectorilor în domeniul 
protejării pădurilor era ineficientă. 

În anii ’50 sporirea extensivă a supra-
fețelor cultivate cu viță-de-vie (fenomen ce se 
încadra în lozinca timpului „Transformarea 
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Moldovei într-o gradină a URSS [38]) a fost 
însoțită de tăierea masivă a pădurilor pentru 
obținerea suporturilor (aracilor) de susține-
re a butucilor viței-de-vie, fapt ce a alarmat 
factorii de decizie. Pentru tăierea abuzivă a 
pădurii, au fost criticate un șir de gospodării 
agricole din zona centrală a Moldovei. La în-
ceputul anilor ’50, colhozul „I. V. Stalin” din 
raionul Cărpineni a tăiat pădurea de 28  ha, 
iar în 1960 a distrus fâșia forestieră de cca 
2 km [39]. Conform relatărilor di rectorului 
gospodăriei silvice din Rădeni, V. Efremov, 
gospodăriile agricole priveau pădurea drept 
bază de aprovizionare cu lemn de foc sau 
lemn industrial, cu nutreţ pentru vite. În 
spaţiile verzi se practica păs cutul animalelor. 
Se prejudiciau suprafeţe mari de păduri, fiind 
distruse specii rare de copaci (în special steja-
rul cu diametrul de 32-40  cm) și plantațiile 
tinere. De încălcări grave ale măsurilor de 
protecție a pădurilor au fost învinuite colho-
zurile din rn. Cotovsc (346.5  ha), „M. Frunze” 
(86 ha), „Congresul XXI al PCUS” (972, 7 ha) 
ș.a. Analizând feno menele negative în dome-
niul protecției pădu rilor, I. S. Grosul, deputat 
în Sovietul Suprem al RSSM, a atenționat într-
un discurs în cadrul sesiunii că defrișarea pă-
durilor în RSSM au adus consecinţe nefaste 
mediului, provocând procese distructive în 
lanţ: eroziunea solului, spălarea humusului, 
deteriorarea pantelor, alunecărilor de pă-
mânt etc. [40]

Pentru a stopa distrugerea în continuare a 
pădurilor și a asigura protejarea lor eficientă, 
Prezidiul Filialei Moldovenești a AȘ a URSS 
a propus un proiect de hotărâre de guvern 
cu privire la constituirea Direcţiei generale 
a gospodăriei silvice și protecţiei a mediului, 
aprobat în ședința din 15 decembrie 1959. 
Atribuţiile Direcţiei generale a gospodăriei sil-
vice și protecţiei a mediului prevedeau astfel 
de sarcini ca plantarea fâșiilor verzi, lupta 
cu eroziunea solului, crearea zonelor verzi 
în jurul orașelor, rezervaţiilor naturale și de 
peisa gistică [41]. Au intervenit modificări în 
gestionarea sectorului silvic. La 15 februarie 
1960 au fost desfiinţate două întreprinderi 

de exploatări forestiere din raioanele Orhei 
și Călărași. Colectarea materialului lemnos 
a fost pusă pe seama gospodăriilor silvice. 
Conform Hotărârii Consiliului de Miniștri 
al RSSM nr. 213 din 16 mai 1960, pădurile 
aflate în folosința gospodăriilor agricole au 
fost transmise sub protecția Fondului silvic 
de stat, fiind transferate cca 16,5 mii ha. 
Totodată, conducerea mai multor gospodă-
rii agricole din raioanele Râbniţa, Telenești, 
Ungheni, Rezina, Fălești, Nisporeni se împo-
triveau transmiterii în gestiunea centralizată 
a statului a spaţiilor verzi [42]. 

În scop de protecţie a resurselor fores tiere, 
mai multe suprafeţe verzi au fost incluse 
în categoria de monumente ale natu rii și au 
primit statut de rezervaţii, fiind incluse în 
Fondul Forestier de Stat. Astfel, prin hotărâ-
rea nr. 64 din 13 februarie 1959 Cu privire 
la măsurile de consolidare și dez voltare a gos-
podăriei silvice și cultivarea fășii lor forestiere 
de protecție în RSSM au fost atribuite pentru 
rezervaţii 6848 ha păduri (Rădeni, Tigheci). 
Către sfârșitul anului 1959 statut de rezervaţii 
aveau 19.6 mii ha păduri. 

O altă metodă de protejare a pădurilor 
constituia transferarea în categorii supe ri-
o are decât cea pe care o deținea. La 16  sep-
tembrie 1961, guvernul a adoptat ho tă rârea 
nr. 847 care prevedea transferarea pădu-
rilor cu menirea protecţiei solului și a ape-
lor din regiunea râurilor Prut, Cărpinești, 
Caracuisc cu o suprafaţă de 7362 ha din 
categoria II în categoria I, ceea ce însemna 
interzicerea tăierilor de păduri. La acel mo-
ment, suprafața pădurilor din categoria I 
alcătuiau 157.6 mii ha sau 68% din totalul 
pădurilor republicii (pentru comparație: în 
1958 suprafața lor constituia 122 mii ha). În 
scopul stopării tăierii ilicite a pădurilor, prin 
Hotărârea guvernului nr. 173 din 27 aprilie 
1961 au fost introduse, de la 1 mai 1961, taxe 
sporite pentru prejudiciu pădurilor [43].

Din momentul înființării Direcţia ge-
ne  rală a gospodăriei silvice și protecţiei a 
mediului a desfășurat, în limitele posibi li-
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tăților de care dispunea, activitatea de iden-
tificare și punere în evidenţă a obiec telor na-
turii. În colaborare cu Comisia de protecţie a 
mediului a AȘ RSSM au fost perfectate carte-
le de evidenţă a arborilor care au pri mit sta-
tutul de monument al naturii. Sub protecţia 
statului au fost luate și speciile de copaci care 
aveau un rol important pentru economia 
naţională, precum nucul, fagul etc. Despre 
defrișarea masivă a nucului a fost atenţio-
nat, prin intermediul Direcţiei gos po dăriei 
silvice și protecţia mediului [44], guvernul 
republicii, care, prin decizia sa din 21 martie 
1961, a interzis tăierea plantaţiilor de nuci și 
a arborilor izolaţi. 

Un arbore important pentru pădurile din 
Moldova era considerat fagul. În afara uti-
li tății sale în industria forestieră și farma-
ceutică, fagul permite multor specii de plante 
mărunte să supravieţuiască în zonele în care 
pre domină, formând, în cadrul așa-numite-
lor făgete, biotopuri bogate și fru moase. 

Deși în anii ’60 fagul a fost luat sub pro-
tecţie, din cauza incompetenţei auto ri tă ţilor, 
i s-au pricinuit daune serioase. Zonele priel-
nice pentru plantaţiile de fag sunt cele ume-
de și constante. Suprafeţele plantate cu acest 
arbore erau reduse, în cele mai dese cazuri 
fagul vegeta în păduri mixte. Defri șarea co-
pacilor din jurul acestei specii l-a condamnat 
la dispariţie [45]. Pentru fru mu seţea și sănă-
tatea plaiului prezentau impor tanţă și culti-
varea copacilor de tuia, zadă, pin, brad.

La începutul anilor ’60 s-a produs răs pân-
direa în masă la plantaţiilor de ulm a bolii 
olandeze. Drept măsură de soluționare a pro-
blemei s-a propus tăierea copacilor bol navi, 
ceea ce a rezultat în defrișarea unor supra-
feţe de ulm, iar efectul negativ nu a întârziat. 
Defrișarea de suprafeţe mari de ulm a produs 
daune microclimatului teritoriu lui, a preju-
diciat regimul acvatic al Prutului și Nistrului 
(nămolirea lor), nivelul apelor subterane, in-
undarea terenurilor. 

În anii ’50 s-a intensificat utilizarea abu-
zivă a pesticidelor atât în tehnologiile de cul-

tivare a plantelor agricole, cât și în cele și de 
combatere a vătămătorilor de pădure. Numai 
în 1958 republica a investit resurse financiare 
considerabile pentru procurarea substanţe-
lor chimice și folosirea lor în lupta cu molia 
de frunze, care era răspândită cu precădere 
în dumbrăvi [46]. Oamenii de știinţă au 
atenționat asupra faptului că inves tirea a doar 
1/10 din suma pentru substanţele chimice 
ar fi fost suficientă pentru protecţia păsări-
lor care erau în stare să lupte cu dău nătorii. 
Folosirea substanţelor chimice au afectat 
nociv nu doar insectele dăunătoare, dar și 
celelalte componente ale naturii. 

Un interes aparte pentru știinţă și mediu 
prezintă relieful Moldovei, bogat în obiec-
te geologice și paleontologice. Importante 
mo nu mente ale culturii materiale reprezin-
tă văgău nile pitorești, văile și landșafturile 
râu rilor (Nistru, Răut, Racoveţ), straturi-
le de recifuri, stâncile toltrote, peșterile, 
grotele etc. La sfârșitul anilor ’50 Institu-
tul de Geo logie și Materiale Utile al Filialei 
Moldo venești a AȘ URSS de mai multe ori 
a re comandat guvernului să i-a sub protecția 
statului un șir de monumente ale naturii și 
să creeze rezervații naturale

Din păcate, obiectele geologice și pa leon-
tologice prezentau interes pentru autori tăţile 
publice centrale și locale și pentru structurile 
economice doar din punct de ve dere econo-
mic, pe când valoarea lor este tică, culturală, 
naturală, cognitivă, sanitară, igienică era pe 
ultimul plan. În raioanele Telenești, Otaci, 
Fălești nici nu existau liste ale obiectelor pa-
trimoniului natural naţio nal. Frecvente erau 
săpăturile arbitrare efec tuate de gospodăriile 
agricole și persoanele particulare în carierele 
din raioanele Cimișlia, Ocniţa etc. în care au 
fost descoperite am prente de natură paleonto-
logică. La Naslavcea (rn. Otaci, astăzi Ocniţa) 
s-au adus daune monumentul paleontologic 
din zona râpei Karpov Iar (în profilul geologic 
al râpei au fost depistate șisturi negre de fosfo-
rit ieșite în afară, lutișuri șistoase, subţiri cu 
amprente de pești sarmaţieni, plante, insecte). 
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Doctorul în geografie A. Odud sublinia că te-
ritoriile rămâneau denaturate în urma extra-
gerii ma te rialelor de construcţie [47]. 

În anii ’50–’60 pe măsura extinderii me-
to delor intensive și extensive de dezvol tare 
a economiei naționale, însoțite de un ritm 
accelerat al industrializării, chimizării și 
formării unei rețele extinse de întreprinderi 
industriale și agricole gigantice, s-au înre-
gistrat semnale privind degradarea mediului 
înconjurător, generând un șir de probleme 
privind protecția acestuia, de altfel aceste 
fenomene fiind comune pentru întregul spa-
țiu ex-sovietic. Prin această se explică atât co-
munitatea (cu unele excepții) politicii statale 
ecologice, cât și caracterul sincronic al pro-
cesului de constituie a cadrului juridic eco-
logic în fostele republici unionale.

Formularea principiilor fundamentale 
în domeniul protecției mediului și consti-
tuirea bazelor legislației ecologice s-a produs 
la intersecția anilor ’50–’60, fiind adoptate 
în acest sens un set de acte legislative și nor-
mative privind politica ecologică (gene rală și 
de ramură) și mecanismul de imple mentarea 
a acesteia, precum și cadrul insti tuțional re-
spectiv de gestionare a dome niului. În curs 
de afirmare ca direcție distinctivă erau 
investigațiile în domeniul protecției mediu-
lui, implicându-se, prin intermediul Comi-
siei de protecție a mediului, în această arie 
de cercetare mai multe instituții științi fice și 
catedre universitare. 

Însă insuficiența mijloacelor financiare, 
dispersarea modestelor resurse materiale și 
umane, prevalarea intereselor economice 
asupra celor ecologice, comasarea funcțiilor 
de exploatare a resurselor naturale cu cele de 
control ecologic în mâinile aceleiași structuri 
administrative au dus la diminuarea rezul-
tatelor scontate. Frecvente erau cazurile de 
ignorare, încălcare, chiar și de boicotare a 
legislației privind protecția mediului, aces-
tea fiind efectul educației ecologice scăzute a 
fac torilor de decizie, la nivel central și local, 
a conducătorilor unităților economice și a 
popu lației în general.

La faza incipientă a funcționării cadru-
lui ecologic cele mai semnificative realizări 
au fost obținute în domeniul identificării, al 
inventarierii și luării sub protecția statului a 
monumentelor naturale, al fondării rezer-
vațiilor naturale și peisagistice, unde ulterior 
se vor desfășura vaste și valoroase cercetări 
științifice vizând probleme de ecologie și 
protecție a mediului. 
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