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SCHIMBAREA PARADIGMEI PROTECŢIEI 
CALITĂŢII AERULUI

Buburuz Dionisie 

Institutul de Ecologie şi Geogra e al AŞM şi al Ministerului Mediului al 
Republicii Moldova

Introducere

Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova (RM) prevede implementatrea 
principiilor de dezvoltare durabilă în procesul de gestiune a calităţii aerului atmosferic. 
Cadrul legislativ-normativ în vigoare este elaborată în baza strategiei pasive de protecţie 
a calităţii aerului atmosferic şi nu mai corespunde cerinţelor actuale şi prevederilor 
Directivelor CE. 

Calitatea aerului în anul 2005 în oraşele RM, exprimată prin indicele complex de 
poluare a atmosferei (I

n
) a fost următoarea: Chişinău I

7 
=4,77, Bălţi I

5
= 6,74, Tiraspol 

I
6
=5,17, Râbniţa I

4
= 1,86, Tighina I

5
= 4,21. După nivelul de poluare a atmosferei 

oraşele republicii se plasează în ordinea crescândă: Rezina, Chişinău, Tighina, Râbniţa, 
Tiraspol, Bălţi. Analiza datelor din ultimii ani arată o tendinţă de reducere a nivelului 
de poluare în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol şi o tendinţă de creştere în mun. Tighina 
şi Râbniţa. Cercetările arată că calitatea aerului în oraşe după concentraţiile de fond se 
încadrează în limitele normelor sanitare, dar în unele perioade de timp concentraţiile 
reale ale poluanţilor în atmosferă depăşesc de multe ori concentraţiile maximal 
admisibile [1, 4]. Emisiile de la sursele de poluare din RM, calculate în baza formelor 
statistice 2TP-Aer, au scazut continuu de la 1044,7 kt în 1990 până la 137 kt în 2001, 
apoi este o creştere lentă până la 265 kt în 2005 şi o scădere până la 178 kt în 2008 
( g.1) [3-7]. Analiza comparativă a aportului la poluarea atmosferei de către sursele 
 xe şi mobile pentru perioada anilor 1990-2008 ne arată, că în anul 1990 masa totală 
a substanţelor poluatoare degajate de sursele  xe (fără Transnistria) constituiau circa 
38% din emisiile totale, care scade treptat până la 7,6% în anul 2005 şi continuă cu o 
mică creştere până la 10,7% în anul 2008. Aportul principal la poluarea atmosferei în 
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RM îl au sursele mobile. Poluarea de fond este formată de transferul transfrontier de 
substanţe poluatoare [3-7, 17, 18].

Obiectul de studiu şi metodele de cercetare. 

Ca obiect de cercetare au servit instrumentele de asigurare a calităţii aerului, 
politica de mediu, baza legislativă şi normativ-metodică a RM din domeniul protecţiei 
calităţii aerului, analizată prin comparaţie cu prevederile Concepţiei de dezvoltare 
durabilă [11, 15]. Ca metodă de cercetare a fost utilizată analiza sistemică comparativă 
şi metodologia comunitară de armonizare a legislaţiei naţionale la cerinţele directivelor 
CE [8, 11, 13]. 

Rezultatele cercetării

Situaţia actuală. Politica de mediu şi legislaţia naţională în domeniul protecţiei 
calităţii aerului atmosferic reglementează normativele calităţii aerului, activităţile de 
protecţie a calităţii aerului atmosferic. La fel, legislaţia ecologică mai stabileşte ordinea 
de apariţie a dreptului de emisii, drepturile şi obligaţiile posesorilor surselor de poluare, 
consecinţele nerespectării cerinţelor de exploatare a acestora etc. 

Fig. 1. Emisiile totale de la sursele de poluare din Republica Moldova  în kt  
pentru anii 1990-2008.      

Cadrul legislativ de protecţie a calităţii aerului atmosferic în Republica Moldova 
constă din 4 legi, 79 de hotărâri ale guvernului, 2 hotărâri ale parlamentului, un ordin al 
ministrului mediului, 53 de standarde, un standard igienic, 6 regulamente şi instrucţiuni 
[11, 15]. Legislaţia de mediu în vigoare a fost elaborată în cadrul sistemului socio-
economic vechi de dezvoltare extensivă.

Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova au impus necesitatea revizuirii 
legislaţiei în context cu prevederile directivelor CE. Este în proces de elaborare 
Programul Naţional de protecţie şi ameliorare a calităţii aerului, în baza căruia se 
v-a modi ca cadrul juridic şi tehnico-normativ, care se va armoniza cu cerinţelor 
directivelor UE.
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Legislaţia în vigoare teoretic asigură instrumentele juridice de conservare a calităţii 
aerului atmosferic, dar RM ca parte semnatară a Declaraţiei ONU pentru mediu şi 
dezvoltare de la Rio de Janeiro cu privire la promovarea politicii de producere mai pură 
(PmP), este datoare să implemenreze politica PmP în practica de protecţie a calităţii 
aerului.

Analiza comparativă a bazei legislative şi normative în vigoare a RM cu cerinţele 
Directivelor CE a arătat, că actele legislative, în mare parte, sunt neconforme cu 
reglementările acqius-ului comunitar. Gradul de conformitate pentru legislaţia din 
domeniul protecţiei calităţii aerului nu depăşeşte de 35% [8].

Argumente pro Strategia activă. Aderarea RM la Convenţiile internaţionale 
de mediu impune ecologizarea strategiilor sectoriale de dezvoltare economică a 
republicii. 

Baza legislativă şi normativă în vigoare a RM este elaborată conform prevederilor 
Strategiei pasive de protecţie a mediului, care prevede colectarea deşeurilor la  nele 
procesului tehnologic. Ea nu va asigura conservarea calităţii aerului în condiţiile de 
relansare economică a RM, prevăzute în Strategia de Creştere Economică şi Reducere 
a Sărăciei (2004-2006) a Guvernului RM, care prevede ca obiectiv principal crearea 
condiţiilor necesare pentru o dezvoltare economică durabilă cu un ritm mediu anual 
de creştere a PIB-ului între 5% şi 10%, ce va duce inevitabil la creşterea emisiilor în 
atmosferă. 

Starea nefavorabilă a calităţii aerului în oraşe impune elaborarea unei noi strategii 
active de protecţie a calităţii aerului atmosferic bazată pe principiile de diminuare a 
deşeurilor în cadrul procesului tehnologic [3, 6].

Dezvoltarea durabilă cere schimbări atât în concepţia de gândire şi acţiune a 
guvernelor cât şi a cetăţenilor de rând. Condiţiile de viaţă din oraşele RM necesită 
o îmbunătăţire substanţială. Paguba pricinuită sănătăţii populaţiei în urma poluării 
aerului cu pulberi se valorează la 17-30 mln dolari, cu plumb – la 1,5-3 mln dolari [3-7, 
11, 12]. 

Procesele economice, sociale şi ecologice se pot integra numai în condiţiile de 
dezvoltare durabilă a societăţii, şi politica de mediu este o parte integrantă şi nu trebuie 
separată de procesul de reformare a societăţii, de problemele economice, sociale şi 
politice actuale. Strategia poate   realizată numai în cazul de reuşită economică. Până 
la  nele secolului XX periculoase se considerau numai substanţele toxice cu efect 
direct asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. În prezent spectrul substanţelor cu impact 
asupra mediului s-au lărgit considerabil. Practic ori şi ce substanţă emisă în mediu, de 
la o anumită concentraţie in uenţează negativ echilibrul ecologic în ecosisteme. Chiar 
şi substanţele, componente naturale ale atmosferei ca oxidul de carbon(IV), pot deveni 
periculoase pentru mediu. Concentraţia lui CO

2
 a crescut în ultimul secol de la 290 

ppm până la circa 340 ppm şi este considerat principalul declanşator al efectului de 
seră. Freonii au afectat stratul de ozon din atmosferă, oxizii de sulf degajaţi în Europa 
centrală au adus la vătămarea pădurilor şi acidularea apelor de suprafaţă în ţările din 
nordul Europei. Deci poluarea locală a atmosferei duce la consecinţe globale [3, 17, 18]. 
Globalizarea fenomenului de poluare a atmosferei a impus semnarea a 5 Convenţiei 
internaţionale în domeniul protecţiei calităţii aerului. 

Necesitatea elaborării unei noi strategii de protecţie a aerului atmosferic în 
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Republica Moldova este condiţionată şi de obligaţiunile asumate în cadrul Convenţiilor 
internaţionale de mediu. Pe parcursul ultimilor decenii dezvoltarea social-economică 
a fost extensivă cu utilizarea neraţională a resurselor naturale, investirea slabă în 
protecţia aerului, iar neîndeplinirea prevederilor ecologice a proiectelor a condiţionat 
starea ecologică critică a calităţii aerului în oraşele RM. La construirea de noi uzine nu 
s-a ţinut cont de capacitatea scăzută de autoepurare a bazinului aerian al RM [3, 7, 11, 
12].  

Degradarea continuă a calităţii aerului este favorizată de următorii factori: - actele 
legislative şi baza normativ-metodică elaborată în baza principiului de colectare a 
deşeurilor la  nele procesului tehnologic; - lipsa unei politici e ciente a statului în 
domeniul protecţiei aerului atmosferic; - lipsa unei Agenţii de stat responsabilă de 
gestionarea calităţii aerului atmosferic; - lipsa mecanismelor economice de stimulare şi 
impunere a cadrului legislativ existent; - ine cienţa organelor de stat responsabile de 
protecţia mediului; - disciplina tehnologică joasă a agenţilor economici. 

Structura proiectului Strategiei active. Tranziţia prea lentă la economia reală de 
piaţă, privatizarea întârziată impun înlocuirea Strategiei actuale pasive de protecţie a 
aerului cu o Strategie activă bazată pe principiile dezvoltării durabile cu următoarele 
priorităţi: - aplicarea mecanismelor economice la gestionarea calităţii aerului; - 
e cientizarea, ecologizarea producţiei, implementarea managementului ecologic în 
întreprinderi; - perfectarea bazei normative la cerinţele noi; - elaborarea  planului de 
acţiuni în domeniul protecţiei aerului atmosferic.  Strategia are un caracter dinamic. Ea 
urmează să  e permanent actualizată, ţinând cont la  ecare etapă parcursă de elementele 
noi apărute, cu atât mai mult că economia este în curs de tranziţie spre economia de 
piaţă. Ca bază ştiinţi că pentru Strategie serveşte legea conservării materiei, din care 
reise, că nici o impuritate nu se pierde pe Terra, ele se regăsesc undeva în spaţiul 
terestru [14]. 

Compartimentele de bază ale Strategiei active bazată pe principiile dezvoltării 
durabile sunt: - Scopurile; - Politica de mediu; - Principiile de bază; - Criteriile de 
prioritate a obiectivelor; - Direcţiile prioritare; - Modalităţile de realizare; - Metodele 
economice de stimulare; - Obiectivele; - Acţiunile principale; - Sarcinele prioritare 
pe termen scurt, mediu şi lung; - Executanţii;  - Sursele de  nanţare; - Termenele de 
executare; - Scenariile de evoluţie a calităţii aerului în dependenţă de măsurile aplicate; 
- Căile de implementare a Strategiei. Proiectul de structură a Strategiei este prezentată 
în  g. 2 [14, 16]. 

Scopul general al Strategiei în domeniul managementului calităţii aerului atmosferic 
este conservarea, reabilitarea şi utilizarea raţională a resurselor atmosferice în vederea 
asigurării dezvoltării social-economice durabile a Republicii Moldova. Scopurile 
strategice de lungă durată în acest domeniu sunt: - evaluarea complexă a informaţiei 
existente privind calitatea şi tendinţele de schimbare a calităţii aerului atmosferic în 
RM; - promovarea acţiunilor prioritare de conservare şi protecţie a calităţii aerului 
atmosferic; - informarea publicului pentru încurajarea participării lui la acţiunile de 
conservare şi utilizare durabilă a resurselor atmosferice.

Politica de mediu va include: - obiective de durată scurtă, medie şi lungă; - 
mecanisme economice pentru perioadă de tranziţie; - mecanisme de dirijare, control 
şi implementare a programelor de protecţie a calităţii aerului; - controlul permanent 
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a surselor periculoase de poluare; - expertiza şi pronosticarea impactului ecologic al 
proiectelor; - elaborarea normativelor ecologice.

Scopurile

Politica de mediu

Principiile de bază Criteriile de prioritate a obiectivelor

Direcţiile prioritare

Modalităţile de realizare Metodele economice de stimulare

Obiectivele

Acţiunile principale
Sarcinile prioritare pe termen scurt,

mediu şi lung

Executanţii

Sursele de  nanţare Termenele de executare

Scenariile de evoluţie a calităţii aerului în RM

Implementarea Strategiei

Fig.2. Bloc-schema Strategiei de protecţie a calităţii aerului în Republica Moldova

Reperele naţionale ale politicii de mediu în RM sunt: - gestionarea calităţii aerului 
trebuie subordonată intereselor dezvoltării durabile a ţării; - stoparea declinului 
economic actual; - revigorarea cercetărilor ştiinţi ce în domeniu; - politica de mediu 
să  e compatibilă cu dezvoltarea economiei pe principii de piaţă; - protecţia calităţii 
aerului: obligaţiune comună cetăţenească; - încadrarea în politica de  mediu a speci cului 
naţional.

Direcţiile principale ale politicii de mediu: - crearea cadrului legal şi instituţional 
nou, în corespundere cu cerinţele economiei de piaţă; - integrarea strategiilor ecologice 
cu cele economice; - optimizarea managementului ecologic; - aprecierea problemelor 
ecologice prioritare şi focalizarea resurselor  nanciare la rezolvarea lor; - racordarea la 
prevederile Convenţiilor internaţionale de mediu. 

Principiile de bază. Principiile ca priorităţi la nivel naţional sunt: - precauţia, 
prevederea şi prevenirea poluării; - controlul şi diminuarea poluarii; - înlăturarea 
cauzelor, dar nu lupta cu consecinţele; - asigurarea aerului curat; - evitarea deplasării 
poluanţilor dintr-un spaţiu în altul; - conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor; - 
poluatorul plăteşte; - raport maxim bene ciu/cost. 

Principiile constituie elementele de bază pentru fundamentarea Planului Naţional 
de Acţiuni în domeniul protecţiei calităţii aerului. 

Criteriile de prioritate a obiectivelor. Priorităţile în protecţia aerului trebuie să 
arăte importanţa şi urgenţa problemelor ecologice aşa cum sunt: - sănătatea populaţiei; 
- micşorarea productivităţii; - pierderea resurselor; - pierderea biodiversităţii. 

Măsurile de protecţie a atmosferei după importanţă, se prezintă cu două niveluri: 
- Naţional, interesele populaţiei, naturii şi a mediului; - Internaţional, obligaţiunile 
asumate în cadrul Convenţiilor internaţionale, responsabilităţi faţă de comunitatea 
mondială şi planetă.

Direcţiile prioritare de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei în RM sunt:  - 
Elaborarea planului de acţiuni a guvernului şi a programelor sectoriale; - Clasi carea 
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tehnologiilor aplicate în RM după gradul de impact ecologic; - Elaborarea listei de 
tehnologii interzise pentru aplicare în RM şi a celor recomandate pentru implementare;  
- Organizarea Comitetelor naţionale pentru  ecare Convenţie de mediu semnată de 
RM; - Revederea programelor economice şi sociale sub aspect ecologic;  - Reutilarea 
tehnică a posturilor de monitoring a atmosferei; - Elaborarea şi adoptarea documentelor 
normativ-metodice armonizate la cerinţele Directivelor CE în domeniul protecţiei 
calităţii aerului; - Finanţarea cercetărilor ştiinţi ce în domeniu şi a programelor de 
pregătire a cadrelor specializate; - Perfecţionarea mecanismelor economice de stimulare 
a producerii mai pure, e cientizare, economisire a energiei; - Ecolgizarea Strategiilor de 
dezvoltare a sectoarelor economice; - Conştientizarea populaţiei de pericolul ecologic 
[12].

Modalităţile de realizare. Obiectivele strategice trebuie realizate prin: 
- Promovarea legislaţiei ecologice; 
- Realizarea măsurilor pentru reducerea poluării în special prin menţinerea stării 

tehnice optimale a echipamentului de retinere a poluanţilor la uzinele în funcţiune, 
modernizarea lor prin reinginerie, implementarea tehnologiilor mai pure la uzinele 
noi şi în curs de reconstrucţie; 

- Înlocuirea substanţelor dăunătoare sănătăţii şi mediului; 
- Crearea de mecanisme economico-ecologice de protecţie a calităţii aerului; 
- Creşterea rolului pădurii la puri carea aerului prin mărirea suprafeţelor 

împădurite; 
- Realizarea sarcinilor ce decurg din Convenţiile internaţionale de mediu; 
- Susţinerea cercetărilor ştiinţi ce în domeniul protecţiei mediului.
Acţiunile de implimentare sunt e ciente când au ca suport: cadrul instituţional (nivel 

naţional şi local), cadrul legislativ adecvat, resurse umane şi  nanciare, sistemul de 
monitoring a calităţii aerului:

- Cadrul legislativ se constituie la general din legea de bază privind protecţia calităţii 
aerului, legile conexe şi sectoriale, din regulamente şi standarde care asigură procesul 
de protecţie a calităţii aerului. Pentru realizarea obiectivelor strategiei în domeniul 
protecţiei atmosferei trebuie actualizat cadrul legislativ ecologic în vigoare armonizat 
la cerinţele Directivelor UE şi în concordanţă cu acordurile internaţionale; Resurse 
umane şi  nanciare care asigură gestionarea calităţii aerului prin programe generale 
de: cercetare-dezvoltare; stimulente  nanciare şi  scale; comunicare şi informare; 
formare profesională a cadrelor, asistenţă pentru autorităţile locale şi sectoriale de: 
control, asigurare a calităţii aerului, implementarea tehnologiilor mai pure.

- Monitoringul asigură baza de date, informaţii privind modi carea calităţii aerului în 
timp şi spaţiu, argumente pentru luarea deciziilor, elaborarea măsurilor preventive de 
protecţie a calităţii aerului şi minimalizarea impactului ecologic asupra mediului.        
Metodele economice de stimulare prevăd: - implementarea principiului: 

poluatorul plăteşte; - trecerea lentă la preţuri de piaţa; - elaborarea mecanismelor de 
susţinere  nanciară de către stat a programelor de minimalizare a impactului ecologic 
al economiei asupra calităţii aerului şi de implementare a tehnologiilor mai pure.     

Schimbarea atitudinii agenţilor economici în direcţia binefăcătoare pentru mediu 
trebuie realizată prin acţiune asupra costului. În perioada de tranziţie metodele 
economice sunt prioritare în managementul calităţii aerului. Un stimulent pentru 
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minimalizarea deşeurilor este creşterea preţurilor la materiile prime, energie în context 
cu  sancţiunile economice, paralel cu utilizarea interdicţiilor normative de limitare a 
emisiei şi a taxei ecologice.

Obiectivele Strategiei sunt: - Reducerea nivelului de poluare a atmosferei pentru 
protejarea sănătăţii, conservărea biodiversităţii; - Analiza surselor de poluare şi 
determinarea căilor de minimalizare a emisiilor de substanţe poliuante; - Diversi carea 
bazei de materii prime şi modi carea consumului de energie;  - Calitatea aerului trebuie 
să  e îmbunătăţită până la cerinţele normelor sanitare în termenul stabilit în Convenţiile 
internaţionale de mediu.

Obiectivele se clasi că şi temporar: de durată scurtă, medie şi lungă. Obiectivele de 
durată scurtă sunt cele care pot   realizate timp de 1-3 ani, medii - 4-6 ani, lungă într-un 
termen mai mare de 7 ani. 

La obiectivele de durată scurtă şi medie se atribuie: -  Optimizarea sistemelor de 
puri care la uzinele vechi; - Accelerarea procesului de ameliorare a calităţii aerului; 
- Limitarea emisiilor; - Repararea şi restaurarea parţială a sistemelor de reţinere; - 
Structurări instituţionale.

Acţiunile principale ale Strategiei sunt: - Dezvoltarea Planului naţional de acţiuni şi 
realizarea obiectivelor de termen lung, mediu şi scurt; - De nitivarea responsabilităţilor; 
- Coordonarea acţiunilor între ministere şi la nivel de minister; - Încurajarea de către 
stat a acţiunilor prioritare.

           Plani carea proceselor include importante elemente suplimentare: - Gestionarea 
acţiunilor; - Monitorizarea şi evaluarea realizărilor; - Reformarea pe parcurs a tacticei 
şi obiectivelor, cât şi reeşalonarea ţintelor. 

Sarcinile prioritare pe termen scurt, mediu şi lung. Problemele prioritare în 
domeniul protecţiei atmosferei reese din valoarea  uxului de poluare a aerului de la 
activităţile economice în: -Transporturi (NO

x
, CO

2
, CO, Pb, VOC); - CTE (SO

2
, NO

x
, 

CO
2
, pulberi, cenuşa volatilă); - Agricultură (N

2
O, CH

4
); - Industrie (pulberi, CO

2
, 

VOC, metale grele, freoni).
Problemele ecologice de bază şi prioritatea lor: - Diminuarea emisiilor de NOx;           

- Diminuarea emisiilor de pulberi; - Diminuarea emisiilor de SO
2
 în combinaţie cu 

pulberile; - Diminuarea consumului de energie, apă, resurse naturale; - Dezvoltarea 
industriei de producere a energiei din biomasă.

Programele de conservare şi protecţie a calităţii aerului atmosferic vor include: - 
Colectarea informaţiei privind calitatea aerului; - Asigurarea îndeplinirii normativelor 
ecologice; - Mediatizarea informaţiei despre rezultatele obţinute; - Metodele de 
inspecţie şi control;  - Programe de diminuare a degajărilor în atmosferă;  - Propuneri 
de proiecte pentru  nanţare externă;  - Proiecte pilot de demonstraţie.

Executanţii.  În RM coordonatorul naţional al măsurilor în domeniul protecţiei 
mediului este Autoritatea Centrală de Mediu, executori direcţi a planurilor de protecţie 
a calităţii aerului sunt ministerele, autoadministraţia publică locală, agenţii economici 
şi cetăţenii [11].

Sursele de  nanţare. Finanţarea proiectelor de protecţie a calităţii aerului necesită 
elaborarea strategiilor pentru  nanţare, în care trebuie de luat în consideraţie: recuperarea 
investiţiilor, riscurile, performanţa tehnică, utilizarea  uctuantă, întreţinerea,  uctuaţia 
preţului, riscurile de construcţie şi de garanţie. Pentru  nanţarea măsurile de protecţie a 
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atmosferei în ţările în curs de dezvoltare se impune dezvoltarea unor fonduri naţionale 
cu destinaţie specială. Pentru început fondurile necesită subvenţii guvernamentale [3].

Implementarea Strategiei se realizează de Autoritatea Centrală de Mediu prin 
intermediul Agenţiei pentru managementul calităţii aerului. Sarcinele de bază ale 
Agenţiei sunt: 

- Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul  protecţiei calităţii aerului;    
- Elaborarea şi dezvoltarea instrumentelor manageriale pentru protecţia atmosferei, 

care trebuie să cuprindă: 1. Legislaţia de implementare a cerinţelor Convenţiilor 
internaţionale;  2. Standarde şi normative de reglare a emisiilor; 3. Un program naţional 
de monitoring modern; 4. Auditul ecologic al întreprinderilor şi certi carea ecologică a 
produselor; 5. Eliberarea autorizaţiilor de mediu.

Implementarea în practică a strategiei se efectuează prin: - Elaborarea programelor 
concrete în bază obiectivelor strategiei de către agenţii economici; - Proiecte elaborate 
de instituţiile ştiinţi ce; - Proiecte elaborate de ONG-urile ecologice; - Prin implicarea 
cetăţenilor la realizarea proiectelor ecologice de către autoadministrarea publică 
locală.

Ca indicatori de e cienţă a obiectivelor strategiei va servi indeplinirea obligaţiunilor 
RM în Convenţiile internaţionale de mediu în termenele stabilite, ce vor avea ca 
consecinţă şi micşorarea nivelului de poluare a atmosferei în oraşele RM.

Planul de Acţiuni. Permite realizarea obiectivelor şi a scopurilor Strategiei de 
protecţie a calităţii aerului atmosferic prin proiecte concrete şi utilizarea tehnologiilor 
moderne prietenoase mediului  [2, 9, 10, 16].

Concluzii

 Se propun principiile de elaborare şi structura unui proiect de document 1. 
normativ: “Strategia de protecţie a calităţii aerului atmosferic în RM” bazat pe 
implementarea principiilor Concepţiei de dezvoltare durabilă. 

 Elaborarea Strategiei este o obligaţie a Guvernului RM asumată în cadrul 2. 
Convenţiilor internaţionale de mediu.

 Implementarea în practică a Strategiei de protecţie a calităţii aerului atmosferic 3. 
va permite diminuarea nivelului de poluare a atmosferei.
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Introducere

  In uenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra diferitor obiecte biologice 
(microorganisme, plante, ţesuturi şi organe umane) este cercetată intens în ultimii 25 
ani. Undele milimetrice (millimeter waves) de intensitate joasă (10mW/cm2) pot   
raportate la genul de iradiere neionizantă, având lungimea de undă λ=1...10 mm, ceea 
ce corespunde cu diapazonul de frecvenţe cuprinse între f=300...30GHz. În spectrul 
electromagnetic acestea sunt încadrate între domeniul microundelor (MW - microwaves) 
şi domeniul optic infraroşu (IR - infrared). 

Câmpul electromagnetic şi organismele vii se a ă într-o interconexiune continuă. 
Acesta poate exista sub două forme: de undă, care se propagă la nivelul atmosferei, 
pământului sau în medii materializate, şi sub formă de oscilaţii în spaţii cu volume 
reduse (rezonatori). Organismele vii posedă un câmp electromagnetic propriu. Spre 
exemplu, organismul uman emite unde de ~100W, în diapazonul de frecvenţă infraroşu, 
 ind nişte oscilaţii de natură termică, necoerente.

Particularităţile de acţiune a câmpului electromagnetic cu obiectele biologice, 
depind de aşa parametri biotropici, ca frecvenţa oscilaţiilor şi intensitatea radiaţiei [3]. 
Frecvenţa oscilaţiilor determină cuanta energiei hν şi caracterul de acţiune (radiaţie 


