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5.6. Securitatea alimentarã

Problema securitãþii alimentare a
populaþiei reflectã totalitatea problemelor
sociale  ºi economice, starea de lucruri în
sectorul agrar ºi pe piaþa produselor ali-
mentare, cât ºi unele aspecte ce þin de
politica economicã externã. De aceea,
soluþionarea ori, cel puþin, descongestion-
area acestei probleme influenþeazã sfera
vieþii economice, politice ºi sociale a stat-
ului. În definitiv, acesta este domeniul unde
se intersecteazã multiplele direcþii ale re-
formei economice, securitãþii economice
ºi dezvoltãrii umane.

Summit-ul internaþional în probleme
alimentare de la Roma (1996) a definit
criteriile de bazã ºi direcþiile prioritare în
remedierea problemelor alimentare la niv-
el internaþional, regional ºi naþional. Pot-
rivit acestei concepþii, securitatea alimen-
tarã globalã este asiguratã de: echilibrul
dintre producere ºi consumul alimentar
pe plan mondial, echilibrul dintre cerere
ºi ofertã, stabilit în procesul funcþionãrii
pieþelor naþionale, regionale ºi mondiale.

Securitatea alimentarã naþionalã se
sprijinã, de regulã,  pe concepþia auto-
aprovizionãrii cu produse alimentare de
bazã ca parte componentã a securitãþii
economice a þãrii. Bineînþeles, aceasta se
referã doar la þãrile ce dispun de un
potenþial agrar pe mãsurã ºi sunt capabile
sã menþinã un sistem de aprovizionare în
condiþii economice adecvate. Securitatea
alimentarã naþionalã presupune prezenþa
a câtorva pãrþi componente, respectiv:

l stabilirea gradului de autoasigurare
a þãrii cu produse alimentare de primã
necesitate ºi a limitei critice de import;

l susþinerea agriculturii naþionale, în
baza unui set de acþiuni economice ºi
de protecþie ce þin de politica econom-
icã externã (aceste acþiuni se pot pro-
duce cu regularitate sau spontan, în ca-
zul destabilizãrii comerþului exterior.
Susþinerea agriculturii naþionale este
determinatã de necesitatea asigurãrii
securitãþii ºi independenþei alimentare
ca elemente ale suveranitãþii statului, cât
ºi de necesitatea menþinerii balanþei de
plãþi ºi de comerþ exterior ºi pãstrãrii

�Vorbele nu
potolesc foamea.�

Proverb

locurilor de muncã în sistemul business-
ului agrar);

l crearea ºi întreþinerea fondului ali-
mentar tranzitortiu ºi de rezervã ºi, în
primul rând, a celui de cereale. (Aceste
rezerve sunt folosite atât în cazul pãtrun-
derii mãrfurilor strãine în interiorul þãrii,
pentru reglementarea preþurilor ºi aten-
uarea efectului datorat oscilãrilor din
economie, cât ºi în scopul stabilizãrii
comerþului exterior.

Securitatea alimentarã la nivel de grup
social, familie ºi persoanã. Prioritar este
dreptul de acces al grupurilor sociale, al
familiei ºi persoanei la produsele alimen-
tare. Dat fiind faptul cã securitatea ali-
mentarã þine de însãºi existenþa omului,
de lichidarea ºi prevenirea foametei ºi
subnutriþiei, aceastã noþiune se transferã
din sfera politico-economicã în sfera ce
se sprijinã pe criterii sociale ºi etico-mo-
rale.

De la începutul anilor �90, s-a produs
o reducere substanþialã a potenþialului agrar
al þãrilor Europei Centrale ºi de Est, in-
clusiv al potenþialului agrar al Republicii
Moldova, unde nivelul producþiei alimen-
tare a scãzut cu peste 40 la sutã. Propriu-
zis, aceastã regiune devine un factor desta-
bilizator al situaþiei alimentare de pe mapa-
mond ºi o piaþã importantã a produselor
de import, ce aminteºte, într-o anumitã
mãsurã, modelul de dezvoltare al þãrilor
lumii a treia.

În general, în majoritatea þãrilor din
aceastã zonã, aprovizionarea cu produse
alimentare s-a înrãutãþit. Scãderea nive-
lului de viaþã a populaþiei a determinat
creºterea cotei de cheltuieli din bugetul
familiei pentru provizii, în timp ce media
consumului de calorii de persoanã s-a
redus. Astfel, chiar ºi în cazul mobilizãrii
bugetelor de familie pentru procurarea
produselor alimentare, nivelul de consum
al acestora se aflã în scãdere (a se vedea
tabelele nr. 5.6.1 ºi 5.6.2).

În condiþiile de crizã economicã ºi
restructurare a sectorului agrar din Re-
publica Moldova, a scãzut atât produce-
rea, cât ºi livrarea produselor alimentare
pe piaþa internã.
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În acelaºi timp, considerã FAO, prob-
lema alimentarã în þãrile aflate în tranziþie
economicã se acutizeazã în permanenþã
ºi din cauza cã populaþia nu beneficiazã
de asistenþa socialã necesarã, întregul sis-
tem social fiind degenerat. FAO apreciazã
o  asemenea situaþie ca relativ provizorie:
dupã ce producþia ºi consumul vor atinge
limitele inferioare, se considerã cã va urma
ascensiunea lor recuperatorie. Conform
acestui pronostic, zona Europei Centrale
ºi de Est urmeazã sã atingã nivelul nece-
sar de aprovizionare alimentarã cãtre anul
2010.

Reducerea producþiei agricole pe cap
de locuitor a limitat considerabil posibi-

Tabelul 5.6.1.

Media producþiei pe cap de locuitor în Republica Moldova a principalelor produse agricole, kg

1990 1994 1995 1996 1997 1998

Cereale ºi  leguminoase-boabe 581 438 663 506 870 684

Sfeclã de zahãr (industrialã) 544 390 532 502 479 398

Floarea-soarelui 58 37 56 77 48 55

Cartofi 68 117 106 95 107 102

Legume 270 127 135 89 97 137

Fructe 206 169 147 145 259 101

Struguri 215 175 236 213 82 94

Carne (în greu-tate de abataj) 84 36 33 32 31 28

Lapte 346 226 211 189 169 167

Ouã (bucãþi) 259 116 132 146 140 148

Sursã: DSAS (1990-toatã republica, 1994-1998-fãrã Transnistria)

litãþile de aprovizionare a populaþiei cu
produse alimentare, conturându-se ten-
dinþa de agravare a problemei alimenta-
re, devenitã în anii 1997-1998 deosebit
de acutã.

S-a modificat structura ºi calitatea
alimentaþiei. În primul rând, s-a micºorat
folosirea produselor de provenienþã ani-
malierã (carne, lapte, ouã), fapt ce a afec-
tat calitatea nutriþiei.

FAO a elaborat câteva criterii pentru
determinarea nivelului minim al con-
sumului de produse alimentare. În cazul
în care consumul pe cap de locuitor este
inferior acestui nivel, þara sau grupul so-
cial respectiv sunt considerate ca fiind

Tabelul 5.6.2

Media consumului alimentar pe cap de locuitor în Republica Moldova

Produse alimentare 1990 1994 1995 1996 1997 1998

Carne ºi produse din carne (kg) 58 30 23 25 25 23
Lapte ºi produse lactate (kg) 303 163 165 161 154 148
Ouã (bucãþi) 203 100 107 116 121 114
Peºte ºi produse din peºte (kg) 12,0 1,4 2 3,5 3 2,2
Zahãr (kg) 48,9 22,3 21 22,5 18 15,6
Ulei vegetal (l) 14,1 8,0 8 8,2 6,5 6,2
Cartofi (kg) 69 84 68 71 69 64
Legume ºi cucurbitacee(kg) 112 78 86 65 70 74
Fructe ºi struguri (kg) 79 68 60 59 80 54

Produse de panificaþie 171 139 135 127 127 129
(pâine, paste fãinoase, fãinã, crupe) (kg)

Sursã: DSAS (1998-calculat)



102

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

dezavantajate din punctul de vedere al
aprovizionãrii alimentare. Potrivit FAO,
poate fi consideratã neprielnicã situaþia
în care este depãºitã limita de jos, egalã
cu nivelul de alimentare ce asigurã doar
metabolismul de bazã al organismului
uman. În þãrile cu o climã caldã, nivelul
limitã e de 2100 calorii. Media de con-
sum alimentar în 24 de ore stabilitã de
FAO e de 2500 calorii. Este un nivel lim-
itã ce corespunde normelor de consum
al albuminelor, vitaminelor ºi sãrurilor
minerale ºi stabileºte nivelul corespunzã-
tor de consum atât sub aspectul volumu-
lui, cât ºi al structurii de alimentaþie.

Bineînþeles, de nivelul veniturilor, ex-
trem de diferit, depinde ºi gradul de satis-
facere cu produse alimentare a diferitelor
grupuri sociale. Pânã în 1990, în Moldova,
raportul veniturilor aflate la limita de sus ºi
limita de jos ale grupurilor, care alcãtuiesc
10 la sutã din populaþie era de 4:1; în
prezent, acest raport reprezintã 37:1. Proce-
sul de tranziþie la economia de piaþã a com-
portat apariþia unor discrepanþe flagrante
ale veniturilor populaþiei. S-a produs, de
asemenea, o scãdere generalã a mediei ven-
itului ºi, în consecinþã, reducerea consumu-
lui de alimente la majoritatea populaþiei.

Conform datelor CISR bazate pe
sondajul BGC, în 1998 mai puþin de 10 la
sutã din populaþie (respectiv, categoriile
de cetãþeni cele mai asigurate) avea posi-
bilitatea sã menþinã un nivel de consum
similar cu cel din anul 1990. Totodatã,
cca. 10 la sutã din populaþie consuma mai
puþin de 1500 calorii, ceea ce reprezintã,
dupã FAO, limita de subnutriþie maximã.
Media de consum pe cap de locuitor a
constituit, în Republica Moldova, 1980
calorii, în timp ce pragul stabilit de FAO e
de 2500 calorii.

Deºi reprezintã un indiciu important,
valoarea energeticã a produselor consu-
mate nu oferã informaþii despre calitatea
propriu-zisã a nutriþiei. În conformitate
cu recomandãrile FAO, raportul de con-
sum al proteinelor, grãsimilor ºi glucidelor
trebuie sã constituie 1:1:4. În Republica
Moldova, corelaþia e de 1:1,2:5,2.

Deosebit de stringentã e problema
alimentarã în familiile sãrace. Potrivit re-
zultatelor sondajelor în domeniu, ponde-
rea cheltuielilor pentru alimentaþie ale
primei zecimi, alcãtuitã din familiile cele
mai sãrace, a constituit 88,6 la sutã din
cheltuielile în ansamblu, în timp ce a ze-
cea zecime, ce reprezintã partea cea mai
avutã din populaþie, a cheltuit pentru
alimentaþie 46,0 la sutã, media constitu-
ind 64,4 la sutã din cheltuieli. Sortimen-
tul produselor alimentare consumate de
familiile sãrace este vizibil disproporþionat,
pâinea ºi legumele acoperind cea mai
mare parte a raþiei zilnice de consum.
Contrastele sunt flagrante, rata consumu-
lui (în expresie naturalã) pe cap de locu-
itor variind în funcþie de veniturile de care
dispune ultimã ºi prima zecime din
populaþia supusã sondajului. Respectiv,
consumul de carne e de 6,6 ori mai mare
la ultima zecime în raport cu prima zec-
ime; de peºte - de 5,3 ori; de fructe - de
4,4 ori; de zahãr - de 3,9 ori; de lapte ºi
produse lactate - de 3,4 ori; de legume -
de 2,7 ori; de cartofi - de 2,1 ori; de pâine
ºi de produse de panificaþie - de 2 ori.

Agravarea problemei alimentare pare
sã reprezinte una din consecinþele cele
mai grave ale crizei social-economice din
þarã, comportând reducerea veniturilor pe
cap de locuitor la nivelul þãrilor lumii a
treia. Deficitul alimentar a afectat, în ul-
timã instanþã, starea sãnãtãþii populaþiei:
a crescut morbiditatea ºi mortalitatea,
capãtã o mare rãspândire maladiile �so-
ciale� ( în special, tuberculoza) - fenom-
ene ce pun în pericol potenþialul uman al
þãrii.

Reducerea veniturilor ºi agravarea
problemei alimentare se produc în condi-
þiile unui sistem ineficient de protecþie
socialã. Iniþiativa individualã de autosal-
vare, de asigurare a securitãþii alimentare
reprezintã o nouã realitate a perioadei de
tranziþie, în care lotul auxiliar de pãmânt
devine, pentru multe familii, un factor al
protecþiei lor sociale.

Media suprafeþei loturilor de pãmânt
folosite în mod particular pentru obþinerea
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produselor agricole constituie 4612 m.p.
în localitãþile urbane. Procurarea produ-
selor alimentare solicitã cea mai mare parte
din cheltuieli, respectiv, 64,4 la sutã din
bugetul familiei (în oraºe - 56,4 la sutã, în
sate - 71,1 la sutã). Acest indice demon-
streazã pauperizarea populaþiei care uti-
lizeazã cea mai mare parte a veniturilor
sale pentru satisfacerea necesitãþilor ime-
diate. Rezervele ºi producþia de fabricaþie
proprie constituie cea mai mare parte din
volumul de consum alimentar de la sate ºi
o parte considerabilã - în oraºe. (Tabelul
nr. 5.6.1 prezintã datele referitoare la con-
sumul alimentelor produse în condiþii cas-
nice ºi al rezervelor.)

Practic, în cazul tuturor categoriilor
de produse alimentare, alimentele produse
în condiþii casnice ºi rezervele constituie
partea de consum principalã pentru lo-
cuitorii de la sate ºi o parte considerabilã
în volumul de consum alimentar al locu-
itorilor de la oraºe. Producþia în condiþii
casnice compenseazã, astfel, capacitatea
de cumpãrare scãzutã a populaþiei.

De menþionat cã populaþia Repub-
licii Moldova nu are întotdeauna acces la
produsele alimentare de bazã. Problema
constã în diminuarea substanþialã a ca-

Fig. 5.6.1.

Consumul alimentelor produse
în condiþii casnice ºi al rezervelor

Sursã: datele sondajului BGC

pacitãþii de  cumpãrare a populaþiei, ceea
ce se  confirmã ºi prin scãderea volumu-
lui de produse alimentare procurate în
sistemul de comerþ cu amãnuntul.

De menþionat cã populaþia Republicii
Moldova nu are întotdeauna acces la
produsele alimentare de bazã. Problema
constã în diminuarea substanþialã a
capacitãþii de  cumpãrare a populaþiei, ceea
ce se  confirmã ºi prin scãderea volumului
de produse alimentare procurate în sis-
temul de comerþ cu amãnuntul.

Produse de
panificaþie

Fructe

Legume

Cartofi
Ulei vegetal

Zahãr

Peºte

Lapte

Carne

Oraº Sat

Tabelul 5.6.3

Media pe cap de locuitor a cantitãþii de produse alimentare procurate anual în sistemul comerþului cu
amãnuntul, kg.

1995 1996 1997 1998 1998
    în % faþã

de 1997

Carne ºi produse din carne 1,7 2,9 2,6 2,4 92,3

Peºte ºi produse din peºte 0,47 0,84 0,62 0,57 91,9

Unt 0,33 0,34 0,2 0,19 95

Ulei vegetal 0,63 0,93 0,81 0,79 97,5

Lapte ºi produse lactate 6,2 5,3 4 3,6 90

Ouã, bucãþi 10,3 44,4 41,1 40,4 98,2

Zahãr 1,9 3,7 6 5,4 90

Pâine ºi produse de panificaþie 42,1 39,7 36,5 36,7 100,5

Crupe ºi leguminoase 2,4 2,5 1,9 1,7 89,5

Cartofi 2,2 2,8 2 1,9 95

Legume 3,4 3,4 3,5 3,4 97,1

Fructe ºi struguri 1,9 5,7 7,7 6,7 87

Sursã: datele DSAS
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Caseta 5.6.1

Asigurarea cu apã potabilã

Aprovizionarea populaþiei cu apã potabilã constituie un element
important al securitãþii economice. Fãcând parte din categoria
necesitãþilor vitale ale omului, accesul la apã potabilã exercitã un
impact crucial asupra dezvoltãrii umane. Resursele de apã potabilã
în Moldova sunt foarte limitate ºi alcãtuiesc aproximativ 3,8 km
cub. Gradul  lor de regenerare este de 11% anual, ceea ce e insufi-
cient  pentru a menþine ciclul resurselor acvatice la un nivel durabil.
Þinând cont de faptul cã Moldova este  atacatã frecvent de secete,
debitul resurselor acvatice se reduce substanþial, ceea ce se rãsfrânge
negativ asupra con-
sumului de apã în
ansamblu. Gradul de
asigurare cu apã po-
tabilã este neuniform
dupã teritoriu: valoa-
rea medie a debitului
descreºte semnificativ
dinspre Nord spre Sud, alcãtuind în prezent  proporþia de 1:3.

Consumul mediu zilnic individual de apã potabilã pe republicã
este de 163 litri , ceea ce e  mai puþin ca în majoritatea statelor din
Europa Centralã si de Sud (255 litri/persoanã) ºi cu mult în urma
statelor occidentale (300 litri /persoanã). De remarcat faptul cã  în
multe localitãþi din sudul Moldovei acest indicator  nu depãºeºte 20
litri pe persoanã.

Specificul aprovizionãrii populaþiei cu apã potabilã în Moldova
constã în aceea cã sursa principalã o constituie fântânile de pe lângã
gospodãrii. În mediu pe republicã de aceastã sursã de apã se foloseºte
aproape 2/3 din populaþie. Deºi în localitãþile urbane ponderea
fântânilor în aprovizionarea cu apã este mai micã (14,4%), totuºi
ele deþin locul secund în asigurarea populaþiei cu apã potabilã. De
menþionat cã 35% din populaþie are acces la apa potabilã doar nu-
mai din fântâni.

Fenomenul fântânilor în Moldova face ca apa sã fie mai uºor
expusã pericolului poluãrii. Doar 30% din resursele acvatice core-
spund standardelor naþionale. Din acest motiv circa 42% din populaþie
considerã cã proasta calitate a apei potabile afecteazã în mod direct
starea sãnãtãþii ºi  cauzeazã apariþia diferitor maladii.

Prin urmare, în domeniul asigurãrii populaþiei cu apã potabilã
urmeazã a fi soluþionatã o problemã tri-dimensionalã: (i) folosirea
raþionalã a resurselor de apã; (ii) gestionarea eficientã a regenerãrii
ºi pãstrãrii ei; (iii) majorarea calitãþii apei potabile.

Sursã: datele sondajului BGC pe a. 1998

Securitatea alimentarã include, în
afarã de ridicarea productivitãþii sectoru-
lui agrar ºi a capacitãþii de cumpãrare a
populaþiei, ºi protecþia consumatorului
autohton vis-a-vis de invazia produselor
falsificate, de proastã calitate, ori cu ter-
men de valabilitate expirat, puse în vân-
zare din surse de import. Calitatea mul-
tor produse de import cedeazã calitãþii

celor de origine localã, fapt ce presupune
aplicarea unui control eficient care sã
blocheze accesul produselor necalitative
pe piaþa de consum a Republicii Moldo-
va. Unele þãri, însã, s-au pronunþat în
favoarea aplicãrii unor mãsuri de protecþie
a agriculturii naþionale.

Luându-se în consideraþie poziþia-
cheie a complexului agro-industrial în
economia naþionalã a þãrii ºi, de aseme-
nea, rolul decisiv pe care îl are agricultu-
ra în asigurarea securitãþii alimentare a
populaþiei, este oportun ºi raþional ca
asemenea acþiuni sã fie prevãzute ºi pen-
tru Republica Moldova.

5.7. Securitatea ecologicã

Dezechilibrele ecologice în Republi-
ca Moldova sunt legate pe de o parte de
supraexploatarea resurselor naturale re-
generabile, pe de altã parte de degradar-
ea globalã a calitãþii mediului ambiant.
Reducerea capacitãþilor de regenerare a
resurselor ºi poluarea mediului afecteazã
vital securitatea existenþei umane.

Resursele naturale

Resursele naturale reprezintã o com-
ponentã esenþialã a patrimoniului
naþional. Regimul lor de exploatare de-
terminã în mare mãsurã starea mediului:
volumul ºi gradul de epuizare (depreciere,
deteriorare) a resurselor, precum ºi a fac-
torilor de calitate ai mediului înconjurã-
tor. În contextul securitãþii economice,
Republica Moldova dispune în proporþii
suficiente de resurse pedo-climatice care
reprezintã un potenþial regenerabil de
valoare pentru dezvoltarea durabilã a unei
agriculturi de mare randament. Cât
priveºte resursele naturale neregenerabile,
cum ar fi materialele de construcþie sau
materiile prime pentru fabricarea acesto-
ra, acestea, cu mici excepþii, sunt de
importanþã localã. Absenþa resurselor en-
ergetice, caracteristica ºi pentru alte þãri
din Sud-estul Europei, este un factor lim-
itativ în diversificarea activitãþilor eco-
nomice ºi de consum, care impune o
politicã economicã adecvatã.

Resursele de apã ale Republicii
Moldova se constituie din apele interio-
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�Când bei apã,
gândeºte-te
la izvor.�

Proverb

are, râurile de la hotar - Nistru ºi Prut -
ºi rezervele de ape subterane. Stocul me-
diu multianual al râurilor Republicii
Moldova este estimat la 13,2 miliarde
metri cubi, cu o distribuþie neuniformã
în timp ºi spaþiu. Aceasta constituie resursa
medie teoreticã a apelor de suprafaþã.
Nistrul acoperã 77-80% din aceste resurse.
Rezerva de ape subterane este estimatã la
cca. 2,8 miliarde metri cubi. Rezultã cã
potenþialul teoretic de apã este de circa
16 miliarde metri cubi, ceea ce înseamnã
3700 metri cubi / locuitor pe an.

Potenþialul disponibil este de aprox-
imativ 1100 m3 /locuitor pe an, ceea ce
situeazã Republica Moldova printre þãrile
cu resurse de apã relativ sãrace, dupã
România (1800 m3 /locuitor pe an), dupã
aºa þãri ca Franþa, Italia (3000-5000 m3 /
locuitor pe an), Austria, Elveþia (5000-
10000 m3 /locuitor pe an), Finlanda,
Norvegia (peste 20000 m3/locuitor pe an).
Potenþialul utilizabil în regim natural asig-
urat pentru anii secetoºi se reduce la 10,5-
7,5 miliarde m3.

Managementul apelor în Republica
Moldova este încã defectuos ºi dezechili-
brat, din care cauzã nu face faþã noilor
probleme de alocare a resurselor, efici-
entizare a serviciilor ºi protecþie a ecosis-
temelor acvatice. Au loc pierderi foarte
mari în reþelele de distribuþie în aºezãrile
urbane ºi în sistemele de irigaþie.

Apa a fost consideratã o resursã ne-
limitatã ºi fãrã valoare economicã. S-au
fãcut eforturi mari pentru gãsirea ºi utili-

Tabelul 5.7.1.

Resursele de apã de suprafaþã din Republica Moldova.

Bazinul hidrografic Debitul anual km3

al râurilor Total Inclusiv scurgeri pe râuri
 interioare

Stoc mediu Ani secetoºi Stoc mediu           Ani secetoºi

75% 95% 75% 95%
Nistru 10,2 8,08 5,7 0,63 0,38 0,17

Prut 2,9 2,38 1,83 0,28 0,16 0,08
Cahul 0,11 0,05 0,01 0,11 0,05 0,01

Total în Moldova 13,21 10,51 7,54 1,02 0,59 0,26

Sursa: datele Ministerului Mediului ºi IES al Republicii Moldova

zarea surselor, dar nu ºi pentru asigurarea
regenerãrii cantitative ºi calitative a apelor.
Însã menþinerea capacitãþii de regenerare
durabilã a rezervelor de apã necesitã o altã
abordare a managementului respectiv. Ast-
fel, Tratatul de bazã al UE prevede gos-
podãrirea integralã a resurselor de apã (de
suprafaþã ºi subterane) pe bazine hidro-
grafice. În Republica Moldova aceste prin-
cipii încã nu sunt puse în aplicare. Legis-
laþia în domeniu nu este armonizatã cu
normele internaþionale. Raporturile jurid-
ice cu þãrile vecine nu sunt definitivate.
Mecanismele economice sunt rudimenta-
re ºi ineficiente pentru remodelarea moti-
vaþionalã a comportamentului consuma-
torilor.

Resursele funciare ºi de sol sunt tot atât
de importante ca ºi resursele de apã.
Suprafaþa fondului funciar al Republicii
Moldova, la sfârºitul anului 1998, era de
33,8 mii km2 având urmãtoarea structurã
pe categorii de folosinþã: teren agricol -
75,5%, pãduri ºi alte plantaþii forestiere -
12,5%, alte categorii de terenuri - 12 %.
In structura terenurilor agricole ºi a fon-
dului funciar suprafeþele arabile ocupã re-
spectiv 75,5% ºi 53,5%. Plantaþiile perene
- preponderent vii ºi livezi care se supun
regulat lucrãrilor mecanizate ºi tratamen-
telor chimice - constituie 14,5% din ter-
enurile agricole. Astfel suprafeþele supuse
lucrãrilor intensive ocupã aproape 2/3 din
suprafaþã totalã a þãrii ºi 85,3% din
suprafaþã terenurilor agricole. Pãºunilor ºi
fâneþelor le revin 14,7% din terenurile ag-
ricole.
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Pe parcursul tranziþiei la economia
de piaþã, în urma reformelor s-a schim-
bat substanþial repartiþia fondului funciar
pe deþinãtori de terenuri, dupã cum ur-
meazã:

Se ºtie cã micºorarea suprafeþelor ag-
ricole, în special ale celor arabile reprez-
intã un pericol global. În acelaºi timp,
extinderea exageratã a terenurilor arabile
în defavoarea altor categorii de biocenoze
(de exemplu pãduri), cumulatã cu teh-
nologii intensive provoacã eroziunea
solurilor. Dupã unele estimãri asigurarea
hranei �minime� pentru o persoanã pe
glob necesitã în medie 0,6 ha pãmânt ara-
bil. În condiþiile Uniunii Europene, se
apreciazã cã pentru asigurarea securitãþii
alimentare sunt necesare minimum 0,15
ha teren arabil pe locuitor. În Republica
Moldova fiecãrui locuitor îi revin 0,41 ha
de terenuri arabile.

Capacitatea reproductivã a fertilitãþii
ºi calitatea ecologicã a solurilor sunt grav
afectate de exploatãrile agricole mari ba-
zate pe tehnologii intensive cu folosirea
excesivã a fertilizatorilor chimici, a pes-
ticidelor ºi erbicidelor.

Criza economicã ºi energeticã, modul
de realizare a reformelor în agriculturã cu
apariþia multor proprietari lipsiþi de echipa-
mentele necesare ºi cunoºtinþele de speci-

Tabelul 5.7.2

Fondul funciar pe deþinãtori (la sfârºitul anului), mii ha

Deþinãtori:              Anii
1991 1995 1997 1998

Total terenuri 3376,0 3385,3 3384,4 3384,4

Cu destinaþie agricolã 2537,7 2032,6 1994,4 1980,9

Localitãþile 400,8 441,7 441,7 449,0

Fondul de rezervã* 466,6 462,5 487,0 498,4

Întreprinderi industriale 77,6 58,4 58,3 58,4
ºi alte ramuri

Fondul silvic ºi ocrotirea 325,0 344,1 350,6 350,4
naturii

Fondul apelor 26,0 46,0 47,0 47,3

* Terenuri destinate dezvoltãrii sociale a localitãþilor ºi de folosinþã
generalã (pãºuni obºteºti etc.)

Sursã: DSAS al Republicii Moldova

alitate, pãstrarea schemelor tehnologice
vechi cu reducerea drasticã a cantitãþilor
de îngrãºãminte (organice ºi minerale),
dezorganizarea sistemelor de irigaþie, au
condus nu numai la o scãdere dramaticã a
producþiei, dar ºi la intensificarea proce-
sului de depreciere a solurilor.

Recuperarea potenþialului regenerativ
al solurilor, dupã cum aratã experienþele
unor þãri avansate, este posibilã. O nouã
abordare a agriculturii, focalizatã pe dez-
voltarea tehnologiilor adecvate mediului
natural, poate asigura un randament du-
rabil ºi chiar micºora costurile de producþie.

Pãdurile þãrii nu pot fi privite ca
resurse forestiere de importanþã econom-
icã directã, ca surse de materie primã lem-
noasã. Dimensiunile, calitatea ºi geogra-
fia pãdurilor nu corespund nici exigenþelor
de infrastructurã ecologicã. Ele reprez-
intã o rãmãºiþã a codrilor din secolele tre-
cute. Actualele suprafeþe fie sunt afectate
substanþial de vechi defriºãri selective, fie
sunt în întregime de provenienþã antro-
pogenã recentã. Circa o treime din toatã
suprafaþa pãdurilor este plantatã în ultimii
40-50 ani, de regulã, preponderent cu
specii aduse din ecosistemele altor þãri ºi
continente (salcâm, mesteacãn alb, pini,
brazi etc.), fapt care face aceste pãduri
mai puþin eficiente ecologic, mai puþin
potrivite ca habitat pentru speciile vii, mai
vulnerabile ºi neviabile. Costurile
întreþinerii ºi regenerãrii unor asemenea
pãduri calculate pe termen lung, sunt de
regulã mai mari. În funcþie de specia ar-
boricolã dominantã, pãdurile au urmã-
toarea structurã: stejãriºuri - 47,6%, sal-
câmete - 31,8%, frãsinete ºi cãprinete -
9,1% , teiºuri ºi plopiºuri - 3,1%, fãgete -
0,2%, alte formaþii - 8,2%.

Potrivit Cadastrului funciar, suprafaþa
fondului forestier cuprinde 394,7 mii ha,
inclusiv pãduri - 325,4 mii ha, gradul de
împãdurire a þãrii fiind de 9,6% (indice
calitativ pentru comparaþie cu alte þãri).
Pãdurile cuprind circa 800 trupuri de
pãduri, cu suprafeþe ce variazã între 5 ºi
1500 ha, dispersate neumform pe terito-
riul þãrii. Conform legii, pãdurile sunt în
proprietatea statului. Aproape 89% din
suprafaþa fondului forestier se aflã în ges-
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tiunea Asociaþiei de Stat pentru silvicul-
turã �Moldsilva�. Restul pãdurilor sunt
în administraþia organelor publice locale,
precum ºi a agenþilor economici din ag-
riculturã, transport, industrie etc. Aceste
pãduri sunt dispersate în sectoare mici,
specia de bazã fiind salcâmul.

Biodiversitatea ºi ariile protejate. Fi-
ind situatã în zona marginalã a trei re-
giuni floristice (est-europeanã forestierã,
est-europeanã de stepã, mediteraneanã de
silvostepã) ºi a celei faunistice de tranziþie
dintre stepa continentalã asiaticã ºi sil-
vostepa europeanã, Republica Moldova
se deosebeºte printr-o diversitate biolog-
icã foarte vulnerabilã. Se estimeazã cã
ecosistemele naturale ocupã nu mai mult
de 20% din teritoriu, sunt foarte fragmen-
tate ºi degradate. Potenþialul vital al eco-
sistemelor forestiere este slab, cuprinzând
172 specii de vertebrate terestre ºi 859
specii floristice, din care 40% sunt in-
troduse din alte regiuni. Din ecosisteme-
le de stepã s-au pãstrat doar mici frag-
mente în care se pãstreazã 55 specii flo-
ristice ºi 109 specii de animale vertebrate.
Ecosistemele naturale de luncã ocupã
1,5% din teritoriu, dar dispun de o diver-
sitate relativ bogatã. Cartea Roºie a Re-
publicii Moldova include 241 specii fau-
nistice ºi floristice. Specialiºtii considerã
cã numãrul speciilor rare ºi periclitate,
care trebuie incluse în Cartea Roºie, se
ridicã la 600.

Suprafaþa ariilor protejate constituie
1,7% din teritoriul þãrii fiind una din cele
mai mici din þãrile europene (Ucraina 3%,
Franþa 7%, Germania 13%, Austria 25%,
etc.). Reþeaua naþionalã cuprinde 12 cat-
egorii de arii protejate: 5 rezervaþii
ºtiinþifice (19,4 mi ha), 130 monumente
ale naturii, 63 rezervaþii naturale, 41
rezervaþii peisajistice, multe monumente
geologice, paleontologice, hidrologice ºi
altele.

Calitatea globalã a mediului
în Republica Moldova

O dezvoltare umanã viabilã este de
neconceput fãrã un mediu ambiental
sãnãtos. Calitatea mediului în Republica
Moldova, ca ºi în alte þãri, este afectatã

de impactul negativ al activitãþilor eco-
nomice, de exploatarea neadecvatã a
resurselor naturale, de infrastructurile teh-
nico - edilitare depãºite ºi de poluarea
transfrontalierã.

Calitatea aerului. Pe ansamblul teri-
toriului Republicii Moldova cantitatea de
poluanþi emiºi în atmosferã în 1998 s-a
evaluat la 274 mii tone. Raportatã la
numãrul locuitorilor acest nivel este mai
mic decât în þãrile vecine ºi constituie în
prezent 64 kg / locuitor / an. Scãderea
bruscã a producþiei industriale în perioa-
da de tranziþie ºi, concomitent, creºterea
numãrului de autovehicule a schimbat
structurã provenienþei emisiilor poluante
faþã de anii 80. În 1998 contribuþia surselor
mobile de poluare a depãºit cota medie
pe glob (60%) atingând 83% (226,4 mii
tone). Aportul transportului în poluarea
oraºelor atinge 92% pentru Chiºinãu, 95%
- Bãlþi, 96% - Cahul etc.

Surselor fixe le revine 17 % (47,6 mii
tone) din totalul emisiilor. Din aceastã
cantitate, 79 % aruncã în aer centralele
termoelectrice ºi instalaþiile de cazane.
Ponderea cea mai mare în emisiile sumare
de poluanþi o au: hidrocarburile (15 %)
din transportul rutier, oxidul ºi bioxidul
de azot (14%), bioxidul de sulf fin trans-
portul rutier ºi centralele termoelectrice,
monoxidul de carbon (8%) din transpor-
tul rutier ºi într-o micã proporþie din com-
bustia întreprinderilor industriale.

Poluarea transfrontalierã afecteazã
bazinul aerian al Republicii Moldova în
principal cu oxizi de sulf ºi oxizi de azot.
Gradul de poluare adus cu precipitaþiile
dinspre vest, nord - vest (România, Po-
lonia, Cehia, Slovacia, Germania) ºi din-
spre est, nord-est, sud-est (Ucraina) este
mai mare decât poluarea internã la oxizii
de sulf de 4 ori ºi la oxizii de azot - de
1,5 ori.

Calitatea apei. Potrivit analizelor de
laborator (1998) calitatea apei din râurile
Nistru ºi Prut este calificatã ca poluatã
moderat, deci potabilizabilã, iar cea a
râurilor interne - poluatã ºi degradatã. În
ultimul deceniu se observã o scãdere a
cursurilor râurilor cu sectoare ce conþin
apã degradatã ºi o creºtere a ponderii
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sectoarelor cu apã potabilizabilã. Aceastã
dinamicã reflectã diminuarea emisiilor,
condiþionatã de restrângerea activitãþilor
din industrie ºi agriculturã, dar ºi datoritã
unor acþiuni mai ample de protecþie a
calitãþii apelor în comparaþie cu perioada
anterioarã. Calitatea apelor subterane con-
tinuã sã rãmânã nesatisfãcãtoare, în unele
cazuri din cauza poluãrii, în altele datoritã
condiþiilor geologice. În unele zone apele
subterane se caracterizeazã prin concen-
traþii ridicate de fluor. În alte teritorii aceste
ape au concentraþii ridicate de hidrogen
sulfurat, metan sau sunt totalmente min-
eralizate. În ultimii ani se observã o creºtere
explozivã în apele freatice a compuºilor
de azot ºi de amoniac, îndeosebi în zonele
Teleneºti, Floreºti, Orhei, Ungheni, Com-
rat. În majoritatea fântânilor se atestã o
concentraþie supranormativã de nitraþi ºi
sulfaþi.

Problema calitãþii apei consumate de
populaþie se discutã demult, dar dincolo
de constatãri generale nu se realizeazã
nimic substanþial, deºi unele programe ºi
proiecte au fost. Pânã în prezent nu se
poate concretiza informaþia privind cota
populaþiei care are acces la apã potabilã
curatã. Lipseºte evidenþa, monitorizarea
surselor mici de apã ºi informarea core-
spunzãtoare a populaþiei.

Calitatea solurilor. Dupã calitãþile
naturale, solurile Republicii Moldova fac
parte din categoria celor mai valoroase
din zona temperatã. Solul suportã
consecinþele impactului diferitelor pro-
cese ºi fenomene dãunãtoare naturale ºi
antropogene.

Deprecierea potenþialului regenera-
tiv natural al solului, ca ºi în alte þãri,
este rezultatul supraexploatãrilor, a irigãrii
necorespunzãtoare, a tehnologiilor agri-
cole intensive aplicate în ultimii 50 de
ani. Azi eroziunea ºi degradarea solurilor
în Republica Moldova constituie o
ameninþare directã la securitatea econom-
icã ºi socialã a þãrii.

Suprafaþa totalã a terenurilor erodate
creºte cu o ratã anualã de 1,5% (10 mii
ha) ºi actualmente constituie 32,2% din
terenurile agricole. Mii de hectare sunt
distruse de alunecãri ºi ravene.

Deprecierea (uzura) solurilor, epui-
zarea productivitãþii lor biologice, se man-
ifestã sub mai multe forme, cunoscute ºi
în alte þãri: accelerarea eroziunii prin apã
ºi coliene, deficitul de fosfor ºi azot, acid-
itatea excesivã, compactarea profilului,
poluarea cu pesticide, sãruri, metale grele
ºi altele (vezi ºi RNDU, 1997, p. 62-64).
Deºi procedeele de menþinere a fertilitãþii
naturale a solurilor se cunosc, în þarã ex-
istã o inerþie ºi numeroase bariere de
naturã politicã, economicã, instituþionalã
ºi socialã care conduc la neglijarea pro-
movãrii unor acþiuni energice adecvate
în domeniu.

Calitatea pãdurilor este afectatã de
urmãrile unor politici de gestiune necore-
spunzãtoare din perioadele anterioare
când se recoltau cantitãþi de masã lem-
noasã care depãºeau capacitatea de ex-
ploatare a pãdurilor limitatã prin amena-
jãrile silvice. Pãdurile sunt adesea atacate
de boli ºi dãunãtori. Calitatea pãdurilor
este serios prejudiciatã de tãierile ilicite
ºi pãºunatul vitelor. În majoritatea lor,
pãdurile Republicii Moldova nu provin
din seminþe, ci din lãstari (de generaþiile
3-5-8 ale rotaþiilor de tãieri), de aceea
structura ºi funcþiile lor sunt degradate.
Arboreturile îmbãtrânesc fiziologic re-
pede, iar capacitatea lor de rezistenþã la
factorii negativi de mediu este redusã.
Ecosistemul silvic este deteriorat ºi fragil.

Problemele deºeurilor. Deºi nu dis-
pune de mari industrii, Republica Moldo-
va se confruntã, ca ºi alte þãri, cu toate
problemele acumulãrii deºeurilor. Depoz-
itarea, pãstrarea ºi valorificarea deºeurilor
rãmân probleme de discuþii, analize ºi
intenþii sau chiar proiecte fãrã soluþii prac-
tice adecvate. Republica nu dispune de
nici un poligon corespunzãtor pentru în-
groparea deºeurilor toxice. O parte din
aceste deºeuri se depoziteazã în afara
perimetrelor admise ºi special amenajate.
O altã parte se evacueazã fãrã autorizaþia
organelor de resort la gunoiºtile pentru
deºeuri menajere. Conform evidenþei In-
spectoratului Ecologic de Stat (IES) în
þarã s-au acumulat circa 13 mii tone de
deºeuri toxice ceea ce înseamnã 3,3 kg /
locuitor. Doar jumãtate (49%) din aces-
tea sunt îngropate.
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Inconsecvenþa în privatizarea agricul-
turii a fãcut sã scape de sub control ges-
tiunea depozitelor de chimicale din fos-
tele gospodãrii colective. Depozitele au
rãmas fãrã stãpân (nu au fost privatizate),
unele s-au ruinat, altele au fost demo-
late, cele existente necesitã reparaþii cap-
itale ºi amenajãri corespunzãtoare, im-
posibile din lipsa de mijloace. O hotãrâre
specialã a Guvernului din 1997 referitoare
la colectarea ºi depozitarea pesticidelor
inutilizabile ºi interzise nu se poate real-
iza practic fãrã sprijinul financiar al or-
ganismelor internaþionale.

O situaþie la fel de dificilã se întrevede
ºi în domeniul deºeurilor menajere.
Capacitãþile majoritãþii poligoanelor pen-
tru deºeuri sunt epuizate, iar exploatarea
lor atinge sau depãºeºte limita admisibilã.
Alte gunoiºti nu se pot construi nu numai
din lipsã de mijloace financiare, dar ºi din
lipsã de terenuri. În þarã funcþioneazã 1348
rampe de deºeuri menajere, cu o suprafaþã
de 1144,3 ha sau 31 m2 / locuitor, unde
sunt depozitate 29,4 mil. mc gunoaie, sau
6,8 m3 / locuitor. Aici nu întrã gunoiul
care se depoziteazã în locuri neautorizate
- râpi, gropi, foste cariere, pe malul râurilor
ºi iazurilor etc. Deoarece primãriile nu
dispun de transport ºi combustibil pentru
evacuarea deºeurilor, în multe sate apar
gunoiºti spontane neautorizate. Colectar-
ea separatã a metalului uzat, sticlei, cau-
ciucului, maculaturii etc. cu ulterioara lor
reciclare se aflã în stadiu de elaborare.

Managementul mediului natural

Odatã cu tranziþia la economia de piaþã
în procesul de restructurare ºi de refor-
mare a societãþii din Republica Moldova,
se contureazã inevitabil principii noi în
abordarea strategiilor de dezvoltare a þãrii.
Conservarea resurselor ºi protecþia medi-
ului devin obiective iminente în reaºezarea
economicã, socialã ºi moralã a comunitãþii
umane. În cadrul noilor concepþii se în-
scrie ºi modificarea instrumentelor de
management al mediului natural: rapor-
turile de proprietate asupra resurselor ºi
rolul statului; regimul juridic (legislaþia);
instrumentele economice, tehnico-norma-
tive, educaþionale, etc.

Cele mai semnificative realizãri se
observã în domeniul formãrii cadrului leg-
islativ, necesar pentru conservarea ºi
protecþia mediului. În totalitate legile in-
trate în vigoare urmãresc concretizarea
acþiunilor de protecþie a mediului ºi de
conservare a condiþiilor favorabile sãnãtãþii
oamenilor, a mãsurilor preventive de evi-
tare a poluãrii ºi epuizare a resurselor, de
conservare a biodiversitãþii, precum ºi
racordarea la prevederile convenþiilor ºi
programelor internaþionale în domeniu. O
nouã generaþie de acte legislative speci-
fice sunt în curs de elaborare, vizând cu
preponderenþã sectoare concrete de ex-
ploatare a resurselor: agriculturã, indus-
trie, transporturi, aºezãri umane, etc. In-
stituirea instrumentelor economice men-
ite sã influenþeze interesul ºi comporta-
mentul ambiental al agenþilor economici
(conservarea resurselor, protecþia mediu-
lui, recuperarea deºeurilor, introducerea
tehnologiilor adecvate) în Republica
Moldova se reduce deocamdatã la percepe-
rea taxelor pentru utilizarea (consumul)
resurselor ºi protecþia mediului natural.

Plãþile pentru poluare ºi penalitãþile
pentru diferite încãlcãri se încaseazã la
fondul ecologic, iar taxele pentru utiliza-
rea resurselor se percep la buget. Deºi
valoarea acestor taxe nu este fundamen-
tatã dupã criterii economice ºi nu-ºi face
efectul financiar, economic sau ecologic,
aplicarea lor reprezintã o experienþã, un
reper pentru perfecþionarea acestor
mecanisme. Administrarea în domeniul
protecþiei mediului intrã actualmente în
competenþa Ministerului Mediului. Rolul
ministerului ca autoritate centralã în po-
litica guvernului a crescut faþã de anii
precedenþi.

Atenþia ºi sprijinul de care se bucurã
în ultimii ani problematica mediului în
Republica Moldova din partea organis-
melor internaþionale, reuºesc în mare
mãsurã sã sensibilizeze conºtiinþa ºi
acþiunile factorilor politici.

Problema esenþialã care paralizeazã
funcþionalitatea instituþionalã a protecþiei
mediului natural este lipsa reacþiilor adec-
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vate la micronivel: administraþia publicã
localã, agenþii economici, societatea civ-
ilã, cetãþenii, oamenii obiºnuiþi. Legislaþia
ca atare, oricât de bunã ar fi, nu poate
substitui tradiþiile, modelele de compor-
tament ale oamenilor. Modificarea lor
cere nu numai o profundã conºtientizare
a problemei dar ºi o altã percepþie a val-
orilor, o altã moralã. Un program naþional
de educaþie ecologicã este mai mult decât
oportun. Evident, acesta nu poate fi izolat
de obiectivele ºi acþiunile ce urmãresc
ameliorarea bunãstãrii oamenilor: secu-
ritatea economicã, alimentarã ºi fizicã a
omului.

Un rol important l-ar putea avea în
toate acestea ONG-urile de profil eco-
logic. Deºi numãrul acestor organizaþii a
crescut, ele încã nu au reuºit sã devinã
suficient de influente în formarea opiniei
publice corespunzãtoare.

5.8. Creºterea insecuritãþii
personale

Gradul în care drepturile omului ºi
securitatea personalã sunt respectate ºi
protejate reprezintã unul din criteriile fun-
damentale pentru aprecierea gradului de
democratizare a fiecãrui stat. Însã nici unul

�Când te paºte
nevoia, nu ºtii de
unde vine.�

Proverb

dintre aspectele securitãþii omului nu este
mai important decât cel al protecþiei lui
contra agresiunii fizice. În condiþii de crizã
politicã, economicã ºi socialã, viaþa indi-
vidului poate fi ameninþatã din mai multe
direcþii: din partea statului ºi funcþionarilor
de stat (violenþã fizicã, agresiune moralã,
torturi în sistemul penitenciar, stare de
rãzboi); din partea altor grupuri sociale
(conflicte etnice); din partea unor persoane
particulare sau grupuri criminale ºi violenþa
de stradã; ameninþãri în familie, la adresa
femeilor ºi copiilor; auto-ameninþãri (si-
nucideri, narcomania, etc.).

Transformãrile care au loc  în societate
au provocat o scãdere simþitoare a gradului
de protecþie personalã a cetãþenilor. Perio-
ada de tranziþie a condus la apariþia ºoma-
jului ºi contrastelor sociale. Racket-ul, con-
flictele violente între grupãrile criminale,
coruperea organelor de drept ºi consumul
de droguri au devenit fenomene obiºnuite
pentru Moldova.

Problemele principale legate de se-
curitatea personalã în orice regiune din
Republica Moldova þin de criminalitate,
accidente de muncã sau rutiere, violenþã
în familie, droguri.

Însã principala ameninþare la securi-
tatea personalã a populaþiei este starea
criminogenã. Printre principalele cauze
ale agravãrii situaþiei criminogene în Re-
publica Moldova pe parcursul ultimului
deceniu sunt: formarea unui stat nou, cu
un sistem legislativ imperfect, adesea con-
tradictoriu; activitatea ineficientã a or-
ganelor de control;  dezmembrarea teri-
torialã a þãrii; conflictul armat din 1992
din Transnistria în urma cãruia în mâinile
populaþiei au nimerit cantitãþi considera-
bile de arme de foc ºi muniþii; formarea
unor grupuri noi de populaþie îmbogãþite
peste noapte care impun interesele nu-
mai pe cãi ilegale; arieratele la plata sal-
ariilor lucrãtorilor organelor de drept,
înzestrarea tehnicã insuficientã a lor.

Conform datelor statistice,  în 1998
pe teritoriul controlat de puterea centralã
(cu excepþia Transnistriei) au fost comise
8 210 crime grave, dintre care circa 377
prin utilizarea armelor de foc, grenadelor
ºi substanþelor explozive. În acelaºi timp,

Caseta 5.8.1

Tratatele internaþionale de bazã privind drepturile omului,
ratificate de Republica Moldova

l Pactul Internaþional cu privire la drepturile economice, sociale
ºi culturale.

l Pactul Internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice.

l Convenþia Internaþionalã pentru drepturile copilului.

l Convenþia pentru drepturile politice ale femeii.

l Convenþia Internaþionalã pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasialã.

l Convenþia asupra imprescriptibilitãþii crimelor de rãzboi
ºi a crimelor contra umanitãþii.

l Convenþia pentru prevenirea ºi reprimarea crimei de genocid.

l Convenþia asupra abolirii muncii forþate.

l Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare
faþã de femei.

l Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului.

l Convenþia-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale.

Sursã: Centrul pentru drepturile omului din Moldova, 1999
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nivelul criminalitãþii în Chiºinãu este de
la 2 pânã la 3 ori mai înalt decât în alte
zone ale Moldovei, reprezentând 178,1
crime la 10 mii locuitori în raport cu
media pe þarã de 95,7.  În 1998, în urma
crimelor premeditate au decedat 789 per-
soane (în 1997 - 824 persoane), din care
53% au decedat în urma omorurilor ºi a
tentativelor de omor. A crescut cu 14,4%
numãrul persoanelor fãrã ocupaþie care
au comis crime, fapt care confirmã im-
pactul problemelor sociale asupra nive-
lului de criminalitate.

Statistica mortalitãþii populaþiei din
cauza omuciderilor ºi sinuciderilor este
stranie. Astfel, în 1998 numãrul sinucider-
ilor pe teritoriul Republicii Moldova în-
trecea de 1,38 ori numãrul asasinãrilor
(15,7 cazuri de sinucideri la 100 mii lo-
cuitori ºi 11,3 omucideri la 100 mii locu-
itori), ceea ce deja trezea dubii. În peri-
oada tranziþiei însã, când situaþia econom-
icã a populaþiei evident s-a agravat, când
peste 300 mii de persoane ºi-au pierdut
locul de muncã ºi circa 80% din populaþie
se aflã sub nivelul sãrãciei, numãrul sinu-
ciderilor întrece numãrul omuciderilor
doar cu 10-20%. Aceasta poate servi drept
o cale de �îmbunãtãþire� a statisticii de-
scoperirii crimelor, pe de o parte. Pe de
altã parte, poate vorbi despre violenþa în
sistemul penitenciar.

S-a rãspândit considerabil fenomen-
ul corupþiei. Conform datelor conferinþei
republicane �Criminalitatea organizatã ºi
economia tenebrã în Republica Moldo-
va� organizatã de Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Moldova, Academia
de Poliþie, Asociaþia Independentã de
Criminologie ºi Fundaþia Soros (Febru-
arie, 1999), corupþia a atins cele mai mari
proporþii din istoria Republicii Moldova.
Peste 79 la sutã din antreprenori ºi 85 la
sutã din ceilalþi respondenþi au declarat
cã fãrã a oferi mitã funcþionarilor de stat
nu se poate rezolva nici o problemã.

În opinia publicã peste 92 la sutã din
respondenþi manifestã motive de teamã,
mai ales referitor la cruzimea criminal-
ilor ºi convingerea cã nu vor fi descoperiþi.
Ritmul de creºtere a multor genuri de
infracþiuni îngrijoreazã populaþia. Peste

Caseta 5.8.2

Datele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne referitoare la
combaterea criminalitãþii în Republica Moldova sunt destul de op-
timiste. Astfel, în 1998 s-a obþinut o reducere a criminalitãþii cu
9,3%, inclusiv cu 20,6%  a crimelor cu caracter grav pe linia poliþiei
criminale (tâlhãriile cu 25,9%, excrocheriile cu 48,1%, leziuni cor-
porale grave cu 20%, furturi ale proprietãþii de stat cu 20,9%, ale
mijloacelor de transport cu 20,4%, din apartamente cu 8,5%). Aceste
tendinþe pozitive se menþin ºi la începutul anului 1999. Mobilizarea
rezervelor în prevenirea ºi depistarea crimelor a contribuit ºi la spor-
irea eficacitãþii activitãþii poliþieneºti. Procentul de descoperire a
crimelor a crescut de la 59,9% la 64%, în special a crimelor cu
caracter grav (omorurile pânã la 82,4 la sutã, leziunile corporale
grave la 82,9%, violurile la 91,7%, tâlhãriile la 56,2%, jafurile la
47,5%, furturile averii de stat la 54,6%, ale mijloacelor de transport
la 27,8%). Numai în anul precedent au fost neutralizate 146 de
grupãri criminale, dintre care 67 stabile, au fost reþinuþi 411 crimi-
nali.

Însã conform unor relatãri în presa liberã, situaþia realã în com-
baterea crimei în Republica Moldova pare a fi mai dificilã. Existã
numeroase cazuri de clasare neîntemeiatã a dosarelor penale ºi do-
sire a informaþiei. O altã cauzã a diminuãrii numãrului crimelor
înregistrate este faptul cã cetãþenii apeleazã tot mai rar la ajutorul
organelor de drept pentru a-ºi apãra interesele. Populaþia pãtimitã
apeleazã la autoritãþile criminale pentru a-ºi asigura protecþia.

Sursã: MAI al Republicii Moldova

85 la sutã din respondenþi considerã ase-
menea democraþie falsã.

Un pericol real pentru securitatea
personalã în Moldova îl constituie
creºterea continuã a criminalitãþii legate
de rãspândirea ºi consumul drogurilor.
Oficial, în anul 1998 s-au înregistrat 870
de crime de acest gen. Deosebit de gravã
este situaþia printre minori. ªcolile ºi alte
instituþii de învãþãmânt devin þinta dis-
tribuitorilor de droguri. Rãspândirea nar-
comaniei a provocat o explozie a caz-
urilor de îmbolnãvire de SIDA. În
condiþiile neputinþei ºi ignoranþei struc-
turilor de stat, Fundaþia Soros Moldova
a finanþat un proiect care prevede asig-
urarea gratuitã a narcomanilor cu seringi
de unicã folosinþã în scopul diminuãrii
pericolului de contaminare cu SIDA.

În condiþiile crizei social-economice
s-a deteriorat situaþia securitãþii person-
ale a copiilor ºi femeilor. În Moldova tot
mai mulþi copii sunt privaþi de dreptul de
a frecventa ºcoala din cauza sãrãciei.
Toate acestea, îmbinate cu subnutriþia,
se rãsfrâng negativ asupra sãnãtãþii întregii
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generaþii. Copiii au început sã fie
exploataþi de grupãrile criminale în cali-
tate de cerºetori, s-a rãspândit prostituþia
printre minori. Conform datelor Minis-
terului Afacerilor Interne, 12 la sutã din
infracþiuni au fost comise de elevi, 54 la
sutã de minori neºcolarizaþi ºi 6 la sutã
de elevii ºcolilor tehnice-profesionale.
Una din cauzele creºterii criminalitãþii
este consumul bãuturilor alcoolice, vâr-
sta criticã a copiilor ºi supraexcitarea sis-
temului nervos. Fiecare al ºaptelea mi-
nor a sãvârºit infracþiuni în stare de ebri-
etate, 594 minori au luat parte la
infracþiuni în grup.

În 1998 au fost înregistrate 229 cazu-
ri de viol. Datoritã ºomajului, femeile sunt

nevoite sã se implice în activitãþi impro-
prii ºi riscante pentru a asigura existenþa
familiilor lor. Practicând comerþul în
stradã, femeile devin uºor þinta jafurilor.
În unele cazuri, ele sunt amãgite cu prom-
isiuni de angajare peste hotare, unde sunt
impuse sã practice prostituþia.

În pofida situaþiei proaste a dru-
murilor ºi practic triplãrii parcului de
autoturisme, preponderent din cota im-
portului masiv al autoturismelor vechi,
probabilitatea de a fi implicat într-un
accident rutier nu s-a schimbat. În 1998
au fost înregistrate circa trei mii accidente
rutiere în care peste 3600 persoane au
fost traumatizate iar 492 au decedat.

O problemã aparte o constituie
situaþia în raioanele de Est ale Republicii
Moldova. În urma conflictului armat din
primãvara-vara anului 1992, statul
moldovenesc a pierdut controlul asupra
acestui teritoriu. În Transnistria s-a ins-
taurat un regim care persecutã orice
opoziþie politicã prin mijloace ce nu au
nimic comun cu mecanismele statului de
drept. Deosebit de dificilã este situaþia
pentru acei locuitori care au cetãþenia
Republicii Moldova. Concedierile din
motive politice ºi intimidãrile au devenit
obiºnuinþã în zona controlatã de regimul
separatist. Securitatea personalã este afec-
tatã ºi de faptul cã pe malul stâng al Nis-
trului s-au pãstrat formaþiunile paramili-
tare de kazaci ºi foarte mult armament a
rãmas în mâinile populaþiei. Ultimii ani
au cunoscut o criminalizare bruscã a aces-
tei regiuni.

Administraþia de la Tiraspol nu oferã
nici un fel de informaþie privind gradul
real de criminalitate sau numãrul de ata-
curi asupra persoanei, etc. Însã þinând
cont de situaþia de ansamblu, se poate
afirma cã în Transnistria se încalcã
frecvent drepturile fundamentale ale om-
ului, iar situaþia securitãþii personale este
mult mai gravã decât pe restul teritoriu-
lui Republicii Moldova. Parlamentul Re-
publicii Moldova, având în vedere situaþia
din Transnistria, precum ºi prevederile
punctului 11 e) al Avizului 188 (1995) al
Adunãrii Parlamentare a Consiliului Eu-

Caseta 5.8.3

Violãrile drepturilor omului

Regimul separatist de la Tiraspol acordã atenþie prioritarã creãrii

structurilor de forþã, inclusiv a forþelor armate. În situaþia când

regimul separatist a impus cu forþa �obligaþiunea militarã gener-

alã�, aceasta deseori devine un pericol real pentru securitatea per-

sonalã a celor ce nu acceptã regimul. Existã numeroase cazuri când

pentru refuzul de a fi înrolat în armata regimului autoproclamat

persoanele au fost supuse torturilor fizice, devenind invalizi pentru

toatã viaþa.

Regimul de la Tiraspol practicã ºi rãpirea ilegalã a cetãþenilor.

La 14 decembrie 1998 cetãþeanul Republicii Moldova Vitalie Corobco

a fost rãpit la Chiºinãu ºi transportat la Tiraspol de colaboratorii

�ministerului securitãþii� transnistrian. Ulterior, Vitalie Corobco a

fost transportat la Moscova.

Un caz aparte este cel al deþinutului politic Deputatului în Par-

lamentul Republicii Moldova Ilie Ilaºcu, care timp de 7 ani este

supus unui abuz psihologic, torturilor fizice ºi este condamnat de

cãtre sistemul autoproclamat la moarte. Numeroasele apeluri la

organizaþiile internaþionale întreprinse de cãtre autoritãþile Repub-

licii Moldova pânã în momentul de faþã nu s-au soldat cu succes

deoarece autoritãþile Transnistrene nu recunosc organizaþiile

internaþionale. La momentul actual dosarul lui Ilie Ilaºcu se exam-

ineazã în mod excepþional de cãtre Curtea Europeanã pentru Drep-

turile Omului.

Sursã: compilare din mass-media
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ropei, a considerat necesar de a formula
la momentul ratificãrii Convenþiei Euro-
pene a Drepturilor Omului o Declaraþie
prin care Republica Moldova ºi-a delim-
itat de orice responsabilitate pentru actele
comise pe teritoriul autoproclamatei re-
publici nistrene.

Societatea a depãºit faza de tension-
are a relaþiilor interetnice de la începutul
anilor �90. Cu toate cã deocamdatã nu se
poate de vorbit despre o armonizare sta-
bilã a relaþiilor interetnice, confruntãrile
interetnice nu reprezintã deocamdatã un
pericol.

Se poate de constatat cã securitatea
personalã în Republica Moldova nu este
asiguratã într-un mod suficient. Condiþiile
pentru sporirea gradului de securitate
personalã pentru cetãþenii Moldovei pot
apãrea numai dupã depãºirea fazei celei
mai acute a crizei social-economice. To-
todatã, sistemul de asigurare eficientã a
securitãþii personale a cetãþeanului poate
funcþiona numai într-un stat de drept.

Printre cãile ameliorãrii securitãþii per-
sonale a populaþiei ºi de combatere a
criminalitãþii în Republica Moldova se pot
menþiona:

l Reducerea ºomajului � sursa
principalã a creºterii criminalitãþii;

l Stabilizarea familiei, ridicarea
rolului ei în educaþia copiilor;

l Lupta contra alcoolismului
ºi narcomaniei care alimenteazã
criminalitatea;

l Reducerea economiei tenebre,
lupta cu corupþia;

l Ridicarea autoritãþii ºi
responsabilitãþii organelor de drept
în lupta cu criminalitatea;
lichidarea arieratelor la plata
salariilor în aceastã sferã;

l Sporirea eficienþei activitãþii
operative de investigaþii pentru
depistarea grupãrilor criminale
ºi a infractorilor, elaborarea unui
mecanism de control eficient ºi de
stimulare a activitãþii organelor
de control;

l Perfecþionarea sistemului
de pregãtire a colaboratorilor
de poliþie;

l Lãrgirea cooperãrii pe linia
Interpol;

l Crearea unei reþele informaþionale
Intranet în sistemul organelor
de drept ºi fiscale;

l Perfecþionarea legislaþiei în vigoare,
adoptarea imediatã a Codului
de procedurã penalã, a Codului
contravenþional ºi a Legii cu privire
la spãlarea banilor. Elaborarea
ºi adoptarea Legii cu privire
la declararea veniturilor, Codului
de conduitã a funcþionarului
public, sechestrarea veniturilor
ilicite, combaterea traficului
de droguri, de armament
ºi de explozive.

Combaterea crimei organizate devine
una din sarcinile primordiale ale statului,
de soluþionarea cãreia în mare parte de-
pinde asigurarea securitãþii umane în þarã.


