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Resurse umane  

2016 

Personal total (persoane 

fizice) 

107 

inclusiv: 

cercetători ştiinţifici 77 

doctori în ştiinţe 33 

doctori habilitaţi 6 

cercetători ştiinţifici până la 

35 ani (31,2%) 

24 

doctoranzi 6 



Cadrul de finantare al Institutului de Ecolologie si 

Geografie in anul 2016 

Nr. 

d/o 

Denumirea liniei bugetare Plan rectificat  

mii lei 

Executat  

mii lei 

 % 

I Resurse generale 

1. Cercetarii stiintifice institutionale, 

inclusiv: 

9082,40 9077,40 99,9 

Cercetarii stiintifice fundamentale 3052,70 3047,70 99,8 

Cercetarii stiintifice aplicative 6029,70 6029,7 100 

II Resurse colectate de institut 1588,80 1228,20 77,30 

2. Servicii cu plata 369,00 259,20 70,20 

3. Granturi nationale (FEN) 245,70 223,60 91,00 

4. Proiecte finantate din surse 

externe, inclusiv: 

974,10 745,4 76,50 

Programul Cadru 7 99,10 48,10 48,50 

Suport pentru cooperarea 

tehnica si stiintifica 

875,00 697,30 79,70 

Total: 10671,20 10305,60 96,6 
4 



Alocaţii cu caracter general. 

Nr. 

d/o 

Plan mii lei Executat  

mii lei 

 % 

Resurse generale 

Cercetarii stiintifice 

institutionale, inclusiv: 

9082,40 9077,40 99,9 

1 Cercetarii stiintifice fundamentale 3052,70 3047,70 99,8 

2 Cercetarii stiintifice aplicative 6029,70 6029,7 100 

Cadrul de finantare al Institutului de Ecolologie si Geografie in anul 2016 



Mijloace proprii (surse colectate) şi proiecte 

externe. 

Nr. 

d/o 

Executat 

mii lei 

Ponderea la 

total 

mijloace 

colectate,% 

Surse colectate de institut 

1 Servicii cu plată 259,2 

2 Granturi naţionale (FEN) 223,6 

Subtotal surse colectate intern 482,8 39,3% 

3 Surse colectate din proiete finanţate 

din exterior 

745,4 60,7% 

TOTAL surse colectate: 1228,2 100% 



Cheltuieli de personal. 

Nr. 

d/o 

Unitatea de 

măsură 

Executat 

1 Fondul de salariu  anual mii.lei 7036,5 

2 Total cheltuieli de personal ( cu 

defalcări în fondul social şi 

asigurarea medicala) 

mii.lei 8745,9 

3 Ponderea  cheltuielilor de personal 

la volumul total de alocaţii 

bugetare. 

% 96,3% 

4 Salariul mediu lunar per cercetător. Lei/luna/cerc

etător 

5513 



8 

Procurări, cheltuieli de mentenanţă. 

Linia bugetară Procurări de 

bunuri şi 

servicii,mii lei 

Ponderea la total 

procurări, % 

Proiecte de 

cercetări 

instituţionale 

331,5 65,7 

Servicii cu plată 99,0 19,6 

Proiecte finanţate 

din surse externe 

74,2 14,7 

Total: 504,7 100 



9 

Cheltuieli pentru deplasări, conferinţe, 

servicii de editare. 

Executat , 

cheltuieli pentru 

deplasari,   

mii.lei 

Executat 

cheltuieli 

pentru 

conferinţelor 

Executat 

servicii de 

editare,       

mii.lei 

Proiecte de cercetări 

instituţionale 

- - 

Servicii cu plată 2,2 2,2 

Granturi 

interne(FEN) 

10,5 10,5 

Proiecte finanţate 

din surse externe 

85,7 85,7 16,0 

Total: 98,4 98,4 16,0 



Proiecte realizate în 2016 

Nr proiecte nationale  depuse/castigate   2/2 

Nr proiecte internationale 

depuse/castigate  

3/2 

Nr proiecte bilaterale depuse/castigate  10/0 

Nr proiecte H2020 depuse/castigate  1/ 

Nr de contracte cu agenți economici 

(suma, lei)  

25/ 259,2 mii 

lei 

Tipuri de servicii de cercetare oferite – 

avize la acte legislative/ evaluări de 

mediu/ expertize ecologice 

51+2+20 



Proiect fundamental - 15.817.02.15F .„Organizarea spaţială a 

sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi 

antropici” Conducător științific - dr. hab.  M. Nedealcov 

 

Proiect aplicativ 15.817.02.20A : „Studiul impactului activităților 

economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru 

(bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului 

natural pentru asigurarea dezvoltării durabile”. Conducător 

științific - dr. hab. Constantin Bulimaga. 

 

Proiect aplicativ 15.817.02.21A : „Evaluarea integrată a 

impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în 

scopul conservării și extinderii Ariilor Naturale Protejate de 

Stat în contextul cerințelor Directivelor UE”. Conducător 

științific - dr. Tărîță Anatol. 

 



15.817.02.15F .„Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea 

factorilor naturali şi antropici”  

Etapa (2016): Elaborarea modelelor temporale pentru anumite grupuri de factori 

de risc cu scopul efectuării pronosticului probabil de manifestare a acestora. 

 

Au fost calculate perioadele și nivelul de revenire a factorilor de risc 



Bravicea

Briceni

Baltata

Chisinau

Cornesti

Cahul

Comrat

Camenca

Dubasari

Falesti

Leova

Soroca

Tiraspol

Balti

40

44

48

52

56

60

64

68

72

74

76

Numărul total al zilelor uscate în 

anumiți ani concreți (2015 ) 



polei

Nr, zile

5,2 - 12,8

12,8 - 15,3

15,3 - 17,9

17,9 - 20,8

20,8 - 27,1

chiciura

Nr.zile

6,5 - 10,9

10,9 - 13,8

13,8 - 16,5

16,5 - 19,4

19,4 - 29,0

Manifestarea odată în 10 ani a numărului zilelor cu polei (a) și chiciură (b)  

a b 



S-a constatat, că pentru unele riscuri meteo-climatice pronunțate, în ultimii ani au 

"perioada de retur" în timp peste un an sau doi, ceea ce încă odată se confirmă faptul, 

că ne aflăm în pragul unor schimbări climatice substanțiale.  



Manifestarea intensivă și frecventă a riscurilor meteo-climatice,  cu precădere în ultimii 

15 ani, deobicei duc cu sine și la mari despăgubiri materiale. Spre exemplu, ploile 

torențiale anual au dus cu sine la pierderi financiare semnificative.  

Pagubele materiale priciunite în urma ploilor torențiale (2000-2014) 





Etapa (2016) „Evaluarea vulnerabilităţii reliefului al Regiunii de Dezvoltare Sud; 

Evaluarea variabilităţii caracteristicilor principale ale polipedonurilor solurilor 

zonale”. 

•identificați factorii 

fizico-geografici de 

creștere a 

impactului și 

dimpotrivă de 

stabilizare 

teritorială - ce vor 

fi luaţi în calculul 

vulnerabilităţii 

sistemelor 

teritoriale pentru 

Regiunea de 

Dezvoltare Sud;  

 





•evaluată variabilitatea parametrilor morfologici principali a solurilor pentru 6 

subtipuri de cernoziomuri la nivel regional şi de polipedon 



© 2015 

Pedon 1 Pedon 2 Pedon 3 Pedon 4 

Polipedon 

Cercetările 

anterioare efectuate 

la nivel de polipedon 

au permis la 

evidențierea unor 

noi varietăți de 

soluri (Rendzină 

mărnoasă, Protosol, 

Vertisol ocric) 

necunoscute pînă în 

prezent și deci 

nedescrise și 

neclasificate 

anterior.   



Etapa 2016: Organizarea spaţio-temporală a sistemelor peisagistice  sub acţiunea 

factorilor naturali și antropogeni 

•Au fost identificați parametrii factorilor de mediu (relief, sol, climă, etc.) din 

Podișul Codrilor cu influențe asupra structurii sistemelor peisagistice; 



•elaborate modele cartografice și apreciat  impactul diferitelor 

activități antropice asupra peisajelor 

 



P= S (ha)/N (loc)  

Indicatorul presiunii umane prin terenuri agricole, neagricole și terenuri forestiere 

O clasificare a presiunii umane  prin  terenuri agricole  a fost propusă 

de FAO/UNESCO în La Carte mondiale des sols (1964), fiind delimitate 

patru tipuri de teritorii în funcţie de valorile indicatorului Presiunii umane 

prin terenuri agricole.  

I) Teritorii aflate la limita de păstrare a echilibrului relativ al componentelor 

naturale ale peisajului (< 0,40 ha/loc.).  

II) Peisaje rurale moderat echilibrate şi foarte slab dezechilibrate (0,41– 

1,00 ha/loc.), care sunt caracterizate printr-o alternanţă de suprafeţe 

cultivate şi areale cu alte folosinţe (suprafaţă construită, pâlcuri de pădure). 

III) Peisaje rurale foarte puternic dezechilibrate (1,01- 2,00 ha/loc.), care se 

caracterizează prin exclusivitatea culturilor agricole, rar fiind conservate 

pâlcuri de pădure. 

IV) peisaje rurale foarte puternic dezechilibrate (> 2,00 ha/loc.), care 

cuprind areale în care se practic intens agricultura 



• cuantificați metricii peisajelor elementare  

și estimată stabilitatea peisajelor 

Stabilitatea  peisajelor 



Publicaţii la proiect-

91 

 

 Publicații Numărul 

Monografii naționale 1 

Capitole în monografii și 

culeg. naționale 

1 

Manuale, dicționare, lucrări 

didactice 

1 

Articol cu factor de impact 1 

Articole în reviste 

internaționale 

4 

Teze la conferințe 

internaționale 

16 

Culegeri naționale 2 

Reviste naționale categ. B 6 

Reviste naționale categ. C 8 

Articole în reviste naționale 45 

Publicații electronice 4 

Total publicații 91 



Volumul emisiilor  

şi ponderea 

IMMC  în 

structura 

ramurală a 

emisiilor surselor 

fixe (2003-2015)  

Tema aplicativă 15.817.02.20A : „Studiul impactului activităților economice a 

Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul 

protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile”.  

 

Etapa 2016- 

Identificarea 

condițiilor de 

referință în 

aria pilot 

(bazinul 

râului Răut). 





Dinamica deşeurilor în raionul Orhei 

(tone) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

materie prima secundară pentru metalurgia 

metalelor feroase 
10,0 24,0 107,9 31,5     

materie prima secundară pentru metalurgia 

metalelor neferoase 
0,5   1,5       

deşeuri din petrol 0,3           

materie prima secundară polimere 6,4 0,1       12,2 

deşeuri de la utilizarea hârtiei 2,9           

deşeuri de la întreprinderile şi organizaţiile de 

extracţie 
48115,9 69118,0 59214,0 28852,0 64428,2 60910,9 

deşeuri aferente folosirii lemnului   339,4 401,3     8,1 

deşeuri din industria produselor şi băuturilor 500,7 498,5 527,0 748,0 919,0 3236,0 

deşeuri de sticlă, porţelan, faianţă   1,6 5,0     37,3 

deşeuri din industria morăritului     40,9 74,1 1,5   

deşeuri din fitotehnie 40,9 0,4 323,4 37,3   75,0 

deşeuri din gospodăria comunală  96365,4 112901,6 20223,5 27311,9 19975,1 7270,3 

deşeuri de la creşterea animalelor     75,0   85,0 75,0 

alte deşeuri neincluse în clasificare 10,0           

deşeuri menajere 1834,3 3176,6 2885,4 3257,8 3657,1 1224,6 

deşeuri spitaliceşti 92,0 92,0 92,0 108,1 216,6 158,3 

Total 147711,2 186152,1 83897,0 60420,7 89282,5 72395,4 





Publicaţii la proiect-

73 

 
Publicații Numărul 

Monografii naționale 1 

Capitole în monografii și 

culeg. naționale 

1 

Manuale, dicționare, lucrări 

didactice 

1 

Articol cu factor de impact 2 

Articole în reviste 

internaționale 

10 

Teze la conferințe 

internaționale 

10 

Culegeri naționale 2 

Reviste naționale categ. B 3 

Reviste naționale categ. C 2 

Articole în reviste naționale 35 

Publicații electronice 6 

Total publicații 73 



Proiectul aplicativ 15.817.02.21A : „Evaluarea integrată a impactului antropic 

asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 

Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. 

Etapele 2016: 

•Evaluarea integrată 

a impactului antropic asupra 

stării componentelor biotice şi 

abiotice din ANPS şi 

ecosistemelor reprezentative din 

bazinul fl. Nistru (r-nul 

administrativ Călărași) şi riscul 

ce le ameninţă integritatea; 

 

•Crearea  Cadastrului (Băncii de 

date)  a  FANPS, evidenţierea şi 

argumentarea ştiinţifică de noi 

arii protejate; 

 

•Estimarea impactului potențial 

al schimbărilor climatice asupra 

speciilor de stejar (Quercus 

robur și Q. petraea).  



• identificate noi arii ce urmează a fi 

introduse în cadrul Cadastrului 

ANPS. 



•stabiliți indicatorii complecși a stării factorilor de mediu (aer, apă, biotă, sedimente 

subacvatice) în Zona umedă de valoare internaţională  „Lacurile Prutului de 

Jos” 



DEF, baz.PRUT

<VALUE>

-421,4 - -356,2

-356,2 - -301,4

-301,4 - -258,5

-258,5 - -218,5

-218,5 - -43,8

Cahul

DEF

-421,4 - -383,4

-383,4- -349,6

-349,6 - -320,9

-320,9 - -288,8

-288,8 - -206,1

Repartiția spațială a deficitului de apă climatic (1960-2015) și impactul aridizării 

asupra calității apelor de suprafață (IPA, lacul Manta) în anumiți ani concreți  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2010 2011 2012 2013 2014

IPA, Manta

Elaborarea hărții digitale 

privind repartiția Indicelui 

Deficitului de Apă Climatic 

(DEF) indică la "necesarul 

natural“ semnificativ în apă   

în regiunea supusă 

studiului. În anumiți ani 

concreți (2012 DEF= -670,1) 

cînd valorile acestui indice 

întrece cu mult media 

multianuală, impactul 

aridității poate contribui  la 

poluarea dublă (conform 

IPA) a apelor de suprafață. 



În premieră, fiind calculat și interpretat spațio-temporal Indicele de Ariditate Forestier 

(FAI) a permis estimarea impactului  schimbărilor climatice asupra intensificării atacului 

„făinării” unor specii de stejar. 

Fenomenul aridizării climei este redat și prin impactul bolii Microsphaera alphitoides asupra 

stejarilor din SE, care a indicat afectări mai mari pentru stejarii din SE Mereșeni (gradul 5 de 

răspândire a bolii - mai mult de 50% din suprafața frunzei e afectată de boală), urmate de 

arborii din SE Codrii (gradul 4 - cca 40-50%), și de SE Ivancea (gradul 3 – cca 20%).  



•estimat nivelul fondului radiologic gama extern în cadrul ANPS studiate se 

încadrează în limitele multianuale 13,85-15,85 μR/h., și nu depășește nivelul de 

avertizare (25 μR/h.) 



 
Emisii de la sursele locale staționare și locale mobile 

Denumirea 

Surselor 

(localit.) 

  

1990 2005 2010 2011 2014 2015 

NOx SO2  NOx     NOx   SO2  NOx   SO2  NOx   SO2   NOx  SO2 

Călărași 51 1043 32,5 37,7 66 12 23,9 11,5 27,1 12,9 25,0 11,8 

•estimată dinamica emisiilor de la 

sursele de poluare staţionare şi mobile  

în RM, care demonstrează ca și în 

Europa, un impact în creştere а 

emisiilor oxizilor de azot.  

 

În RM această creştere este 

preponderent pe seama transportului 

auto (de la 12,5 kt pînă la 21,1 kt în 

2014).  

Dioxid de azot 
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A fost elaborat și 

transmis (în 3 volume) 

 Ministerului Mediului 

Cadastrul Ariilor 

Naturale Protejate de 

Stat (Banca de Date)  





Publicaţii la proiect-59 
 

Publicații Numărul 

Monografii naționale 1 

Capitole în monografii și 

culeg. naționale 

6 

Articol cu factor de impact 3 

Articole în reviste 

internaționale 

10 

Teze la conferințe 

internaționale 

10 

Reviste naționale categ. B 4 

Reviste naționale categ. C 1 

Articole în reviste naționale 20 

Publicații electronice 4 

Total publicații 59 



Numărul de publicații în total : 

 

223 

Numărul de publicații per 

cercetător 

2,9 

 

Numărul de publicații per 100 

000 lei valorificați 

2,3 (0,42 

recenzate) 

 

Publicaţii total 
 



Evenimente organizate în 2016 



•Avize (la actele legislative)  – 51 

•Expertize ecologice -20 

•Avize de mediu - 2  

•Manifestări științifice- 42 rapoarte 

•Diseminarea rezultatelor științifice 

(TV, radio )-36 

•Susținerea tezelor de doctor- 3 

 

 

ACTIVITĂȚI ȘI REALIZĂRI ADIACENTE 

 




