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Editorial

Inundaţiile: impactul
asupra mediului,
digurile şi asigurarea
contra calamităţilor

Nu este nimic nou în informaţia că inundaţiile se
prezintă ca un fenomen natural firesc, chiar benefic
pentru mediul înconjurător, care se repetă cu diferită regularitate, în funcţie de condiţiile climaterice din
zona respectivă. Fără inundaţii nu ar fi existat luncile râurilor cu flora şi fauna lor spontană deosebit de
abundentă. Acoperirea provizorie cu apă a terenurilor permite să se spele o parte din sărurile dăunătoare
acumulate în stratul superior al solului în perioada
caldă a anului. Apele ce se scurg de pe versanţi aduc
cu sine material organic care se sedimentează şi îmbogăţeşte solul cu azot, fosfor, alte elemente nutritive.
Însăşi vlaga acumulată alimentează o perioadă mai
îndelungată, decât pe câmpurile de alături, plantele
din luncă în perioadele critice ale sfârşitului de vară.
Bineînţeles, inundaţiile generează şi pagube, efecte negative. Ele distrug cuiburile de păsări şi culcuşurile mamiferelor de baltă, o parte a puietului este pierdută. Are de suferit şi ihtiofauna. Se înmulţesc ţânţarii
– potenţialii purtători de diferite maladii transmisibile. Însă natura, ca regulă, îşi revine repede, fiind adaptată perfect la asemenea fenomene.
Altceva se întâmplă cu omul. În aspiraţia sa de a
cuceri natura, el a transformat balta în teren pentru
creşterea legumelor, culturilor grăunţoase, tehnice,
altele. Pentru aceasta a ridicat diguri de-a lungul malurilor, a săpat canale de drenaj şi a considerat că a
făcut o mare ispravă. Văzând că mai mulţi ani la rând
apa nu mai nimereşte în luncă, ademenit de solul mănos şi terenul drept ca palma, omul îndrăzneşte să-şi
edifice o casă. Acest lucru o fac mai mulţi. Uitând de
faptul că, acum 20-30 de ani, apele râului veneau şi
stăteau pe acest loc şi câteva săptămâni. Că atunci au
avut de suferit buneii, părinţii. Cum s-a întâmplat cu
satele din lunca Prutului şi în vara anului 2010. PaguRevista Apelor nr. 10, 2010

ba de pe urma dezastrului se estimează la 65 milioane
de lei.
Este o tragedie când fără casă şi avere rămâne o
familie. Nemăsurată este durerea când în asemenea
situaţie se trezesc sute de familii, localităţi întregi. Oamenii trebuie ajutaţi. Şi neapărat vor obţine despăgubirile care li se cuvin. Dar cum să facem ca altă dată
asemenea tragedii să nu se mai întâmple?
Problema numărul unu sunt digurile de protecţie, anume acestea vor fi cea mai mare durere de
cap a autorităţilor, preocupate de prevenirea inundaţiilor. Starea lor deplorabilă a fost cauza a mai multor
inundaţii care au provocat prejudicii materiale enorme. Îndrăznesc să contest nişte teorii mai vechi, care
au stat la baza proiectării acestor construcţii inginereşti, şi să spun că, sub aspect conceptual, abordarea
trebuie să fie alta decât cea de la început. Atunci digurile au fost construite nu pentru a apăra de inundaţii
casele, localităţile, ci pentru a proteja terenurile din
lunci care, între timp, deveniseră arabile.
Desecarea bălţilor a fost o adevărată aventură.
Mii de hectare de terenuri întretăiate de canale de
drenaj s-au transformat în lanuri de grâu, porumb,
floarea-soarelui etc. Dar, întrucât regimul hidric al
solurilor de luncă iniţial a fost altul, treptat acestea au
degradat. Anume respectivele terenuri, în mare parte
ieşite din uz, au protejat digurile pe parcursul ultimilor 4-5 decenii, satele din luncă fiind situate pe planul
doi, dacă nu chiar uitate în această schemă cu totul
antiecologică.
Ca şi în 2008, cea mai vulnerabilă problemă a
rămas asigurarea bunurilor imobiliare contra calamităţilor. Statul este obligat să ajute sinistraţii. Dar şi
populaţia trebuie să contribuie direct la crearea unor
fonduri mari, care ar permite recuperarea pierderilor
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materiale legate de calamităţi. O cale bine cunoscută
spre realizarea acestui obiectiv este crearea sistemului
de asigurări ale imobilelor şi câmpurilor agricole. În
prezent, chiar dacă autorităţile promit că vor achita
50% din costul taxelor de asigurare, lumea de la sate
nu se grăbeşte să se pună la adăpost contra calamităţilor. Mulţi spun că nu au bani pentru a încheia contractele de asigurare. Cred că mare dreptate au acei care
spun că sursele necesare ar putea fi găsite uşor dacă
familia concretă ar renunţa să participe la o nuntă sau
cumetrie, economisind astfel o sumă de bani aproape
suficientă pentru a asigura bunurile materiale.
Schimbările climatice fac ca frecvenţa, intensitatea şi amplitudinea fenomenelor naturale extreme, cum ar fi, în cazul nostru, ploile puternice care
provoacă viituri şi inundaţii catastrofale, să crească
tot mai mult. Deci şi pericolul repetării inundaţiilor
pe Nistru şi Prut va avea aceiaşi tendinţă de creştere. Tocmai de aceea nu trebuie să tărăgănăm soluţionarea problemelor legate de consolidarea digurilor
existente şi construirea de noi diguri în preajma localităţilor, de strămutarea familiilor din casele aflate
în zonele cu risc de inundaţie, de reorganizarea asolamentelor agricole din luncile râurilor în favoarea cul-
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turilor furajere şi a celor rezistente la inundaţii. Fără
îndoială, trebuie să avem, în sfârşit, un sistem eficient
de asigurare a bunurilor cetăţenilor, a terenurilor şi
produselor agricole, în aşa fel ca orice eventuală calamitate să nu lovească atât de dureros oamenii, cum
s-a întâmplat în ultimii ani.
Guvernul actual care, cum deja se recunoaşte oficial, este departe de a fi unul profesionist, nu întotdeauna va fi în stare să adopte singur decizii corecte
privind depăşirea consecinţelor dezastrului natural şi
măsurile de prevenire a urmărilor altor calamităţi de
acest gen. Nu e cazul să se repete experienţa tristă a
fostei guvernări comuniste care desconsidera tot ce
era în afara structurilor de stat, tot ce venea din străinătate. Dacă se va apela la serviciile experţilor independenţi din societatea civilă, echidistanţi în raport
cu puterea şi politica, dacă se vor invita specialişti cu
experienţă din alte ţări (lucru uşor de făcut prin intermediul instituţiilor internaţionale de profil), ar putea
fi elaborate măsuri eficiente şi reale în materia dată.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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„Reprezentăm acea structură
a statului care impulsionează
schimbarea în bine în domeniul
vital al managementului
resurselor de apă”
INTERVIU ACORDAT ÎN EXCLUSIVITATE “REVISTEI APELOR”
DE ION LUPU, DIRECTOR AL AGENŢIEI “APELE MOLDOVEI”
- Ce activităţi planifică să realizeze Agenţia “Apele
Moldovei” în vederea completării şi perfecţionării cadrului normativ-legal referitor la protecţia şi utilizarea resurselor acvatice de diverse tipuri?
- În conformitate cu Planul de activitate a Guvernului
pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 915
din 31 decembrie 2009, Agenţiei i s-a pus în sarcină elaborarea unui set de acte legislative şi normative care au
ca obiectiv adaptarea la normele europene şi elucidarea
unor probleme ce ţin de majorarea eficacităţii gospodăririi resurselor de apă.
Este cunoscut faptul că în condiţiile Republicii Moldova regimul hidrologic se manifestă prin extreme cantitative ale volumului apelor căzute sub formă de precipitaţii. Acestea pot fi insuficiente, ceea ce cauzează
secetă, sau excesive, ceea ce condiţionează inundaţii. În
acest context, au fost elaborate două proiecte de lege, şi
anume:
- proiectul Legii privind asociaţiile utilizatorilor de apă
pentru irigare, care deja a fost aprobat în a doua lectura
în Parlamentul Republicii Moldova. Obiectivul principal
al acestei legi este faptul că statul (Guvernul) este obligat
instituţional să asigure securitatea alimentară a ţării şi,
respectiv, să reabiliteze sistemele ameliorative moştenite
de la fosta URSS, de asemenea să construiască sisteme
de ameliorare noi, care sunt sau devin proprietatea publică a statului. Totodată, practica mondială a dovedit
incapacitatea instituţională a autorităţilor publice de a
gestiona eficient proprietaţile publice, inclusiv sistemele
hidroameliorative. Această dilemă se rezolvă prin Legea
privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare.
Aceasta permite, de asemenea, realizarea cadrului legal
de transmitere a sistemelor ameliorative – proprietatea
publică a statului – în gestionarea directă a agenţilor economici interesaţi în menţinerea în stare bună şi dezvoltarea durabilă a acestor sisteme, în respectarea intereselor primordiale ale societăţii;
- proiectul Legii privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice, care a fost avizat şi expertizat şi la moment
este înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova. Vom menţiona faptul că de o astfel de lege dispun
majoritatea ţărilor Uniunii Europene şi din cadrul CSI.
Obiectivul principal al acestei legi este obligarea proprietarului de construcţii hidrotehnice să asigure exploaRevista Apelor nr. 10, 2010

tarea construcţiilor în regim de siguranţă şi să depună
declaraţia privind starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice. Aceste măsuri, în viziunea noastră, vor spori
semnificativ fiabilitatea exploatării barajelor, digurilor
de protecţie antiviitură, a altor construcţii şi vor reduce
riscul de inundaţie şi subinundaţie a terenurilor.
De asemenea, s-a elaborat, avizat şi înaintat spre
aprobare Guvernului Programul de dezvoltare a managementului apelor şi hidroamelioraţiei pentru anii 20112020, în care sunt indicate etapele principale de realizare
a activităţilor în domeniu.
A fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului cu
privire la transmiterea digurilor de protecţie antiviitură
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
în proprietate publică a statului. Etatizarea tuturor digurilor de protecţie antiviitură va da posibilitate de a realiza o gestionare unică a acestui patrimoniu, se va asigura
evidenţierea în ansamblu a stării tehnice şi întreprinderea oportună a măsurilor de reparaţie şi întreţinere a lui
într-o stare conformă.
Se află în etapa de examinare două proiecte de hotărâre a Guvernului ce ţin de problema cofinanţării lucrărilor de reparaţie şi exploatare a construcţiilor hidrotehnice la lacurile de acumulare Costeşti-Stânca şi Ghidighici,
dat fiind faptul că aceste construcţii au o durată lungă de
exploatare şi starea lor tehnică este nesatisfăcătoare.
- Inundaţiile au lovit din nou populaţia din satele
situate pe malurile râurilor Prut şi Nistru, în apropierea lacurilor şi altor obiective acvatice.
Cum poate fi evitat acest pericol? Ce învăţăminte trebuie să tragem cu toţii – de la simpli cetăţeni la
autorităţile de toate nivelurile – din aceste calamităţi
naturale?
- A vorbi despre impactul recentelor inundaţii asupra
economiei şi patrimoniului ţării cred că este prematur.
Prejudiciile cauzate urmează a fi evaluate în baza unei
analize complete a tuturor cazurilor de inundaţie. Însă
preventiv se pot constata următoarele.
În urma inundaţiilor de pe râul Prut în lunile iunieiulie 2010 au fost afectate localităţile Măcăreşti, Frăsineşti
şi Bărboieni din raionul Ungheni, unde în total au fost
inundate 45 case şi circa 620 ha de terenuri. În raionul
Nisporeni au fost inundate, de asemenea, circa 250 ha
de terenuri agricole. Cea mai gravă situaţie s-a creat în
3

raionul Hânceşti, unde în urma rupturii digului de protecţie antiviitură în lunca Prutului au fost total inundate
cca 600 case şi gospodării din satele Nemţeni, Cotul Morii, Obileni şi parţial Sărăteni. În lunca Leuşeni, raionul
Hânceşti actualmente (finele lunii iulie 2010 – nota red.)
continuă evacuarea controlată a apelor (debit=50 m3/s)
prin ruptura artificială a digului de protecţie antiviitură de pe râul Prut în locul confluenţei cu râul Nârnova.
Această măsură tehnică dă posibilitatea de a evacua apa
din lunca inundată pe o suprafaţă de cca 3800 ha.
Inundaţiile rămân un fenomen natural care este dificil sau chiar imposibil de evitat şi doar prin măsuri de
fortificare a digurilor de protecţie antiviitură, unde sunt
amplasate zonele populate, pot fi atinse rezultatele scontate. O măsură importantă de diminuare a riscurilor este
elaborarea unei strategii naţionale de protecţie a localităţilor şi terenurilor împotriva inundaţiei. În această activitate urmează a fi implicate autorităţile centrale, cele
locale, precum şi proprietarii de terenuri.
Sarcinile Agenţiei “Apele Moldovei” care rezultă din
inundaţiile recente sunt:
– evacuarea apelor de pe terenurile inundate;
– restabilirea în subdiviziuni a statelor de specialişti
pentru efectuarea inventarierii stării tehnice a digurilor
de protecţie antiviitură;
– întreprinderea măsurilor de urgenţă ce ţin de curăţarea digurilor de protecţie, defrişarea arborilor şi tufarilor, curăţarea canalelor de evacuare;
– efectuarea unui studiu de fezabilitate, în urma căruia să fie revăzută schema de protecţie a localităţilor şi
terenurilor din luncile râurilor Nistru şi Prut, luând în
consideraţie experienţa acumulată la evacuare apelor
mari după construcţia nodului hidrotehnic Costeşti –
Stânca (1978) şi Novodnestrovsk (1983).
Urmează ca la luarea deciziilor de către autorităţile
locale privind amplasarea construcţiilor de locuit să se
ţină cont în mod oblugatoriu de „Schema de protecţie a
localităţilor Republicii Moldova de inundaţie”, elaborată
de Institutul de proiectare „ACVAPROIECT”, aprobată
de către Guvern în anul 2000 şi prezentată autorităţilor
administraţiei publice pentru implementare.
- Deşi în vara curentă, în legătură cu cantitatea
mare de precipitaţii căzute pe întreg teritoriul ţării,
problema irigării şi-a redus din actualitate, Republica
Moldova continuă să se afle într-o zonă cu risc sporit de secetă. În ce fază se află lucrările de reabilitare
a sistemelor de irigare vechi şi de construcţie a celor
noi, încadrate în proiectul cu finanţare internaţională
“Provocările Mileniului”?
- Actualmente problema irigării culturilor agricole
prin intermediul unor sisteme ameliorative moderne nu
poate fi anulată de precipitaţiile căzute în anul curent.
Irigarea permite aplicarea tehnologiilor performante şi
practicarea agriculturii de înaltă productivitate. Respectiv, irigarea asigură securitatea alimentară a ţării precum
şi, concomitent, locurile de muncă pentru populaţie.
Problema care în prezent limitează aplicarea irigaţiei
4

ca parte componentă a agriculturii de înaltă productivitate este, în primul rând, lipsa sistemelor ameliorative
moderne şi, implicit, lipsa maşinilor şi a utilajului de irigare.
Un prim pas în soluţionarea problemei nominalizate
este valorificarea în cadrul parteneriatului cu SUA a programului „Compact”, finanţat de către Corporaţia “Provocările Mileniului”. Acesta prevede reabilitarea a 11
sisteme de irigare cu suprafaţa de 15,5 mii ha. Acordul
respectiv a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova în iunie curent. Realizarea programului va
dura până în 2015. În prezent se efectuează selectarea instituţiilor care vor elabora proiectele de reabilitare pentru fiecare din sistemele ameliorative selectate şi incluse
în programul nominalizat.
- Calitatea apei potabile rămâne una dintre cele
mai stringente probleme cu care se confruntă populaţia ţării. Cum decurge implementarea proiectului de
îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă finanţat de către Fondul Kuwaitian pentru Dezvoltarea
Economică Arabă (FKDEA), care vizează 6 localităţi
din Republica Moldova?
- În iunie am efectuat o vizită de lucru în statul Kuwait, şi anume la FKDEA pentru soluţionarea problemelor
de implementare a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în 6 localităţi ale Republicii Moldova, finanţat prin acordul de credit nr. 691 din
27 iulie 2004. În cadrul vizitei au fost examinate două
chestiuni:
* extinderea termenului de implementare a proiectului;
* organizarea şedinţei trilaterale între Creditor, Consultant şi Agenţia ”Apele Moldovei” în vederea executării
contractului privind serviciile de consultanţă, încheiat la
30 noiembrie 2005 între Agenţia de Construcţii şi Dezvoltarea Regională din Republica Moldova şi consorţiul
Jacobs GIBB/KCIC.
Conducerea Fondului Kuwaitian a acceptat extinderea termenului de implementare pentru o perioadă de 2
ani. Suntem în aşteptarea confirmării oficiale.
- Când va fi aprobată Legea serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare? Care vor fi priorităţile
acesteia?
- În prezent proiectul legii este prezentat Cancelariei
de Stat spre avizare la ministerele de resort care au participat la elaborarea acestuia document. Prin adoptarea
legii vor fi soluţionate un ţir de constrângeri în sfera respectivă: elaborarea şi aprobarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, reglementarea
procesului de înfiinţare, organizare, gestionare, finanţare, exploatare, monitorizare şi control al funcţionării
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare etc. Legea în cauză, de rând cu alte acte din domeniul resurselor acvatice va contribui plenar la asigurarea şi buna
funcţionare a unuia dintre serviciile-cheie, prestate populaţiei ţării. Agenţia „Apele Moldovei” este acea structură a statului care impulsionează schimbarea în bine în
acest domeniu vital.
Revista Apelor nr. 10, 2010

ŞTIRI SCURTE

PARTICIPAREA DELEGAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
LA ÎNTRUNIREA „NISTRU-III”
În perioada de 7-9 iunie 2010, o delegaţie a Republicii Moldova condusă de viceministrul Mediului Lazăr Chirică a participat la cea de a 4-a întrunire
în cadrul proiectului „Programul de acţiuni pentru
îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere şi gestionarea durabilă a bazinului fluviului Nistru (Nistru-III)”, care s-a desfăşurat la Odesa, Ucraina. La
întrunire au participat experţi din Republica Moldova, Ucraina, UAT din stânga Nistrului, experţi
independenţi din Olanda şi Elveţia, reprezentanţi ai
organizaţiilor internaţionale (OSCE, UNEP, CEE a
ONU), ai ONG-urilor de mediu.
La întrunire au fost discutate următoarele subiecte: proiectul noului Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile
a bazinului fluviului Nistru; documentul de proiect

„Reducerea vulnerabilităţii bazinului fluviului Nistru la inundaţiile extreme şi la schimbările climatice”; gestionarea raţională a resurselor acvatice ale
bazinului fluviului Nistru; activitatea departamentelor de protecţie şi gestionare a resurselor piscicole.
În cadrul întrunirii, expertul independent Paul
Buijs a prezentat proiectul raportului „Monitorizarea transfrontalieră a fluviului Nistru (analiză şi evaluare)”. Expertul a remarcat lipsa unor schimbări
pozitive privind starea ecologică a fluviului Nistru
şi a resurselor naturale ale bazinului. Totodată, a
fost menţionată şi cooperarea ineficientă în bazinul
Nistrului, lipsa monitoringului comun al stării ecologice a resurselor naturale ale bazinului fluviului
Nistru, precum şi necesitatea planificării comune a
eforturilor de menţinere şi remediere a ecosistemului fluvial.

ACORD PRIVIND COOPERAREA PENTRU PROTECŢIA
ŞI UTILIZAREA DURABILĂ A APELOR PRUTULUI ŞI DUNĂRII
La 28 iunie 2010, la Chişinău, ministrul Mediului
Gheorghe Şalaru şi omolologul său din România,
László Borbély, au semnat Acordul între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind
cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a
apelor Prutului şi Dunării.
În alocuţiunea sa, Ministrul Mediului Gheorghe
Şalaru a menţionat importanţa semnării acestui
Acord, precizând că „protecţia şi folosirea resurselor
naturale, în general, şi a celor de apă, în special, la fel
ca şi protecţia împotriva inundaţiilor şi poluării, sunt
probleme importante şi acute, a căror soluţionare
eficientă poate fi asigurată numai printr-o strânsă
colaborare”.
La rândul său, Ministrul Mediului şi al Pădurilor
László Borbély a subliniat că „prin acest Acord se
face primul pas în vederea transpunerii în viaţă
a prevederilor Memorandumului de Înţelegere
între Ministerul Mediului din Republica Moldova
şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România
privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului,
semnat în aprilie la Bucureşti, stabilind activităţi
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importante de gestionare în comun a apelor Prutului
şi Dunării”.
Semnarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul României privind cooperarea
pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor
Prutului şi Dunării constituie un pas important
spre instituirea unui instrument eficient şi a
cadrului legislativ şi organizaţional al colaborării
pentru asigurarea unei utilizări raţionale, ecologic
argumentate a resurselor de apă şi a ecosistemelor
acvatice din regiunea transfrontalieră.
La momentul actual, Republica Moldova, fiind o
ţară în perioada de tranziţie spre o economie de piaţă, are nevoie de suport şi de parteneri pentru implementarea măsurilor de protecţie a mediului. În acest
context, reluarea colaborării în domeniul protecţiei
mediului dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din
România va contribui la susţinerea eforturilor ţării
noastre în procesul de negociere a capitolului „Mediu” în noul Acord de Asociere RM-UE.
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Dezbateri publice pe marginea
noului proiect al Legii Apelor
Pe 2 iulie curent, Ministerul Mediului în comun
cu Fondul „Provocările Mileniului - Moldova” a
desfăşurat dezbaterea publică a noului proiect al
Legii Apelor. În cadrul evenimentului, organizat în
formatul unui dialog deschis, a fost pus în discuţie
proiectul avansat al Legii Apelor, care actualmente
se află în proces de avizare de către autorităţile
publice centrale de specialitate.
Necesitatea elaborării şi adoptării noului proiect
al Legii Apelor este condiţionată de angajamentele
internaţionale asumate de Republica Moldova în
domeniul apelor, iar pentru realizarea deplină şi
eficientă a acestora este necesară implementarea
prevederilor respectivelor documente în cadrul
legislativ naţional. Actualul Cod al Apelor este deja

depăşit, de aceea se impune adoptarea unei Legi
noi a Apelor care ar asigura o colaborare eficientă
a actorilor interesaţi în domeniul utilizării durabile
a resurselor de apă şi al protecţiei ecosistemelor
acvatice. Legea Apelor vine cu reglementări noi
şi abordări ce ţin de managementul resurselor
de apă ale bazinelor hidrografice. În acelaşi timp,
introduce noi principii de gestionare, adaptate la
cerinţele directivelor europene din domeniu.
Pentru consultarea textului proiectului de
lege şi a materialelor privind proiectul Hotărârii
Guvernului pentru aprobarea Legii Apelor, accesaţi
pagina web oficială a Ministerului Mediului: www.
mediu.gov.md/ compartimentul Transparenţa în
procesul decizional.

Luare de poziţie
din partea societăţii civile
Organizaţia olandeză „Milieukontakt International”, în cadrul proiectului „Consolidarea societăţii civile din Moldova pentru un mediu îmbunătăţit”, sprijinită de fundaţia MATRA, intenţionează
să realizeze elaborarea şi prezentarea către instituţile abilitate ale statului un document care va reflecta poziţia colectivă a reprezentanţilor societăţii civile privind protecţia şi utilizarea durabilă a
resurselor de apă în Republica Moldova. În acest
scop a fost creat un grup de lucru compus din lideri ai ONG-urilor de mediu şi experţi independenţi (coordonatorul grupului – Vladimir Gara-

ba) care s-au convocat pe data de 10 august curent
în prima şedinţă. Grupul va studia cadrul legal şi
instituţional, documentele politice existente şi cele
pe cale de elaborare, va formula poziţia societăţii
civile, va consulta documentul cu toate părţile interesate, va aproba această platformă la forumul
ordinar al ONG-urilor de mediu şi o va prezenta
Guvernului Republicii Moldova pentru adoptarea
deciziilor corespunzătoare. Asemenea grupuri au
fost create pe tematici, pecum gestionarea deşeurilor şi implicarea, conform Convenţiei Arhus, a
publicului în luarea deciziilor privind mediul.

Un nou proiect pe r. Bîc
O.T. Chişinău a M.E.M. a lansat pe data de
14 iulie curent proiectul „Oglinda curată şi vie a
apei”, finanţat din mijloacele Fondului Ecologic
Naţional, care prevede un şir de acţiuni de monitorizare a calităţii mediului şi de sensibilizare ecologică a publicului din bazinul acestuia. Obiectivele principale sunt identificarea surselor majore de
poluare a apelor şi a cazurilor de utilizare neregulamentară a surselor respective.
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Printre acţiunile mai importante care se planifică a fi realizate se numără: expediţia ecologică pe
r. Bîc şi afluenţii acestuia; Caravana Apelor în localităţile din bazin; seminare şi „mese rotunde” cu
participarea reprezentanţilor APL, ONG-urilor,
business-ului, jurnaliştilor, operatorilor şi consumatorilor de apă etc.
Proiectul mai presupune prelevarea şi investigarea în laborator a 50 mostre de apă, instalarea
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a circa 20 de indicatoare hidrografice şi panouri
informaţionale legate de tema apei, editarea a 3
numere ale publicaţiei periodice „Revista Apelor”,
publicarea hărţii ecologice a r. Bîc, altele. Se prevede revigorarea activităţii Consiliului de Bazin,
pregătirea propunerilor pentru elaborarea Planului de management integrat al resurselor de apă în
bazinul hidrografic Bîc. Ca finalitate va fi elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului Republicii
Moldova privind măsurile primordiale de asanare
a mediului în bazinul r. Bîc.
Partenerii principali ai proiectului sunt Agenţia „Apele Moldovei”, Inspectoratul Ecologic de
Stat, autorităţile publice locale din bazinul r. Bîc.
În zilele de 11-14 august pe teritoriul raioanelor Ungheni, Nisporeni, Călăraşi şi Străşeni s-a

deplasat echipa de cercetători a expediţiei ecologice „Izvoarele Bîcului-2010”, desfăşurată în cadrul
proiectului dat, care a examinat starea ecologică a
acestui curs de apă, a izvoarelor şi afluenţilor lui
(Pojarna, Rădeni, Răcătău, Bâcovăţ, Cojuşna, alţii), a iazurilor construite în albia râului şi a afluenţilor, a identificat locurile cu cele mai mari probleme de mediu şi sursele principale de poluare,
necesităţile de amenajare şi salubrizare, a scos în
evidenţă obiectivele naturale preţioase. De asemenea, s-au prelevat circa 30 mostre de apă pentru
cercetarea ulterioară în laborator, s-au stabilit locurile de instalare a panourilor informaţionale şi
a indicatoarelor hidrologice, altele. Co-sponsorul
acţiunii este compania DAAC Hermes.

Concurs de eseuri pe tema resurselor acvatice
Redacţia „Revistei Apelor” anunţă un concurs
de eseuri, în care urmează a fi abordate diverse
probleme legate, într-un mod sau altul, de resursele acvatice ale Moldovei. Concursul îşi propune
să popularizeze în rândul tinerilor cunoştinţele
despre apă, să stimuleze definirea şi investigarea
problemelor la nivel local şi naţional, să schimbe
mentalitatea elevilor şi studenţilor vizavi de protecţia resurselor acvatice.
Concursul este adresat liceenilor din clasele
superioare, studenţilor din colegii şi universităţi,
indiferent de profilul studiilor. Fiecare participant
sau grup de participanţi, dacă se va lucra în echipă
(clasă, grup academic etc.), va elabora un eseu de
maximum două pagini (format A4) de calculator
şi va aborda diverse aspecte problematice ale resurselor acvatice, specifice ţării în ansamblu sau
localităţii de origine. Organizatorii concursului
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vor aprecia în mod deosebit lucrările care, pe lângă identificarea problemei, vor conţine şi eventuale soluţii sau sugestii de ameliorare a situaţiei.
Eseurile, însoţite de un succint CV al autorului/autorilor şi adresa/telefonul de contact,    vor
fi expediate pe adresa electronică a redacţiei
chbemm@moldnet.md sau prin poşta tradiţională
la adresa: Republica Moldova, MD 2009, Chişinău,
str. Mihai Eminescu nr.1.
Termenul-limită de   prezentare a eseurilor
pentru concurs este 1 septembrie 2010. Rezultatele vor fi anunţate în numărul din decembrie 2010
al revistei.
Învingătorii se vor alege cu premii în mărime
de 500, 300 şi 200 de lei pentru locurile I, II şi, respectiv, III. Cele mai reuşite, în opinia juriului, lucrări vor fi publicate în paginile „Revistei Apelor”.
Succes!
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CRONICA APELOR
(trimestrul II a. 2010)

1.Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Cantitatea precipitaţiilor căzute pe parcursul
lunilor aprilie-iunie 2010 a constituit de la 168
mm (Leova) până la 384 mm (Edineţ), sau 100220% din normă. Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul acestei perioade a atins 109 mm
(Cărpineni, iunie), ceea ce s-a semnalat la postul
menţionat pentru a doua oară din toată perioada
de observaţii instrumentale.
Precipitaţii deosebit de intensive s-au semnalat
în lunile mai-iunie. Cantitatea lor pentru această perioadă pe o mare parte a teritoriului a constituit 180300 мм, depăşind norma de 1,5-2 ori, ceea ce se semnalează în medie o dată în 20-50 ani. Cea mai mare
cantitate de precipitaţii a căzut la PAM Edineţ – 354
mm (266% din norma lunară), ceea ce se semnalează
în acest punct pentru prima dată din toată perioada
de observaţii instrumentale. Ploile puternice şi foarte puternice, izolat cu grindină, căzute în luna iunie,
au cauzat pagube materiale semnificative: inundarea
caselor de locuit, gospodăriilor agricole, deconectarea energiei electrice, compromiterea terenurilor
agricole.
În acest trimestru, în comparaţie cu perioada
analogică a anului 2009, pe teritoriul republicii precipitaţii au căzut, în fond, considerabil mai multe
(cu 100-250 mm).
***

Condiţiile meteorologice în luna mai au fost,
în fond, favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor cerealiere de toamnă şi primăvară,
culturilor prăşitoare şi a plantaţiilor multianuale.
Vremea ploioasă şi umiditatea înaltă a aerului în a
doua jumătate a lunii au creat condiţii puţin favorabile pentru coacerea cireşelor şi au contribuit la
dezvoltarea bolilor la viţa de vie.
La sfârşitul lunii mai rezervele de umezeală
productivă în stratul de sol cu grosimea de un metru pe terenurile cu culturi de toamnă pe o mare
parte a teritoriului ţării au constituit 100-170 mm
(105-185% din normă), izolat în jumătatea de sud
a ţării –75-85 mm (70-85% din normă). Conform
situaţiei din 28 mai a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu
porumb au constituit, în fond, 25-40 mm (80-150%
din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru –130-195 mm (90-170% din normă). Rezervele
de umezeală productivă în stratul arabil al solului
pe terenurile cu floarea soarelui au constituit, în
fond, 25-45 mm (85-175% din normă), izolat în
jumătatea de sud a ţării – 15-20 mm (65-75% din
normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru –
110-185 mm (90-150% din normă).
La sfârşitul lunii iunie rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de un
metru pe terenurile cu culturi de toamnă au constituit 95-210 mm (140-250% din normă). Conform situaţiei din 28 iunie a.c., rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de
0,5 m pe terenurile cu semănături de porumb au
constituit 70-115 mm (110-175% din normă), în
stratul de sol cu grosimea de un metru – 130-210
mm (100-155% din normă). Rezervele de umezeală productivă pe terenurile cu floarea soarelui în
stratul de sol cu grosimea de 0,5 m au constituit, în
fond, 75-120 mm (125-285% din normă), în stratul de sol cu grosimea de un metru – 145-205 mm
(115-210% din normă).

În cea mai mare parte a lunii aprilie condiţiile
meteorologice au fost satisfăcătoare pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă, pomicole
şi a viţei de vie, pentru răsărirea sfeclei de zahăr,
orzului de primăvară şi mazării, de asemenea pentru semănatul porumbului.
La sfârşitul lunii aprilie rezervele de umezeală
productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi de toamnă pe o mare parte a teritoriului ţării au constituit 25-40 mm (85-125 % din
normă), izolat –10-20 mm (40-65% din normă), în
stratul de sol cu grosimea de un metru – 90-185
mm (80-145% din normă). Conform situaţiei din
***
28 aprilie a.c., rezervele de umezeală productivă în
Ponderea scurgerii apei râurilor Nistru şi Prut
stratul arabil al solului pe terenurile cu floarea soarelui au constituit în fond 25-35 mm (80-105% din pe teritoriul Republicii Moldova în luna aprilie a
normă), izolat 15-20 mm (50-65% din normă), în fost sub normală şi a constituit 85-90%.
Ponderea scurgerii apei râului Nistru în luna
stratul de sol cu grosimea de un metru – 90-165
mai a fost de circa 140%, iar în luna iunie – de cirmm (75-115% din normă).
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ca 200%; a râului Prut – în luna mai pe sectorul
amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca s-a
observat scurgerea ridicată a apei râului – 170180%, în aval de lacul de acumulare Costeşti-Stânca – sub normală – circa 75%. În luna iunie pe
sectorul amonte de lacul de acumulare CosteştiStânca s-a înregistrat ponderea foarte mare a scurgerii apei râului – circa 390%, în aval de lacul de
acumulare Costeşti-Stânca – circa 170% din valorile multianuale.
Ponderea scurgerii apei râului Răut şi a râurilor mici din partea de nord a republicii în luna
aprilie a constituit 30-40%, în lunile mai şi iunie
– 50-90%; a râurilor mici din părţile centrală şi de
sud ale republicii în trimestrul II a fost sub normală şi a constituit 30-50% din valorile medii multianuale.
Viiturile pluviale observate în luna iunie
În r. Nistru, în prima şi a treia decade ale lunii
iunie au trecut viituri pluviale, provocând creşterea nivelului apei pe sectorul or. Otaci – braţul Turunciuc: în prima decadă cu 1,5-2,5 m, în decada
a treia – cu 3,1-4,2 m, iar în aval de braţul Turunciuc până la gura de vărsare a râului – cu 0,5-1,5 m
(prima decadă) şi 0,8-2,0 m (decada a treia).
La sfârşitul lunii iunie mai continuau creşterile nivelului apei, îndeosebi pe sectorul în aval de
lacul de acumulare Dubăsari.
La viitura din prima decadă în cursul inferior
al râului Nistru s-a observat subinundarea parţială
a terenurilor agricole şi a fondului silvic de stat din
raionul Ştefan Vodă.
La trecerea viiturii în decada a treia a lunii iunie izolat s-a observat ieşirea apei în luncă pe segmentele neîndiguite ale râului Nistru, subinundarea terenurilor agricole şi a zonelor de agrement
din raioanele Criuleni, Grigoriopol şi Anenii Noi.
În râul Prut amonte de lacul de acumulare
Costeşti-Stânca în prima decadă a lunii iunie creşterea nivelului apei, provocată de viitura pluvială,
a constituit circa 1,6 m, izolat s-a observat ieşirea
apei în lunca râului din raionul Briceni. În decada a treia pe acest sector au trecut trei viituri. În
plus, fiecare din viiturile care au urmat au început
la niveluri destul de înalte ale apei acestui sector
de râu. Dacă e să calculăm de la nivelul anterior al
primei viituri, atunci creşterea maximă a nivelului
apei a constituit 5,7 m. Totodată, s-a observat ieşirea apei în lunca râului Prut din raioanele Briceni
şi Edineţ şi subinundarea terasamentului de cale
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ferată Bălţi – Cernăuţi.
La trecerea viiturii în decada a treia a lunii iunie
treptat a fost mărit debitul de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti – Stânca până la 850 m3/s,
fapt care a provocat creşterea nivelului apei pe sectoarele: Costeşti – Ungheni cu 3,7-4,0 m, Ungheni
- Cantemir cu 2,0-3,0 m, Cantemir –Cahul cu 1,02,0 m, iar în aval de Cahul până la gura de vărsare a
râului – cu 0,1-0,6 m.
Pe sectorul Costeşti - Cantemir s-a observat ieşirea apei în luncă, subinundarea terenurilor agricole şi perturbarea parţială a captării apei pentru
or. Ungheni, iar în locurile joase din sectorul gurii
de vărsare – izolat ieşirea apei în luncă. Aceasta se
datorează nivelurilor foarte înalte ale apei în râul
Dunărea şi pătrunderii parţiale a ei în r. Prut.
La sfârşitul lunii iunie, în aval de lacul de acumulare Costeşti – Stânca, a continuat creşterea nivelului apei.
Ca urmare a ploilor puternice şi îndelungate
căzute pe teritoriul Republicii Moldova în decada
a treia a lunii iunie, în râurile mici din părţile centrală şi de nord ale republicii s-a observat creşterea
nivelului apei cu 0,5-1,0 m, iar în unele râuri - cu
ieşirea apei în luncă.
Caracteristica comparativă cu trimestrul II
al anului 2009
Ponderea scurgerii apei râurilor Nistru şi Prut
în luna aprilie 2009 a fost peste cea normală şi a
constituit 130-150%, în luna mai în ambele râuri,
iar în luna iunie numai în r. Prut s-a înregistrat un
procent mic de scurgere a apei – 40-70% din valorile medii multianuale. Ponderea scurgerii apei
r. Nistru în luna iunie a fost aproape de indicele
normal.
Ponderea scurgerii apei r. Răut şi a râurilor
mici din republică, de asemenea, a fost mică şi a
constituit 20-60% din valorile medii multianuale.
Pentru aceeaşi perioadă a anului 2009 ponderea scurgerii apei r. Bâc în luna aprilie a constituit
25,1%, în luna mai – 20,4%, iar în luna iunie 4,9%
din normă.
Ponderea ridicată a scurgerii apei râurilor
Nistru şi Prut în luna aprilie a fost condiţionată
de faptul că la începutul decadei a doua în r. Prut
pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costeşti – Stânca a trecut viitura pluvială, provocând
creşterea nivelului apei cu 1,5 m. Apa s-a scurs
în limitele albiei minore. În r. Nistru la începutul
primei decade a trecut viitura pluvială, provocând
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creşterea nivelului apei pe sectorul or. Otaci – braţul Turunciuc cu 1,0-1,7 m, iar în aval de braţul
Turunciuc – cu 0,5-1,0 m. Apa s-a scurs în limitele
albiei minore.
În luna aprilie, în r. Nistru a început viitura
ecologică care s-a prelungit până la mijlocul lu-

nii mai. Creşterea nivelului apei în luna aprilie a
constituit: pe sectorul or. Otaci – braţul Turunciuc
circa 1,5 m, în aval de braţul Turunciuc – 0,5-1,0
m, izolat cu ieşirea apei în lunca din cursul inferior al râului.

2. Apele de suprafaţă
În legătură cu buletinul-alertă nr. 552/05 din
03.06.10 al Serviciului Hidrometeorologic de Stat
cu privire la poluarea r. Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sângera) s-a prelevat o probă
de apă şi s-au efectuat analizele. Au fost depistate
depăşiri ale CMA pisc. la indicii: CCO - de 2 ori;
CBO5 - de 2,56 ori; MS - de 10,96 ori; SO4 - de
1,56 ori; NH4 - de 52,06 ori; detergenţi – de 2,3
ori. Concentraţia oxigenului dizolvat, la temperatura de 210 C s-a dovedit a fi de 0,52 mg/l (norma
4-6mg/l).
În conformitate cu programul de activitate,
pentru monitorizarea calităţii apei r. Bîc în mun.
Chişinău:
pe data de 15.04.10 s-au prelevat 14 probe de
apă din punctele stabilite. În toate probele s-au
depistat depăşiri neesenţiale ale CMA pisc.: MS de 3-10 ori; CCO- de 2-3 ori; CBO5 - de 3-6 ori;
NH4 – de 1,5-2 ori. Cele mai mari depăşiri au fost
depistate în aval de or. Sângera (podul Sângera Floreni);
pe data de 15-16.06.10 s-au prelevat 15 probe
de apă din sectorul or. Străşeni - s. Gura Bâcului,
r-nul Anenii Noi. Cele mai mari depăşiri ale CMA
pisc. s-au depistat în punctele de prelevare: podul
Sângera-Floreni; s. Ţânţăreni, r-nul Aneni Noi;
s. Calfa, r-nul Anenii Noi; s. Gura Bâcului, r-nul
Anenii Noi (deversarea r. Bîc în fluviul Nistru), respectiv la indicii: NH4 - de 60,36 ori; 61,74; 62,5
ori; 55,14 ori; detergenţi – de 7,5 ori; 6,1 ori; 5 ori;
2,7 ori; CCO – de 2 ori; 2 ori; 2 ori; 2,66 ori; CBO5
– de 2,5 ori; 2,5 ori; 2,5 ori; 2,95 ori.
Întru evaluarea calităţii scurgerilor meteorice s-au efectuat analizele în probele prelevate de

pe teritoriul a 5 întreprinderi: SA „Lemnar”, SRL
„Avante”; ÎCS „Shan Lian International Group”;
SRL „ Ergolemn”, SA „Moldova-Hidromaş”. În
majoritatea probelor s-au depistat depăşiri ale
CMA pisc. la indicii: MS – de 4-10 ori; produse
petroliere - de 32-156 ori.
În legătură cu deversarea excepţională a apelor reziduale de la SRL „Făuritor”, vinăria Tigheci,
s. Tigheci, r-nul Leova s-au prelevat 4 probe şi s-au
efectuat analizele. Au fost depistate depăşiri ale
DLA la indicii: CCO – de 111 ori; MS - de 162,6
ori; reziduu uscat – de 3,4 ori; cloruri - de 5,8 ori;
amoniu - de 9,8 ori; detergenţi - de 25,3 ori. Rezultatele au fost transmise IE Leova pentru calcularea prejudiciului.
În legătură cu pieirea peştelui în bazinul acvatic „Dănceni”, SA „Pescăruş” s-au prelevat 5 probe
şi s-au efectuat analizele, constatându-se depăşiri
ale CMA pisc. la indicii: CCO – de 1,39-2,77 ori;
CBO5 - de 2-3,26 ori; MS - de 1,64-16,4 ori. Concentraţia oxigenului dizolvat (6-14,7 mg/l) corespunde normelor din perioada caldă a anului (nu
mai puţin de 6 mg/l).
În legătură cu deversarea neautorizată a apelor reziduale de la întreprinderile „Молдавский
стандарт” şi „Золотой аист”, s. Tvardiţa, r-nul
Taraclia în r. Kirgij-Kitai au fost prelevate 5 probe. În conformitate cu analizele efectuate în toate probele prelevate au fost depistate depăşiri ale
CMA piscicole, fapt ce demonstrează poluarea r.
Kirgij-Kitai. Rezultatele au fost transmise IE Taraclia pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului.

3. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
informează că în perioada 01.04.2010-01.07.2010
a eliberat coordonări privind:
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- folosirea specială a apei - 50;
- proiectarea noilor sonde arteziene - 27;
- forarea noilor sonde arteziene - 21.
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4. Sistemele de apeduct şi canalizare
- prezintă indicii de activitate înregistraţi în trimestrul II al anului 2010 în comparaţie cu perioada de referinţă
a anului 2009.
Nr. ctr.

Indicii

Captarea apei, mii m
din surse de suprafaţă;
din surse subterane
Distribuţia apei, mii m3:
din surse de suprafaţă;
din surse subterane
Comercializarea apei, mii m3
Pierderi tehnologice şi comerciale, mii m3
Volumul apelor uzate epurate, mii m3
Colectarea plăţilor pentru servicii prestate, % de achitare
Lungimea reţelelor de apeduct şi canalizare, reparate şi construite din
sursele întreprinderii, km
Numărul de avarieri, înregistrate la reţelele de apeduct, unităţi
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trim. II 2009 Trim. II 2010
20 612,1
19 667,5
19 910,5
19 179,7
701,6
487,8
20 046,3
19 038,1
19 348,3
18 562,4
697,9
475,7
12 624,7
12 099,0
7 421,6
6 939,1
13 697,4
13 734,1
103,1
98,2
4,8

3,9

3 126

3 362

5. Utilizarea resurselor acvatice
Inspectoratul Ecologic de Stat prezintă informaţia privind activitatea prestată în lunile ianuarie-iunie 2010. În perioada de referinţă au fost inspectate 770 întreprinderi, s-au perfectat 303 procese-verbale. În urma neregulilor depistate de către
AE/IEI s-au aplicat amenzi în valoare de 302902
lei, fiind încasaţi 136150 lei. Au fost înaintate acţiuni în valoare de 33962 lei. Trei materiale au fost
prezentate Procuraturii. Judecătoriile şi alte organe
nu au aplicat amenzi. Numărul contravenienţilor
s-a cifrat la 290. Au fost prevenite 14 aruncări de
toxine, pesticide, îngrăşăminte minerale, dejecţii
animaliere.

Cu referinţă nemijlocită la gestionarea resurselor acvatice, au fost examinate 142 materiale privind
autorizaţiile de folosire specială a apelor, fiind eliberate 118 asemenea autorizaţii. S-au examinat 16
cazuri de deversări limitat admisibile, fiind aprobate
9. De asemenea, au fost examinate 17 materiale privind autorizarea folosirii separate a apei.
În perioada de referinţă au fost prestate servicii în
valoare totală de 58732 lei, au fost coordonate 291 rapoarte statistice şi 41 planuri de măsuri. În 6 cazuri s-a
luat decizia de suspendare a activităţii de producere.
Plăţile calculate pentru poluarea mediului a constituit 1585280 lei, suma achitată fiind de 1314351 lei.

Membrii echhipei expediţiei ecologice Izvoarele
Bâcului - 2010 măsoară debitul unei cişmeledin localitate.

În lunca Bâcului nu numai că se depoziteza neregulamenter
gunoiul, dar şi se mai arde (Bâcoveţ, Străşeni)
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6. Monitoringul apelor reziduale
În trimestrul II al anului 2010 colaboratorii
Agenţiei Ecologice Chişinău au inspectat la compartimentul „Protecţia apelor” 23 agenţi economici.
Au fost eliberate 7 autorizaţii de folosire specială a
apelor. În această perioadă au fost întocmite 23 acte
de control, s-au depistat diferite încălcări ale legislaţiei ecologice ce ţin de protecţia resurselor acvatice şi
au fost întocmite 10 procese verbale, în urma cărora
agenţia a aplicat amenzi în sumă de 9700 lei şi încasate amenzi în sumă de 4600 lei.
Centrul de Investigaţii Ecologice al AEC a prelevat 216 probe şi a efectuat 2217 analize. În conformitate cu programul de activitate au fost prelevate
probe de la SEB Vadul lui Vodă, Coloniţa, Budeşti,
Ciorescu, Cricova, Durleşti. S-au depistat depăşiri
ale DLA la majoritatea indicatorilor determinaţi.
S-au prelevat 2 probe de la SEB „Apă-Canal Ştefan
Vodă”. S-au depistat depăşiri ale CMA la deversare: CCO
- de 5,33 ori, CBO5 – de 21,08 ori, NH4 - de 26,42 ori.
Serviciului Hidrometeorologic de Stat a prelevat proba de apă în aval de or. Sângera (podul Sângera – Floreni). Depăşirile CMA la indicii determinaţi au constituit: NH4 – de 55,8 ori; CCO - de 19,4

ori; CBO5 – de 86,1 ori; materie în suspensie - de
93,6 ori. Concentraţia oxigenului dizolvat – 0,78
mg/l (temperatura apei - 7,7o C) nu corespunde normelor oxigenului din perioada caldă a anului (nu
mai puţin de 6 mg/l).
În legătură cu buletinul-alertă nr. 450/05 din
27.04.10 al Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu
privire la poluarea excepţională a r. Bîc, secţiunea
Calfa pe data de 28.04.10 au fost prelevate 2 probe în
punctele: nr.1- în aval de or. Sângera (podul Sângera – Floreni); nr. 2 – în aval de s. Calfa, r-nul Anenii
Noi. În conformitate cu încercările analitice efectuate s-au depistat depăşiri ale CMA pisc. la indicii determinaţi respectiv în punctele prelevate: nr.1 - CCO
de 8,3 ori, amoniu de 55,1 ori, materie în suspensie
de 16,3 ori, detergenţi de 10,9 ori, CBO5 de 42 ori,
sulfaţi de 1,7 ori; nr.2 – CCO de 5,5 ori, amoniu de
39 ori, materie în suspensie de 11,2 ori, detergenţi
de 9,2 ori, CBO5 de 21,7 ori, sulfaţi de 1,7 ori.
Concentraţia oxigenului dizolvat: nr.1 – 0,83
mg/l; nr.2 – 1,02 mg/l (temperatura apei – 9,8o C)
nu corespunde normelor oxigenului din perioada
caldă a anului (nu mai puţin de 6 mg/l).

7. Calitatea apei potabile
Potrivit informaţiei parvenite de la Centrul Naţional de Sănătate Publică, pe parcursul trimestrului
II al a.2010 în laboratoarele CNSP au fost examinate
4 probe de apă din sursele de ape minerale şi potabile, 2 probe din surse de aprovizionare centralizată cu
apă potabilă la 48 parametri de calitate şi 650 probe
de apă din fântâni de mină. Din aceste rezultate neconforme normelor sanitare s-au stabilit în 643 probe de apă din fântânile de mină, în special după conţinutul de nitraţi şi duritate. În perioada de referinţă
cazuri de izbucniri epidemice de maladii infecţioase
condiţionate de apă nu s-au înregistrat.
De asemenea, au fost investigate 18 probe de ape
de suprafaţă la 28 parametri de calitate din râurile
Nistru, Prut şi lacurile interne, 6 probe de ape rezi-

duale epurate din 6 sisteme de canalizare şi epurare.
Toate probele de apă cercetate din bazinele de suprafaţă nu au corespuns normelor sanitare în vigoare, respectiv la parametrii sanitaro-microbiologici,
iar apele reziduale evacuate în recipienţii naturali la 5 parametri de calitate.
Colaboratorii CNSP au participat la 2 conferinţe internaţionale cu discursuri în vederea poluărilor
transfrontaliere ale râului Nistru şi la audierile publice privind examinarea proiectului Legii apei cu înaintarea propunerilor şi amendamentelor.
La 19-20 mai 2010 s-a desfăşurat al II-a Seminar
Naţional privind elaborarea indicatorilor ţintă şi datelor de realizare a acestora în cadrul procesului implementare a Protocolului privind Apa şi Sănătatea.

8. Ape îmbuteliate
Conform situaţiei din 20.07.10 în Sistemul
informaţional automatizat „Registrul de Stat al apelor
minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice
îmbuteliate” sunt înregistraţi 55 agenţi economici
autohtoni, cu 670 denumiri de ape minerale,
potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate notificate.
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Specialiştii CNSP au monitorizat calitatea apei livrate
de 11 agenţi economici, producători de ape minerale
şi potabile. Pe parcursul trimestrului II 2010 nu au
fost constatate sau interzise spre realizare loturi de
ape minerale sau potabile neconforme cerinţelor
sanitare.
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9. Implementarea proiectelor de protecţie şi utilizare a apei
Pentru realizarea Strategiei privind alimentarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica
Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
662 din 13 iunie 2007, conform prevederilor acesteia, sunt necesare alocaţii în mărime de 732 milioane
lei, fiind confirmate doar 37,4 milioane lei, finanţare
de la Bugetul de Stat. Restul mijloacelor financiare
urmează a fi alocate de către investitorii străini şi de
bugetele administraţiei publice locale, precum şi din
contribuţia populaţiei.
Până în prezent au fost efectuate un şir de lucrări
pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv:
- au fost finalizate lucrările de reabilitare a complexului de alimentare cu apă „Micăuţi-Străşeni” pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşelor Străşeni, Călăraşi şi a unor localităţi adiacente din aceste raioane;
- continuă implementarea Programului naţional de alimentare cu apă şi canalizare în 7 oraşe şi 50
de sate finanţate de Banca Mondială;
- a fost dat în exploatare sistemul centralizat de
alimentare cu apă (I tranşă) în or. Iargara, lucrările fiind finanţate din Fondul Ecologic Naţional (7,3
milioane lei);
- a fost dat în exploatare un nou sistem centralizat
de alimentare cu apă în or. Cantemir, construit cu contribuţia financiară a Agenţiei de Dezvoltare Austriacă;
- au fost date în exploatare sisteme centralizate
de alimentare cu apă construite prin contribuţia financiară a Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare şi a Agenţiei de Dezvoltare Austriacă, cos-

Cişmeua de unde porneşte r. Bîc
(Temeleuţi, Călăraşi)nu mai are apă.
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tul lucrărilor fiind de cca 2 mln lei, în satul Iurceni,
r-nul Nisporeni şi în satul Mireşti, r-nul Hânceşti;
- au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru
construcţia şi dezvoltarea sistemului de alimentare
cu apă potabilă a 74 de sate din raioanele Rezina şi
Şoldăneşti de la complexul de tratare a apei Tarasova - Boşerniţa;
- a fost elaborată documentaţia de proiect pentru
construcţia sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor adiacente tronsonului de cale ferată „Cahul –
Giurgiuleşti”, inclusiv satele: Crihana Veche, Manta,
Colibaşi, Brânza, Văleni, Slobozia Mare şi Câşliţa-Prut
din raionul Cahul, la bază fiind pusă dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a or. Cahul;
- au fost efectuate lucrări de reabilitare şi dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă în sumă de 28
milioane lei pentru unele localităţi din ţară care au fost
finanţate de către FEN;
- au fost renovate şi construite porţiuni noi de
apeduct în 69 de localităţi rurale, costul lucrărilor fiind
de cca 75 milioane lei, mijloace alocate de către FISM;
- este în curs de elaborare studiul de fezabilitate
pentru modernizarea a 4 staţii de pompare la apeductul Soroca-Bălţi, fapt ce va permite economisirea
anuală a energiei electrice în mărime de cca 24% din
consumul actual (3-4 milioane kWh anual) şi va crea
condiţii de funcţionare în regim non-stop a pompelor, ceea ce va permite asigurarea unei presiuni constante în traseu, va da posibilitate ca întreprinderea
să funcţioneze mai eficient şi să presteze servicii de
calitate mai înaltă.
Ţinând cont de faptul că mijloacele financiare
alocate de la Bugetul de Stat pentru construcţia şi
reabilitarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apă nu sunt suficiente, Guvernul Republicii Moldova a încheiat un şir de acorduri care prevăd implementarea unor proiecte în domeniul alimentării cu
apă a localităţilor. Iată câteva dintre aceste acorduri:
- cu Comisia Comunităţilor Europene pentru finanţarea Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în domeniul apelor în valoare e 45 milioane euro.
Programul are drept scop consolidarea eforturilor tuturor participanţilor din sectorul alimentării cu apă
prin asigurarea unei mai bune interacţiuni din punctul
de vedere al selectării zonelor prioritare, creării bazei
de date comune referitor la proiectele implementate;
- cu Banca Mondială pentru implementarea
Proiectului Naţional de Alimentare cu Apă şi Canalizare, finanţarea fiind efectuată din contul unui
credit în mărime de 14 milioane dolari americani,
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pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor din ţară;
- cu Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, care activează în Republica Moldova din
2000 şi acordă anual în jur de 1 milion de euro pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă. Zonele prioritare sunt raioanele Nisporeni, Hânceşti,
Străşeni, Călăraşi, Ialoveni şi Leova. Proiecte implementate: „Alimentarea cu apă şi canalizare în zonele
rurale WATSAN”, „Sporirea accesului populaţiei la
sursele de apă potabilă şi ameliorarea calităţii serviciilor” în satele Iurceni şi Goreşti (Nisporeni), Mireşti (Hânceşti) şi altele;
- cu Agenţia de Dezvoltare Austriacă care contribuie considerabil la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor din ţară. În prezent
ADA implementează proiectul de alimentare cu apă
potabilă a or. Nisporeni;
- cu Guvernul Republicii Cehe care acordă Republicii Moldova asistenţă oficială în dezvoltare în
mărime de 900 mii euro anual. Proiecte realizate:
„Programul de protecţie a surselor de captare a apei
în or. Iargara”, „Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate în or. Leova”, „Monitorizarea sistematică a
calităţii surselor de apă”.
Proiectul „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă a 6 localităţi din Republica Moldova”
(oraşele Străşeni, Hânceşti, Taraclia, satele Sărata
Veche şi Risipeni din r-nul Făleşti şi Carbolia din
UTA Gagauzia), finanţat de Fondul Kuwaitian de
Dezvoltare Economică Arabă, care, după o întrerupere de 3 ani, s-a relansat, este prelungit pe un
termen de 2 ani. Creditul acordat în cadrul acestui
proiect este de 6,5 milioane dolari SUA.
În scopul atragerii investiţiilor capitale suplimentare în domeniul alimentării cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor, Guvernul Republicii Moldova,
în comun cu Ministerul Mediului şi Agenţia „Apele
Moldovei”, a iniţiat negocieri cu Guvernul Olandei
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru
alocarea investiţiilor la realizarea proiectului de construcţie a branşamentelor pentru alimentarea cu apă
potabilă a 5 oraşe: Drochia, Floreşti, Sângerei, Teleneşti şi Râşcani, prin conectarea acestora la apeductul
Soroca-Bălţi. Guvernul Olandei a acceptat deja proiectul şi până în luna septembrie vom avea răspunsul
final. Experţii Băncii de Dezvoltare a Consiliului Eu-

Medicul sanitar din Călăraşi prelevează probe de apă
din Răcătău, afluent al r. Bîc

ropei examinează în prezent propunerea de proiect şi
despre decizia lor vom afla în curând. Costul lucrărilor construcţie-montaj este estimat la 60 milioane de
euro, din care 20 milioane (30%) vor fi acordate în
calitate de grant de către Guvernul Olandei.
Tot în contextul alimentării cu apă a unor localităţi din ţară Ministerul Mediului a semnat cu compania
chineză „Sinohydro Corporation Limited” un memorandum de înţelegere privind finanţarea unor proiecte
în infrastructură, inclusiv în alimentarea cu apă şi canalizarea localităţilor. Printre aceste proiecte sunt:
- Alimentarea cu apă şi canalizarea a 18 localităţi rurale din centrul raionului Ungheni (beneficiari - 30865 persoane);
- Alimentarea cu apă şi canalizarea a 8 localităţi
rurale din sudul raionului Ungheni (15898 persoane);
- Alimentarea cu apă a 3 localităţi rurale din rnul Leova (10040 persoane);
- Alimentarea cu apă a or. Călăraşi. Numărul total al populaţiei care va fi alimentat cu apă potabilă
din apeductul interraional constituie 35,4 mii de locuitori, inclusiv în or. Călăraşi – 16,7 mii persoane;
- Alimentarea cu apă potabilă a or. Făleşti din
r. Prut;
- Alimentarea cu apă a 9 localităţi rurale din raionul Nisporeni (13636 persoane);
- Reabilitarea sistemului de canalizare a or. Străşeni cu o lungime totală a reţelelor de 25 km.

În prezent, din mijloacele Fondului Ecologic Naţional sunt finanţate proiecte privind alimentarea cu apă,
canalizare şi epurare a apelor uzate în localităţile urbane şi rurale, costul lucrărilor se estimează la circa 53
milioane de lei.
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Expert internaţional în vizită de lucru ÎN MOLDOVA

De curând, inginerul Pierre-Henri Dodane
din Franţa, expert internaţional în eco-tehnologii
şi sanitaţie, a efectuat o vizită de lucru în Moldova
la invitaţia Proiectului Elveţian de Apă şi Sanitaţie din Moldova (ApaSan). Pierre-Henri Dodane
a absolvit “Ecole Nationale du Génie de l’Eau et
de l’Environnement” din Strasbourg. Începând cu
1998, şi-a complementat cunoştinţele clasice din
domeniul apei şi sanitaţiei specializându-se în tehnologiile extensive de tratare a apelor uzate (ZUC,
lagune, paturi de tratare a nămolului), care actualmente sunt foarte populare în zonele rurale ale
Franţei. Mai multe informaţii despre personalitatea
şi activitatea expertului le găsişi pe http://fr.linkedin.
com/in/pierrehenridodane.
Aceasta a fost prima vizită a d-lui Pierre-Henri
Dodane în Moldova. Activităţile effectuate în cadrul
acestei misiuni fac parte din primele eforturi înfăptuite în vederea consolidării sectorului de apă şi
sanitaţie prin intermediul edificării capacităţilor actorilor locali antrenaţi în promovarea noilor tehnologii de epurare a apelor reziduale. ZUC reprezintă
o nouă tehnologie de epurare a apelor reziduale, introdusă de Agenţia Elveţiană de Cooperare şi Dezvoltare în Moldova în 2007 ca o soluţie prietenoasă
mediului de tratare a apelor reziduale în zonele rurale. ZUC sunt simple în menţinere şi exploatare şi
constituie o opţiune viabilă pentru epurarea apelor
reziduale în spaţiul rural din Moldova.
Recenta vizită a expertului francez a avut ca
scop acordarea de asistenţă inginerilor şi prestatorilor locali de servicii în elaborarea unui plan de monitorizare a Zonelor Umede Construite (ZUC) din
Moldova, discutarea proiectelor elaborate pentru
cele trei noi ZUC verticale care vor fi construite de
ApaSan în 2010, precum şi gestionarea unui program de instruire a operatorilor acestor noi tipuri de
staţii de tratare a apelor reziduale care funcţionează
deja în Moldova.
Pe durata aflării sale în Moldova expertul, împreună cu reprezentanţii ApaSan, a vizitat Centrul
Naţional de Sănătate Publică şi laboratoarele acestuia, a purtat discuţii cu dl Ion Şalaru, vicedirector al
Centrului, asupra cadrului normativ care reglemen-
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tează domeniul sanitaţiei, precum şi asupra lecţiilor
învăţate în procesul de construire şi exploatare a
ZUC din Moldova. Pierre-Henri Dodane le-a vorbit participanţilor la întrevedere despre experienţa
de monitorizare a ZUC, acumulată în Franţa. Proiectul elveţian ApaSan vede în Centrul Naţional de
Sănătate Publică o potenţială instituţie care ar putea
efectua monitorizarea noilor ZUC implementate în
Moldova. Monitorizarea ZUC este importantă pentru dezvoltarea expertizei locale în domeniu şi pentru facilitarea includerii tehnologiei respective în cadrul normativ vizând domeniul apei şi sanitaţiei din
Moldova. Oficialităţile Centrului au apreciat înalt
vizita expertului şi au manifestat interes pentru o
eventuală colaborare în viitor.
În procesul de discutare a proiectelor celor trei
noi ZUC verticale care vor fi construite de ApaSan
în 2010 Pierre-Henri Dodane s-a referit în mod special la posibilele opţiuni de tratare a nămolului şi a
prezentat unele recomandări privind proiectarea
acestei etape a ciclului de tratare a apelor reziduale.
Alte discuţii întreţinute de Pierre-Henri Dodane cu inginerii proiectului au avut ca subiect conţinutul Ghidului de menţinere şi exploatare a ZUC,
elaborat în cadrul proiectului ApaSan. Ghidul se bazează pe experienţa celor trei ZUC construite în anul
2009 în mediul rural din Moldova, ţinând, totodată,
cont şi de experienţa de două decenii de exploatare
a ZUC, acumulată în Franţa. Ghidul respectiv a fost
înmânat operatorilor ZUC în cadrul primului program de instruire a acestora, care a avut loc în Sărata
Galbenă, Hânceşti, şi a fost condus de Pierre-Henri
Dodane şi inginerii Proiectului ApaSan Grigore
Bordeianu şi Alexandru Jubea.
În partea teoretică a programului inginerii Proiectului ApaSan Alexandru Jubea şi Grigore Bordeianu s-au referit la conceptul construcţiei şi funcţionării ZUC. Această informaţie generală a fost urmată de prezentarea expertului internaţional PierreHenri Dodane, care a venit cu detalii privind sarcinile şi responsabilităţile de exploatare şi menţinere
a ZUC, care le revin operatorilor. Partea practică a
instruirii a fost condusă de Pierre-Henri Dodane nemijlocit pe teritoriul ZUC din Sărata Galbenă.
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Pierre-Henri Dodane:
“Natura Moldovei merită a fi protejată”
Aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, expertul internaţional Pierre-Henri Dodane a
acceptat cu bunăvoinţă să răspundă la câteva întrebări adresate de „Revista Apelor”.
-Pentru care localităţi ZUC-urile sunt cele mai
recomandabile?
-ZUC sunt recomandate comunităţilor care dispun de teren, iar terenul este accesibil ca preţ, deoarece pentru aplicarea acestei tehnologii extensive,
în schimbul puţinei energii pe care ZUC o solicită,
sunt necesare spaţii. Spaţiul necesar calculat pentru
un beneficiar depinde de calitatea la care trebuie să
ajungă apa reziduală după epurare, iar aceasta depinde de corpul acvatic propriu-zis în care se va deversa.
În Franţa, în majoritatea cazurilor, în ZUC cu distribuţie verticală 1,2 metri pătraţi sunt suficienţi pentru
a atinge nivelul de epurare cerut, iar în cazul ZUC cu
două trepte cel mai des se aplică 2 metri pătraţi. Pentru o calitate specială a epurării (în cazul corpurilor
acvatice deosebit de protejate) sunt necesari 3 metri
sau mai mult. Spaţiul este motivul principal pentru
care în Franţa ZUC sunt recomandate comunităţilor
cu o populaţie de până la 2000 de locuitori. ZUC sunt
foarte convenabile pentru comunităţile mici, deoarece exploatarea şi întreţinerea lor nu sunt costisitoare,
dacă e să le comparăm cu staţiile de tratare intensivă. În plus, întreţinerea lor nu cere abilităţi speciale.
Locuitorii din spaţiul rural, de obicei, agreează ZUC
pentru că arată bine, sunt verzi şi prietenoase!
-Cum vi s-a părut reacţia oficialilor moldoveni
la noua tehnologie de epurare a apelor?
-În timpul aflării mele în Moldova am vizitat
primele ZUC de aici. Funcţionarii din administraţia locală chiar par a fi mândri că dispun de o astfel
de staţie de epurare, apreciază că sunt deserviţi de
un sistem de epurare a apelor reziduale şi conştientizează că este mult mai bine pentru comunitate să
nu deverseze apele reziduale direct, fără epurare, în
mediul înconjurător. Presupun că funcţionarii, specialiştii vor avea grijă ca aceste staţii de epurare să
funcţioneze normal. În ceea ce priveşte autorităţile
de nivel central, am simţit că sunt foarte interesate şi
că aşteaptă cu nerăbdare să vadă care vor fi primele
rezultate ale primelor ZUC din Moldova.
-Dar care este atitudinea experţilor locali faţă
de ZUC-uri?
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-Experţii locali sunt interesaţi, curioşi, caută cu
abilitate cum această tehnologie ar putea fi adaptată
cel mai bine la condiţiile satelor moldoveneşti. Sunt
primii specialişti în domeniul dat din Moldova şi, de
fapt, pun bazele, stabilesc anumite standarde privind
implementarea şi exploatarea ZUC. Multe depind
anume de ei, dar, totodată, ei au şi şansa de a beneficia de experienţa altor ţări. Am certitudinea că experţii locali vor transforma ZUC din Moldova într-o
istorie de succes.
-Din punctul de vedere al impactului asupra
mediului, care sunt avantajele şi dezavantajele
ZUC-urilor?
-ZUC sunt folosite pentru epurarea apelor reziduale produse în gospodăriile casnice în urma gătitului, spălatului şi folosirii toaletei. Astfel, ele protejează mediul ambiant, cum ar fi râurile, lacurile şi
apele freatice, de poluarea umană. Un mare avantaj
ecologic este faptul că în cazul lor nu se foloseşte
energia electrică, astfel se economisesc resursele naturale. Deoarece procesul de epurare este unul aerob,
gazul generat nu este atât de nesănătos pentru atmosferă. Un dezavantaj ar putea fi faptul că în construcţia ZUC sunt folosite pietrişul şi nisipul, iar aceste
materiale trebuie extrase şi transportate.
-Cum apreciaţi starea generală a mediului
în Republica Moldova şi ce ar mai trebui să se întreprindă în următorii ani în acest domeniu?
-Am apreciat foarte mult natura Moldovei, care
arată frumos şi paşnic. Sper că oamenii care populează aceste locuri înţeleg că natura merită a fi protejată.
Pe măsură ce Moldova dezvoltă infrastructura de apă
în comunităţi, volumul apei folosite de către populaţie urmează foarte curând să crească. Implementarea
şi, ulterior, exploatarea şi menţinerea la nivel funcţional a staţiilor de epurare a apelor reziduale înseamnă o bună protecţie a mediului şi sănătăţii umane.
Ce anume s-ar putea face în acest scop în anii următori?.. Poate că promovarea posibilităţii de folosire în
agricultură a deşeurilor umane ar putea fi o modalitate de păstrare a mediului şi de facilitare a creşterii
economice a Moldovei.
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Istorii cu apa la sat

La Pelinia, apa mobilizează
forţele sănătoase din comunitate
Având o populaţie de circa 8650 locuitori, comuna Pelinia din raionul Drochia se înscrie printre
cele mai mari localităţi rurale din Republica Moldova. Iar spiritul de gospodar, de altfel foarte dezvoltat
la băştinaşi, a contribuit şi mai contribuie la faima
sa de aşezare umană îngrijită şi frumos amenajată.
Iată de ce problema aprovizionării cu apă potabilă
s-a aflat mereu în topul preocupărilor administraţiei
publice locale, dar şi ale oamenilor simpli din Pelinia.
Conform statisticilor oficiale, în localitate sunt
peste 1000 de fântâni de mină, însă analizele chimice
şi bacteriologice au demonstrat că în mai mult de
80% din ele apa nu corespunde normelor de potabilitate. Locuitorii satului mai ţin minte cum în 2003
cam 100 de copii s-au îmbolnăvit concomitent de
hepatită virală A după ce au consumat apă poluată,
în urma acestui trist eveniment gimnaziul intrând
în carantină pentru 60 de zile. Fiind informaţi despre pericolele, pe care le presupune consumul apei
poluate, oamenii caută modalităţi civilizate de a-şi
asigura apa cea de toate zilele, fără a-şi pune în pericol sănătatea.
La momentul actual, în localitate funcţionează
două sonde arteziene forate în 1964 şi, respectiv,
2009. Capacitatea lor este de 7 m.c./oră. Turnul de
apă cu înălţimea de 12 metri are o capacitate de 40
m.c. Prea puţin pentru a asigura întreaga populaţie
cu apă ecologic pură. Specialiştii de la „Acvaproiect”
au calculat că în acest scop ar fi nevoie de încă şapte
sonde arteziene şi circa 45 km de apeduct.
Încă în perioada sovietică (1971), la Pelinia a fost
construit un apeduct cu lungimea de circa 24,7 km.
Dar dispariţia, la începutul anilor 90 ai secolului trecut, a gospodăriei colective care gestiona apeductul,
problemele financiare grave din perioada următoare au condus la degradarea treptată a apeductului,
astfel încât în prezent funcţionează numai 4 km de
apeduct, de acest serviciu beneficiind doar 15% din
totalul de 3500 de gospodării. Restul de peste 20 km
de apeduct necesită o reconstrucţie serioasă.
Şi mai gravă este situaţia în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate. Reţeaua de canalizare
moştenită din trecut are o lungime de 4,8 km şi o
capacitate planificată de 400 m.c. de apă pe zi, la fel
ca şi staţia de epurare din localitate, construită în
Revista Apelor nr. 10, 2010

1991. Cu regret, sistemul de canalizare-epurare nu
mai funcţionează de mulţi ani, fiind conservat până
la achiziţionarea utilajului necesar pentru relansare.
Este clar că fără un sprijin din afara localităţii
obiectivele de apă-canalizare nu vor putea fi realizate. Conştientizând această realitate, autorităţile
locale sunt mereu în căutarea unor surse de finanţare suplimentară. Aşa a fost elaborat proiectul de
aprovizionare a populaţiei din Pelinia cu apă de calitate şi servicii de canalizare, lansat în 2005. În cadrul
acestuia din bugetul local primăria a construit 2 km
de apeduct din ţevi de polietilenă şi a reconstruit 6
km, înlocuind ţevile metalice de tip vechi cu altele
moderne. De asemenea, a mai fost forată o fântână
arteziană.
Reprezentanţii administraţiei publice locale care
au bătut la diferite uşi, au înfruntat zeci de piedici
birocratice doar pentru a continua şi a duce la bun
sfârşit acest proiect, sunt optimişti, cu atât mai mult
cu cât lucrurile, deşi cu paşi mici, totuşi, avansează.
S-a reuşit efectuarea de către „Apele Moldovei” şi
„Acvaproiect” a studiului de prefezabilitate. Institutul de proiectări „Iprocom” finalizează proiectul de
renovare şi de extindere a sistemului de canalizare şi
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a staţiei de epurare, aceste lucrări fiind finanţate de
către Fundaţia „Soros-Moldova” (60 mii lei) şi administraţia publică locală (7000 lei).
Fiindcă tot vorbim despre finanţare, vom menţiona că până în prezent în proiectul de la Pelinia
s-au investit bani din diverse surse: Fondul Ecologic
Naţional – 750 mii lei, Fundaţia „Soros-Moldova” –
170 mii lei, Primăria Pelinia – 34 mii lei, Consiliul
Raional Drochia – 22 mii lei. Contribuţiile populaţiei se estimează la 72 mii lei. Însă, conform estimărilor, pentru readucerea la viaţă a întregului sistem de
apă potabilă de la Pelinia ar fi necesară o sumă mult
mai mare - 32,5 milioane de lei.
În Pelinia activează opt organizaţii neguvernamentale, o administraţie publică activă, decisă să
meargă până în pânzele albe pentru a realiza promisiunile făcute electoratului, o populaţie dispusă să-şi
asume responsabilitatea pentru viitorul localităţii de
baştină. Unindu-şi eforturile, aceşti importanţi factori de importanţă locală vor contribui la finalizarea
proiectului, deoarece nu-şi imaginează un trai civilizat şi decent fără o sursă sigură de apă, fără un sistem
performant de canalizare/epurare a apelor reziduale.
Primarul este convins că pentru a avea succes se
impune elaborarea unui plan strategic de dezvoltare socioeconomică a satului Pelinia care ar prevedea
şi dezvoltarea/modernizarea infrastructurii locale,
inclusiv formarea unei gospodării comunale pe lângă autorităţile publice locale. Aceasta urmează să se
ocupe nemijlocit de aprovizionarea cu apă şi servicii
de canalizare, implicit de identificarea unor surse alternative de finanţare. Eficienţa acestui nou gen de
activitate va fi determinată de implementarea unor
măsuri de ameliorare de ordin tehnic (echipament
nou, proceduri standard de exploatare etc.), de o
mai bună gestionare a activităţii, de perfecţionarea
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evidenţei contabile şi financiare prin introducerea
noilor proceduri de facturare şi colectare a plăţilor.
***
Valeriu Dabija, agricultor:
- Gospodăria mea este conectată la apeductul
comunal de 3 ani. Apa este gustoasă şi de calitate.
Am robinet în casă - în baie şi la bucătărie. Posibilităţile de respectare a igienei sunt ca la oraş. Am
robinet şi în curte, iar aceasta mi-a permis să fac
din grădină un colţ de rai. Consider că cei 7 lei pe
care îi plătesc pentru 1 metru cub de apă nu sunt
o sumă prea mare pentru tot confortul şi siguranţa pe care o aduce apa din reţeaua centralizată.
Aurica Ababii, menajeră:
- Cred că cele mai în stare să aprecieze prezenţa
permanentă a apei curate sunt gospodinele satului.
Ele ştiu ce înseamnă să speli în voie rufele, să întreţii
în curăţenie copiii, să îngrijeşti ca la carte de păsări
şi vite. Înainte pe zi căram de la fântână zeci de căldări de apă şi tot nu era de ajuns. Seara nu-mi simţeam mâinile. De când gospodăria a fost conectată la
apeduct munca mea s-a uşurat cu mult, îmi rămâne
timp şi pentru a privi un film la televizor, pentru a
mai pune ţara la cale cu vecinele. Te simţi alt om.
Diferenţa dintre sat şi oraş aproape că a dispărut.
Mihail Gurju, pensionar:
- Am apă la robinet de 5 ani. Mă bucur că măcar
la bătrâneţe şi eu, şi soţia am gustat din ceea ce se numeşte viaţă civilizată. Înainte vreme aduceam apă de
la o fântână situată la 250 metri de casă. Vă daţi seama
cât de greu ne era, mai ales pe timp de iarnă. Sigur,
pentru a avea apă în casă am contribuit şi noi cu bani,
dar a meritat. Mulţumim conducerii satului pentru că
s-a gândit la binele oamenilor. Apa e totul. Fără apă
eşti pierdut, iar cu apă bună lucrurile merg strună.
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Zona Umedă Construită (ZUC)
pentru azilul de bătrâni din Sărata Galbenă
Azilul de bătrâni din localitatea Sărata
Galbenă, raionul Hânceşti, a fost selectat pentru
implementarea unui proiect-pilot de construcţie a
unei ZUC - o nouă tehnologie de epurare a apelor
reziduale - în baza solicitării din partea autorităţilor
locale şi corespunderii anumitor parametri tehnici.
Această tehnologie este concepută ca o soluţie
de epurare simplă şi ecologică a apelor reziduale
în zonele rurale. Azilul în prezent găzduieşte 50
de persoane în etate, care sunt deservite de 20 de
angajaţi.
ZUC reprezintă nişte paturi umplute cu pietriş
şi plantate cu stuf. Apa reziduală trece prin stratul
de 60 cm grosime de pietriş unde are loc procesul de
epurare. Pe pietriş se fixează pelicula biologică care
consumă substanţele organice din apa reziduală
în procesul de metabolism. Rădăcinile stufului
asigură accesul aerului în stratul de pietriş, previne
colmatarea pietrişului şi consumă pelicula biologică
pentru creştere şi dezvoltare. Filtrul de pietriş,
conform estimărilor inginerilor francezi, trebuie
schimbat o dată la 20-25 ani pentru a asigura
încontinuu eficienţa de epurare.
ZUC implementate până acum în patru
localităţi din Moldova, inclusiv în Sărata Galbenă,
pun în uz tehnologii naturale (extensive) de epurare
a apelor reziduale şi necesită intervenţii minime pe
parcursul exploatării. În cadrul acestei tehnologii

este omisă treapta de tratare a nămolului (nămolul
poate fi deshidratat pe ZUC). În plus, ZUC au un
aspect care se înscrie perfect în peisajul natural.
ZUC din Sărata Galbenă reprezintă un pat de
pietriş cu o suprafaţă de 300 m2 cu distribuirea
orizontală a apelor uzate. Volumul apelor uzate
care se preconizează a fi epurate prin această ZUC
este de 9 m3/zi. Sub stratul de pietriş a fost pusă o
peliculă de polietilenă pentru prevenirea infiltrării
apelor reziduale în sol. Stuful a fost plantat toamna,
iar însăşi ZUC a fost pusă în funcţiune în noiembrie
2009. După epurare apa se deversează într-un râuleţ.
În cadrul acestui proiect, pentru a aduce
apa uzată de la azil la ZUC, a fost necesar să se
construiască un sistem de canalizare cu o lungime
de 186 m, diametrul 160 mm şi 7 cămine de vizitare.
Cele 2 tancuri septice prefabricate (Ø 3.0 m şi
Ø 1.5 m) au fost construite ca parte a acestui proiect
şi funcţionează ca prima treaptă de epurare. ZUC
este proiectată să asigure epurarea secundară a
apelor reziduale provenite din activitatea azilului
de bătrâni.
Inaugurarea oficială a ZUC va avea loc în
septembrie 2010.
Din contribuţia locală asigurată de Consiliul
Raional Hânceşti a fost construită zona de protecţie
sanitară şi s-a efectuat conexiunea între sistemele de
canalizare intern şi extern ale azilului de bătrâni.

Construcţia tancului septic

Vizita ministrului Mediului la staţie
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Rezumatul proiectului:
Începutul / sfârşitul proiectului:
Numărul beneficiarilor:
Lucrările efectuate:
Parteneri:
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Mai 2009 – decembrie 2009
50 bătrâni
20 angajaţi
Canalizare 186 m cu 7 cămine de vizitare
2 tancuri septice rotunde prefabricate
1 strat de pietriş de 300 m2 cu distribuirea orizontală a apei reziduale
Instalarea ţevilor de distribuţie şi drenaj
Autorităţile raionale Hânceşti

În vederea dezvoltării capacităţilor locale în domeniul implementării şi menţinerii ZUC, staţia de epurare
a aplelor reziduale din Sărata Galbenă este deja folosită
în scopuri de cercetare şi instruire.
Cu participarea inginerului Pierre-Henri Dodane
din Franţa, expert internaţional în eco-tehnologii şi sanitaţie, sosit într-o vizită de lucru în Moldova la invitaţia Proiectului Elveţian de Apă şi Sanitaţie din Moldova
(ApaSan), în luna aprilie 2010, în Sărata Galbenă, a fost
organizat un program de instruire a operatorilor ZUC
din Moldova.
Programul de instruire a fost pregătit special pentru operatorii şi administratorii ZUC din satele Sărata
Galbenă, Rusca, Negrea, raionul Hânceşti şi Brătuleni,
raionul Nisporeni, unde această nouă tehnologie de
epurare a apelor reziduale a fost implementată pentru
prima oară. Totodată, la instruirea respectivă au fost
invitaţi şi reprezentanţii altor trei sate din Moldova, în
care în 2010 vor fi construite staţii similare de epurare a
apelor reziduale - Iurceni şi Cristeşti din raionul Nisporeni şi Drăguşenii-Noi din raionul Hânceşti. În partea
teoretică a programului inginerii proiectului s-au referit
la conceptul construcţiei şi funcţionării ZUC. Această
informaţie generală a fost urmată de prezentarea expertului internaţional Pierre-Henri Dodane, care a venit cu
detalii privind sarcinile şi responsabilităţile de exploata-

re şi menţinere a ZUC, care revin operatorilor. În sprijinul cunoştinţelor teoretice obţinute, la această instruire
inginerii ApaSan au distribuit fiecărui operator ZUC
“Registrul de menţinere şi exploatare a ZUC”, în care
dânşii vor înregistra lucrările efectuate şi observaţiile
privind buna funcţionare a ZUC după fiecare vizită de
lucru.
Partea practică a instruirii a fost condusă de PierreHenri Dodane nemijlocit pe teritoriul ZUC din Sărata
Galbenă, unde inginerul francez a demonstrat participanţilor ce operaţiuni trebuie îndeplinite în timpul unei
vizite de lucru, ce anume trebuie inspectat şi la care parametri trebuie să se acorde atenţie, precum şi care este
importanţa fiecărei operaţiuni. Expertul a făcut intrările respective în „Registrul ZUC” din localitatea Fundul
Galbenei, astfel încât participanţii la instruire să aibă o
idee foarte clară despre sarcinile operatorului ZUC.
Programul din Sărata Galbenă a fost primul de
acest gen din seria de instruiri care vor urma în vederea
consolidării sectorului de apă şi sanitaţie în Moldova,
în general, şi, în particular, a segmentului care ţine de
implementarea noilor tehnologii de epurare a apelor
reziduale.
Realizatorii proiectului ApaSan consideră că ZUC
constituie o opţiune viabilă de epurare a apelor uzate în
spaţiul rural.

Instalarea peliculei de polietilenă

Vedere a ZUC, toamna 2009
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Monumente hidrologice

Izvoarele de la Horodişte
Cu cele opt izvoare mari şi o mulţime de izvoare
mai mici situate în localitate şi pe moşia acesteia, comuna Horodişte de prin părţile Rezinei este, cu certitudine, una cu valoare de unicat în Moldova. Se pare
că anume abundenţa apei curate ca lacrima, cu gust
nemaipomenit i-a şi determinat pe strămoşii horodiştenilor să-şi întemeieze vatra în aceste locuri pitoreşti.
Lucrurile se petreceau în secolul XIV, într-un context
tragic – după ce satul „de la cot” le fusese mistuit de
flăcări năprasnice, oamenii s-au văzut nevoiţi să-şi caute un alt loc pentru a se aciua. Au ales să-şi întemeieze
noua vatră între izvoare şi nu au regretat nici ei, nici
urmaşii lor, căci au avut parte de vlagă întremătoare,
umbră suficientă de la copacii frunzoşi, aer răcoros şi
pământuri mănoase – toate rezultate din vecinătatea
izvoarelor. În actele oficiale acestea figurează cu numere seci, inexpresive, însă băştinaşii le numesc aşa
cum au apucat de la moşi-strămoşi. În spatele acestor
denumiri neaoşe se ascunde istoria nescrisă a unei aşezări de oameni gospodari care, de-a lungul secolelor,
au sfinţit aceste locuri, transformându-le într-o oază
a naturii.
Izvorul lui Capşa a fost axa, în jurul căreia s-a
constituit, s-a dezvoltat şi a perpetuat în timp localitatea Horodişte. Poartă numele celui care a avut grijă
decenii la rând de această vână de apă – Grigore Capşa,
tată a 7 fete şi 2 băieţi. Mai ales fetele aveau în grijă
izvorul, fiecare dintre ele alegându-şi câte o zi din săptămână când, de dimineaţă şi până la apusul soarelui,
trebăluia pe lângă izvor. Şi azi îi bucură pe oameni cu
apa rece şi curată. Cei umblaţi prin lume susţin că apa
izvorului are un gust deosebit, datorat, probabil, rocilor printre care îşi duce cursul domol, dar suficient de
abundent pentru a alimenta toată partea de sud-est a
localităţii.
Izvorul Cămincenilor este amplasat în vecinătatea fostei curţi a neamului de lăutari Camincean. Legenda spune că izvorul le-a fost dăruit de Cel de Sus
pentru devotamentul cu care slujeau, din generaţie în
generaţie, Muzica, deşi această ocupaţie nu le aducea
decât satisfacţie sufletească, ei trăind în sărăcie materială. Deşi acum vreo două secole a răbufnit din pământ
la o distanţă de doar 30-40 metri de izvorul lui Capşa,
acesta are o apă cu un gust total diferit – de la cursul
său tumultuos se pare că vine o aromă irepetabilă de
izmă. Cu trecerea anilor, izvorul a învăţat de la stăpânii săi farmecul muzicii, astfel încât, în liniştea serii,
susurul lui aminteşte clar de sunetul viorii lui Avram
Camincean. Dincolo de frumuseţile oferite cu generozitate localnicilor, izvorul are şi o importanţă utilitară
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– aici vin la adăpat vitele, iar gospodinele ghilesc rufele.
Izvorul boierului Şimanovici, tot el „de la bancă”
(la începutul sec. XIX în apropiere se afla banca de împrumut), „de la scări” (alături urcă dealul 40 de trepte)
sau „de jos” (izvorul este situat într-o depresiune), este
unul dintre cele mai vechi şi dintre cele mai puternice
de la Horodişte, alimentându-se din două şipote. Cu
trecerea anilor, unul dintre acestea s-a astupat parţial,
direcţionându-şi cea mai mare parte a apelor prin labirinturile subterane. Pentru că avea o apă de calitate,
boierul Şimanovici a ordonat construcţia unei conducte care asigura necesarul de apă al întregului conac.
Izvorul Blănăriţei are o poveste plină de romantism, transmisă din generaţie în generaţie. Se spune
că această Blănăriţă care îngrijea de izvor era o femeie
de o frumuseţe rară, vrednică şi mândră. Un bogătan
care pusese ochii pe ea a vrut s-o cumpere cu 40 mii
de arginţi, dar ea nu a dorit nici în ruptul capului să-l
urmeze, aruncând arginţii în apa izvorului de la poalele dealului. De atunci se spune că apa izvorului este de
leac şi asta graţie ionilor de arginţi desprinşi din monedele sedimentate la gura de ieşire la suprafaţă a apei. La
finele anilor 80 ai secolului trecut izvorul a fost reparat
capital, prezentând actualmente o panoramă pitorească.
Izvorul lui Stici, spun localnicii, este încă din
vremurile ocupaţiei otomane. Despre timpurile demult apuse aminteşte lespedea de piatră de la poalele
izvorului, pe care abia de se mai disting fragmentele
unui înscris, rămas nedezlegat. Izvorul poartă numele
unui vechi gospodar din sat care i-a uşurat calea spre
oameni, curăţindu-i cursul şi amenajându-i împrejurimile. În prezent această nobilă misiune şi-a asumat-o
benevol un alt gospodar, Victor Todiţă, care îşi face
cinstit datoria faţă de izvor şi faţă de oameni, astfel încât se poate spune că astăzi izvorul lui Stici este cel mai
amenajat şi îngrijit dintre toate izvoarele din Horodişte.
Izvorul cel Mare sau, cum i se mai spune, al Bolfuneştilor (primii îngrijitori ai izvorului au fost membrii familiei Bolfun, una dintre cele mai vechi din Horodişte), este, fără îndoială, cea mai preţioasă piesă
din cununa de izvoare de la Horodişte, având un debit remarcabil prin abundenţă şi putere. Cu siguranţă, ar putea alimenta întreaga localitate cu apă de cea
mai înaltă calitate, dacă, bineînţeles, s-ar găsi investiţiile necesare construcţiei unui apeduct centralizat.
Acum câteva decenii, un asemenea apeduct a existat.
Apa ajungea la fermele colhozului din localitate şi într-o bună parte din gospodăriile oamenilor. Cu regret,
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ceput, a Izvorului cel Mare, a cărui apă ar putea fi
direcţionată prin apeductul centralizat spre gospodăriile localnicilor. Aceştia sunt de acord să contribuie
financiar la realizarea proiectului, la fel şi horodiştenii
stabiliţi cu traiul şi activităţile pretutindeni în ţară şi în
lume, dar care mai ţin la baştina lor. Răspunsul de la
FEN încă nu a parvenit, dar nici primarul şi nici sătenii
nu şi-au pierdut speranţa că vor reuşi, totuşi, să aducă
în fiecare casă apa de izvor , iar odată cu ea – şi suflul
viu al prosperităţii.
Trebuie să menţionăm că Institutul de Ecologie şi
Geografie a evaluat în 2009 starea ecologică, coordonatele geografice, debitul, particularităţile fizico-chimice, calificativul şi tipul apei izvoarelor şi cişmelelor
din raionul Rezina în cadrul subproiectului „Studiul
calităţii apei izvoarelor/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigare” din
Programul de Stat “Cercetări ştiinţifice şi de management al calităţii apelor”, coordinator - acad. Gh. Duca.
Iată rezultatele acestor cercetări efectuate la unul
dintre numeroasele izvoare din Horodişte – cel al lui
Simion Malenchi.
Coordonate geografice: N 47˚36.933, E
028˚56.466, 142 m, debit 85 l/min.

după desfiinţarea colhozului, apeductul a fost lăsat de
izbelişte şi a degradat. Totuşi, în prezent, mai bine de
jumătate din sat ia de aici apă în recipiente, agricultorii
încarcă cisterne pentru a iriga culturile de pe câmpuri.
Izvoarele lui Ursu, lui Procopie, lui Simion Postolachi, lui Cimbir, lui Budăi, lui Palii, lui Simion Malenchi... Se pare că şirul izvoarelor de la Horodişte
poate continua la nesfârşit, căci apa dătătoare de viaţă răbufneşte şi astăzi ici-colo pe moşia satului, stând
drept mărturie vie a forţei inepuizabile de care dă dovadă natura. Însă actuala administraţie publică a localităţii nu se mulţumeşte doar cu simpla contemplare
a acestei minuni, ci face eforturi concrete pentru a o
pune în serviciul progresului, al populaţiei din regiune. Amplasat geografic pe traseul turistic ce duce spre
mănăstirea Ţâpova, satul Horodişte cu nenumăratele sale izvoare ar putea deveni un puternic punct de
atracţie pentru amatorii de drumeţii, ceea ce ar suplimenta considerabil bugetul local şi, implicit, ar impulsiona dezvoltarea infrastructurii locale. Pentru a
realiza aceste planuri, primarul de Horodişte Serafim
Nour, împreună cu echipa sa, a întreprins mai multe
demersuri către Fondul Ecologic Naţional, încercând
să promoveze un proiect de reconstrucţie, pentru înLocalitatea Localizarea
Horodişte

S.
Malenchi

CMA

Localitatea Localizarea
Horodişte
CMA

S. Malenchi
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HCO3– Cl– SO42– NO2– NO3– Mineraliz.
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În concluzie, apa izvorului este sanitar acceptabilă pentru consum.
Tipul apei: HCO3– Cl – SO4; Ca – Mg – Na. Coeficientul de irigare este egal cu 32, ceea ce o caracterizează
ca bună pentru irigare.
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FORUMUL CITITORILOR

Simion Calcea, şeful Secţiei Inspecţie Ecologică a Agenţiei Ecologice Cahul:
- La noi în Moldova „Revista Apelor” este, practic,
unica sursă de informare a tuturor consumatorilor
de apă – colectivi şi individuali, agenţi economici şi
gospodării casnice. În comparaţie cu alte publicaţii
periodice despre resursele acvatice „Revista Apelor”
are o ţinută mai elevată, abordează problematica în
care este specializată de-o manieră serioasă, funda-

mentală, ştiinţific argumentată. Este o ediţie periodică de încredere, care nu speculează pe populism
ieftin, ci mizează pe un cititor fie versat în domeniu, fie dornic să pătrundă în esenţa problemelor
legate de resursele acvatice din Moldova şi nu numai. Consider că revista nu trebuie să lipsească din
primăriile de toate nivelurile, din oficiile agenţilor
economici, din instituţiile de învăţământ, din bibliotecile publice.

Anastasia Mariţ, ONG „Energosistem”:
- Fiind chimistă de specialitate, cunosc nu din auzite
care este situaţia cu apa în Republica Moldova. Nu
voi greşi dacă voi spune că dintre toate problemele
strategice ale statului cea a asigurării populaţiei cu
apă potabilă de calitate, a gestionării judicioase a
resurselor acvatice este în topul priorităţilor. Doar
având un program viabil în domeniul apelor pot
fi soluţionate şi celelalte probleme acute, cu care

se confruntă ţara, cum ar fi sănătatea publică,
securitatea alimentară, mediul ambiant, perspectiva
de dezvoltare a localităţilor rurale etc. Mă bucur că
„Revista Apelor” abordează problemele anume din
acest punct de vedere şi, în consecinţă, devine o
publicaţie cu bătaie lungă, orientată spre viitor, în
unele privinţe chiar anticipativă. Felicit colegiul de
redacţie pentru această realizare şi îi doresc să nu se
abată de la calea aleasă.

Alexandru Coteaţă, şeful Centrului de
Sănătate Publică Anenii Noi:
- În calitate de medic, pun mare preţ pe orice sursă de
informare axată pe problemele de sănătate, adresată
publicului larg. „Revista Apelor” face parte din
această categorie, deoarece abordează în numeroase
materiale tematica asanării populaţiei Moldovei, mai
ales prin consumul apei de calitate. Salut tonalitatea
calmă, argumentată, accesibilă atât cititorului avizat,
cât şi celui care cunoaşte problematica apei doar din

perspectiva consumatorului simplu. M-ar interesa
să găsesc în paginile revistei o eventuală dezbatere pe
tema managementului resurselor de apă. În opinia
mea, în Moldova se impune crearea unui centru
naţional în domeniul dat, unde s-ar concentra cei mai
competenţi specialişti, experţi, profesionişti capabili
să elaboreze şi, mai ales, să implementeze la modul
concret strategii, programe, proiecte de promovare
a bunelor practici în domeniu, dacă tot declarăm de
la toate tribunele că dorim să ne integrăm în Europa.

Vasile Bâtcă, viceprimar de Nisporeni:
- În calitate de reprezentant al autorităţilor publice
locale consider că fără o bună cunoaştere a problemei
apelor la nivelul oraşelor, comunelor, satelor nici
o politică, nici o strategie de stat, oricât de bine
elaborată, nu va putea avea succesul scontat. Iată de
ce o ediţie periodică precum „Revista Apelor” este
necesară, în primul rând, în raioane, unde mai sunt
lacune de informare, de coordonare a activităţilor,

de viziune generală asupra sarcinilor ce ne stau în
faţă. În calitate de reprezentant al Primăriei aş dori
să găsesc în paginile revistei mai multe materiale de
propagare a experienţelor de succes atât din ţară,
cât şi de peste hotare. Un exemplu concret te poate
inspira, îţi poate sugera soluţii, te poate impulsiona
spre eforturi mai susţinute, menite să aducă viaţa
oamenilor mai aproape de ceea ce numim civilizaţie.
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ANIVERSĂRI

Institutul „Acvaproiect”
45 de ani în serviciul ţării
1 aprilie 1965 este data oficială a fondării institutului, când în baza câtorva departamente ale
„Moldghiproselihozstroi” a fost creat institutul de
proiectare „Moldghiprovodhoz” al „Gosstroi” al
RSSM (din noiembrie 1965 - Ministerul Amelioraţiei şi Gospodăririi Resurselor de Apă al RSSM),
redenumit în 1992 în „Acvaproiect”. Institutul este
desemnat de Guvernul Republicii Moldova ca organizaţie de proiectare bazinieră principală şi este
unica organizaţie specializată în proiectarea obiectelor de management al resurselor de apă din Moldova.
Direcţiile principale în activitatea institutului
sunt: elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz şi consultare referitor la obiectele agricole şi de
gospodărire a apei – aprovizionare cu apă şi canalizare, irigare, desecare, proiectarea iazurilor şi bazinelor de acumulare, canalelor, regularizarea râurilor, staţiilor de pompare, protecţia localităţilor şi
terenurilor împotriva inundaţiei şi subinundaţiei,
amenajarea teritoriilor obiectelor de apă, obiecte de
construcţie civilă şi culturală, alimentarea cu energie electrică, sisteme de comunicare şi alertă, utilizarea surselor de energie netradiţională; îndeplinirea prospecţiunilor geologo-inginereşti, pedologice
şi agroameliorative, cercetarea apelor subterane şi
forarea sondelor pentru alimentarea cu apă, determinarea bonităţii solului, elaborarea paşapoartelor
ecologice întreprinderilor, determinarea zonelor
sanitare ale captărilor de apă, supravegherea tehnică şi de autor a obiectelor în construcţie.
În cei 45 ani de activitate institutul a asigurat
cu documentaţie de proiect construcţia sistemelor
de irigare pe o suprafaţă de aproximativ 250 mii
ha. După proiectele institutului sunt, de asemenea,
construite şi sistemele de desecare pe o suprafaţă mai mare de 65 mii ha, peste 1100 km diguri
de împrejmuire de-a lungul râurilor Nistru, Prut,
Răut, Botna, Bîc etc., 18 rezervoare mari de apă cu
un volum de peste 1,5 km3. De asemenea, a fost realizat un volum mare de lucrări la capitolul aprovizionării cu apă a localităţilor.
Volumul lucrărilor de prospecţiuni – proiectare îndeplinite de către subdiviziunile institutului
a crescut an de an. Dacă în 1965 acesta constituia
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în expresie bănească 353 mii ruble, atunci în 1990
acest indice a crescut la 5648 mii ruble. Evenimentele sociopolitice şi economice din ultimele decenii au pus la grea încercare activitatea institutului.
Din lipsă de finanţare şi asigurare tehnico-materială insuficientă s-a redus brusc volumul de lucrări
îndeplinite, realizarea planului în 1995 constituind
doar 920 mii lei, iar institutul pierzând multe cadre
înalt calificate. S-a ajuns la o situaţie de dilemă: a fi
sau a nu fi institutul.
Pentru a supraveţui, administraţia a întreprins
un şir de măsuri eficiente de restructurare a activităţii institutului în conformitate cu noile condiţii ale economiei de piaţă, ceea ce, în final, au adus
rezultate pozitive. Astfel, dacă în 1995 volumul lucrărilor îndeplinite constituia 920 mii lei, atunci în
1997 aacest indice a fost de 3 milioane lei, iar în
1999 – de 4,6 milioane lei. Cu regret, după această
redresare evidentă a activităţii institutului a urmat
iarăşi o perioadă de reducere a volumului de lucru
şi doar în 2005 se înregistrează din nou o creştere 5,6 milioane lei, valoarea maximă a indicelui fiind
atinsă în 2007 - 12,35 milioane lei. În 2008 survine
o nouă descreştere - până la 8,66 milioane lei şi în
2009 - până la 5,41 milioane lei. Actualmente, problema legată de volumele de lucru pe secţiile institutului este deosebit de acută.
Pentru rezultatele obţinute, în anul 1998 institutul şi directorul acestuia au fost decoraţi cu prestigiosul premiu european „Medalia de aur a Asociaţiei de promovare a industriei în Franţa pentru
idei reformatoare”. În anul 2005 directorul tehnic
al institutului este decorat cu Medalia de bronz
FAO pentru implementarea cu succes a proiectului noilor tehnologii în irigaţie. 27 colaboratori ai
institutului au fost decoraţi cu ordine şi medalii, 5
dintre ei s-au învrednicit de titlurile „Ameliorator
de onoare”, iar unul - de „Inginer de onoare”.
Specialiştii au fost implicaţi în diferite lucrări
pentru acordarea sprijinului tehnic în dezvoltarea
amelioraţiei în Alger, Etiopia, Mozambic, Cuba, Iemen, Siria, Guineea, Egipt, Nicaragua, Afganistan,
Mongolia. Împreună cu consultanţii străini, au
participat la elaborarea unui şir de proiecte internaţionale.
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CELE MAI IMPORTANTE PROIECTE ELABORATE DE INSTITUT

1. Obiecivte de irigare
Sistemul de irigare Sucleia
Masivul de irigare Slobozia de Nord
Primul sistem mare de irigare, construit în R. Moldo- Suprafaţa de irigare – 4,38 mii ha. Construcţia a fost
va în perioada postbelică. Suprafaţa de irigare – 10,3 finalizată în 1985.
mii ha. Construcţia sistemului a fost finalizată în 1966.
Masivul de irigare Cărpinenii de Sus
Sistemul de irigare Râbniţa
Masivul se găseşte în raionul Hânceşti, pe teritoriul
Cel mai mare sistem de irigare existent în R. Moldo- a cinci gospodării. Suprafaţa de irigare - 5,67 mii ha.
va. Suprafaţa de irigare - 23,5 mii ha. Proiectul a fost Construcţia sistemului a fost finalizată în 1988.
elaborat de institutul «Ghiprovodhoz» (Moscova)
în1965 cu participarea institutului „MolghiprovodIrigarea terenurilor din lacul Cahul
hoz”. Construcţia sistemului s-a realizat în perioada Sistemul de irigare din lacul Cahul este amplasat pe
1969 – 1978.
teritoriul a patru gospodării din fostul raion Vulcăneşti. Suprafaţa de irigare dată în exploatare constiMasivul de irigare Suvorov (Ştefan Vodă)
tuie 8,28 mii ha. Construcţia sistemului a avut loc în
Suprafaţa de irigare - 16,2 mii ha. Proiectul a fost perioada anilor 1975-1981. Suprafaţa totală a sisteelaborat de institutul „Molghiprovodhoz” pe etape, mului cu luarea în calcul a dezvoltării de perspectivă
timp de un deceniu (1975-1985). Construcţia siste- trebuie să constituie 30 mii ha.
mului a fost finalizată în 1988.
Irigarea terenurilor din lacul Ialpug
Sistemul trebuia să devină cel mai mare din MolMasivul de irigare Grigoriopol
Unul dintre cele mai mari sisteme de irigare din re- dova, capacitatea lui, conform proiectului, urma
publică. Suprafaţa de irigare - 20,3 mii ha. Con- să atingă 171 mii ha. Prima etapă de irigare custrucţia primei etape a fost finalizată în 1980, celei prindea 12 gospodării din raioanele Vulcăneşti,
de-a doua etape – în 1986. Etapa a treia a proiectului Taraclia, Ceadâr-Lunga şi Comrat pe o suprafaţă
totală de 24,2 mii ha. Sursa de irigare – r. Dunănu a fost realizată.
rea. Captarea apei din Dunăre a fost prevăzută
prin sistemul lacurilor Ialpug-Cugurlui. Practic,
Masivul de irigare Dubăsarii de Nord
Suprafaţa de irigare - 15,6 mii ha. Construcţia eta- construcţia primei etape a fost realizată. Pe parcursul realizării proiectului au apărut probleme
pelor I şi II a fost realizată în anii 1980 – 1989.
complicate. Cea mai importantă dintre ele – marirea intensivă a mineralizării apei în lacurile IalMasivul de irigare Puhăcenii de Sus
Suprafaţa de irigare - 11,23 mii ha. Construcţia I eta- pug şi Cugurlui. În anii 1947—1958 mineralizarea
pe a fost finalizată în 1984, celei de-a doua - în 1989. medie anuală a apei din lacuri constituia 0,52 g/l.
În anii 1964—1970 mineralizarea s-a ridicat până
Masivul Căuşeni
la 1,05 g/l, iar în 1986 a atins valoarea de 1,97g/l.
Conform proiectului masivul trebuia să devină cel Cauza principală a creşterii înalte a mineralizării
mai mare din zona de Sud-Est a Moldovei. Supra- s-a dovedit a fi încălcarea schimbului de apă înfaţa de irigare după proiect constituia 41,9 mii ha tre lacuri şi râuri. Intensitatea schimbului de apă
(inclusiv I etapă – 12,3 mii ha). Proiectul a fost ela- pentru perioada indicată s-a micşorat de 6-7 ori.
borat de institutul «Moldghiprovodhoz», I etapă – Instituţiile ştiinţifice din republică au propus un
în 1984, a II etapă - în 1989. Conform documenta- complex de măsuri pentru desalinizarea lacurilor
ţiei de proiect a primei etape a fost construită staţia Ialpug, Cugurlui şi Taraclia, care n-au fost efectuprincipală de pompare şi a fost dată în exploatare ate din lipsă de mijloace.
suprafaţa de irigare de 6386,6 ha.

(Despre alte proiecte ale Institutului „Acvaproiect” citiţi în nr. 11 al Revistei Apelor)
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Abstract

The editorial of this issue, entitled “Inundations:
Impact over Environment, Dams and Assurance
against Calamities”, contains the opinion of the
editor Vladimir Garaba, who writes that inundations
are natural phenomena for water meadow regions,
with beneficial influence over environment, bringing
though some damages. The nature however is fully
recovered in short periods, unlike people living in the
neighborhood. Man has dug drainage channels in the
marsh, has constructed dams, and has raised buildings
in the periodically flooded area, thus amplifying the
negative consequences of inundations. Dams are the
biggest problem. At the moment instead of having
the purpose of protecting the buildings, villages from
water, their function is the defense of agricultural
lands, mainly degraded already. People that claim state
compensations should contribute to creation of funds
for indemnification through the protection of personal
goods and agricultural lands. During development and
implementation of efficient measures meant to avoid
heavy consequences of inundations, the Government
should take into consideration the potential of civil
society and that of foreign experts.
The exclusive interview given by Ion Lupu, the
director of the Agency “Moldova’s Waters”, entitled
“We Represent the State Institution that Quickens the
Improvement of the Vital Domain of Water Resources
Management”, contains answers to a series of questions
related to: completion and enhancement of normative
and legal frame, consequences of inundations from
summer 2010 and lessons to be learned, rehabilitation of
old irrigation systems and construction of the new ones,
etc. The interlocutor informs about the development
of the Government Decision Project with regard to the
Transmission of Anti-Flash Flood Protection Dams
from Public Property of Territorial-Administrative
Units to State Public Property. The nationalization of
dams will allow the testing of their technical state, their
well-timed repair and careful maintenance. The Bills
relating to the safety of hydrotechnical constructions,
associations of irrigation water users, development
program of water management and hydroamelioration
for 2011 – 2020, etc. are to be adopted. As regards the
recent inundations, Mr. Lupu has mentioned that the
severest situation was created in Hancesti District,
where 600 buildings and households from the villages
Nemteni, Cotul Morii, Obileni and partially Sarateni
were inundated as a result of damaging of an anti flash
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flood protection dam from Prut meadow. An efficient
step towards the settlement of irrigation problem is
the implementation of the Program “Compact” in the
framework of partnership with USA. The Program is
financed by the Millennium Challenge Corporation
and plans to rehabilitate 11 irrigation systems with a
total surface of 15.5 thousand ha. The given Accord was
ratified by the Parliament of the Republic of Moldova
in June 2010. The fulfillment of the Program will last
until 2015. The reader will learn about the destiny of
the Water Supply Improvement Project for 6 localities
of the Republic of Moldova, financed by Kuwait State
through the credit offer nr. 691 from July 27, 2004, and
about the Law of Water Supply and Sewerage Services.
The heading “Short News” informs about: the
participation of a Moldavian delegation at the meeting
“Dniester-III” that took place on June 7-9, 2010; an
accord concerning the cooperation for protection and
sustainable use of Prut and Danube waters, signed
by the Governments of the Republic of Moldova and
Romania on June 28, 2010; public debates of a new
project of the Water Law, held on July 2; the launch of
a regional project that regards the Bic River “Clean and
Live Water Mirror”; creation of a working group made
of representatives of civil society and independent
experts, the purpose of which is the development of a
position-making document in the water management
domain.
Ample information about water resources
condition in April – June 2010 is included in quarterly
environmental bulletin “The Water Chronicle”. The
readers are notified that on the biggest part of the
country, precipitation quantities constituted 180-300
mm, exceeding the norm 1.5 - 2 times, which happens
on average once per 20 – 50 years. At the end of June,
on autumn crop lands, productive moisture reserves
from the soil layer of 1 meter amounted to 95 – 210
mm (140 – 250 % of the norm). Dniester river flow
ratio was approximately 140% in May, 200% - in June.
During the first and the third decade of June, storm
floods caused an increase of the water level within the
sector Otaci city – Turunciuc arm.
In reference to the alert-bulletin #552/05 from
03.06.10 of the State Hydrometeorological Service,
downstream of mun. Chisinau (Singera city) water
probes were collected and analyzed in order to
determine the pollution of Bic River. Exceeding of
maximum admissible concentration (MAC) for fish
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parameters were revealed for the following: CCO – 2
times; CBO5 – 2.56 times; MS – 10.96 times; SO4 - 1.56
times; NH4 – 52.06 times; detergents –2.3 times. In
Kirgij-Kitai district 5 samples were collected with the
purpose of identification of unauthorized discharge
of residual waters from the enterprises „Moldavschii
Standart” and „Zolotoi aist”, Tvardita village, Taraclia
district. Substantial excess of the norms for the fish
MAC were observed in all the water probes. This fact
makes obvious the pollution of Kirgij-Kitai district by
the mentioned enterprises.
Geology and Mineral Resources Agency informs
that during the period 01.04.2010 – 01.07.2010 the
following number of coordination documents were
released: special water use – 50; projection of new
artesian wells – 27; drilling of new artesian wells – 21.
The bulletin lets us know that during the II
quarter of this year, “Apa-Canal Chisinau” has
captured 19 667.5 thousand cubic meters of water
and distributed to consumers 19 038.1 thousand
cubic meters. Technological and commercial loss of
the enterprise constituted 6 939.1 thousand cubic
meters. The volume of treated wastewater was 13 734.1
thousand cubic meters and payment collection came
to 98.2%.
State Environmental Inspectorate presents data
about the activity performed during January – June
2010. Throughout the given period, 770 enterprises
were inspected, 303 reports were written. As a result
of irregularities tracked down by AE/IEI, financial
penalties with a value of 302902 lei were applied, out of
which 136150 lei were cashed in. The Environmental
Investigations Center that belongs to Chisinau
Environmental Agency has collected 216 samples and
carried out 2217 analyses. According to the activity
program the samples were collected from SEB Vadul
lui Voda, Colonita, Budesti, Ciorescu, Cricova,
Durlesti. Admissible limit discharges (ALD) were
overcome for the majority of determined indicators.
Samples collected at SEB “Apa-Canal Stefan Voda”
showed exceeding of MAC at discharge: CCO – 5.33
times, CBO5 – 21.08 times, NH4 – 26.42 times.
According to the information provided by National
Center of Public Health (NCPH), for the period of the
IInd quarter of 2010, the laboratories NCPH examined
4 water samples from sources of mineral and drinking
water, 2 samples – from drinking water central supply
sources and 650 probes from mine fountain. 48
quality parameters were evaluated. 643 water samples
from mine fountains (99%) were established to be
inconsistent with sanitary norms, especially for the
content of nitrates and hardness.
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The bulletin offers records concerning the
implementation of projects of water protection and
use in the Republic of Moldova, presenting also the
data about their volume and financing source. For
the accomplishment of Water Supply and Sewerage
Strategy in the localities of the Republic of Moldova
the State Budget has allotted 37.4 million out of annual
requirement of 732 million.
The magazine reports about the working visit
of Pierre-Henri Dodane, engineer from France,
international expert in eco-technologies and sanitation.
Mr. Dodane was invited to Moldova by ApaSan in
the framework of Swiss Water and Sanitation Project
from Moldova. The purpose of the visit was to grant
assistance to local engineers and service providers in
development of a Plan of Constructed Humid Zones
(CHZ) Monitoring in Moldova, to discuss projects
that were elaborated for the three new vertical CHZs
that will be constructed by ApaSan in 2010, and
participation in management of a program, which aims
to instruct the operators of the new type wastewater
treatment stations that are already in function in
Moldova. Mr. Dodane has kindly answered several
questions prepared by our correspondent. CHZs are
new for the Republic of Moldova and Mr. Pierre-Henri
Dodane explained which localities are recommended
for these treatment installations, commented the
reaction of Moldavian official people towards the new
water treatment technology and the attitude of local
experts, clarified CHZ’s advantages and disadvantages.
The traditional column “Histories with Water in
Village” hosts reportage from Pelinia village, Drochia
district. According to official statistics there are more
than 1000 mine wells in the given locality. Chemical
and bacteriological analyses, however, determined that
water does not correspond to drinking norms in 80%
of cases. Village inhabitants remember that in 2003
approximately 100 children simultaneously suffered
from viral hepatitis. Only 4 km of water pipe is now
functioning in Pelinia and merely 15% of the total
(3500 households) benefit from it. The rest of the water
duct, which is more than 20 km, requires a serious
reconstruction. Sewerage and wastewater treatment
system is out of function for many years. The villagehall, supported by eight NGOs, has gained financing
from several sources and is ready to solve these critical
problems.
The way the domestic wastewater problem is
resolved at a nursing home from Sarata Galbena,
Hincesti district, could be read in the article about
CHZ from the mentioned locality. CHZ represents a
gravel bed with a surface of 300 m2 with a horizontal
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distribution of wastewater. The volume of wastewater
intended to be treated through this CHZ constitutes
9
m3 per day. Under the gravel layer polyethylene
film is contained in order to prevent the wastewater
infiltration into the soil. Reed was planted in autumn,
while the CHZ itself started to function in November
2009. After the treatment the water is discharged into
a small river. Official inauguration of this facility will
take place in autumn 2010.
A group of scientists headed by associate professor
Mrs. Viorica Gladchi presents results of a recent study
“The Impact of the Right Tributaries over the Water
Quality of Dniester River”. One of the most important
factors that affect the quality of the water from the
main aquatic resource of our country (which assures
approximately 54% of the water requirement that
guarantees economical development of the nation)
is the chemical flux of water of its tributaries: Raut,
Bic, Botna, Ichel, which served as research objects for
the scientists for the duration of this spring. It was
determined that Raut and Bic radically influence the
content of chemical substances in Dniester, while the
impact of Ichel and Botna was insignificant in the
reported period.
The springs from Horodiste, Rezina, which are
described in the journal, are of a unique value and are
part of the group of the most important hydrological
monuments of the country. There are eight hundred
big springs and a lot of small ones. In 2009 the Institute
of Ecology and Geography has assessed the ecological
state, geographical coordinates, debit, physical and
chemical properties, and the type of the water from
springs and pumps. It was concluded that there is good
quality drinking water suitable for irrigation.
The Readers’ Forum offers space for the following
persons: Simion Calcea – chief of Environmental
Inspection Section of Cahul Environmental Agency,
Anastasia Marit – president of a public association
“Energosistem”, Alexandru Coteata - chief of Anenii
Noi Center of Public Health, Vasile Batca – vicemayor of Nisporeni. These people appreciate the
professionalism, calm tonality, acceptability of
published material and suggest publishing of a greater
number of practical advises, propose measures of water
management improvement.
The article “„Acvaproiect” Institute: 45 Years Serving
the Country” states that the mentioned institution was
founded on April 1, 1965. During this period the institute
assured elaboration of documentation for constructions
of irrigation systems on a surface of approximately
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250 thousand ha. The important objects are: irrigation
systems Sucleia, Rabnita, Stefan Voda, Grigoriopol,
massive Causeni, Slobozia, Carpineni, etc. Projects
of national importance were developed: Complex
(corrected) Scheme of Water Supply and Sewerage of
Moldova’s localities until 2015 (1998 - 2002), Concept
of National Politics in Water Resources Domain
(2002 - 2003), Examination of Water Supply System
in the northern region of the Republic of Moldova
(2001 - 2004), Water Supply and Sewerage Strategy
(2007), Scheme of Irrigation Development in Modern
Conditions with a Highlight on New Technologies
Implementation (2003 - 2009), etc. In 1998, for the
results obtained, the Institute and its director have been
awarded the prestigious European award “Gold Medal
for Reformer Ideas of the Association Promoting the
Industry in France”. In 2005 the technical director of
the Institute was decorated with FAO Bronze Medal
for a successful implementation of new irrigation
technologies project. 27 employees were mentioned
with medals and diplomas, 5 were granted the title
“Honorific Breeder” and 1 – “Honorific Engineer”.
The last two pages contain information and
colorful images of an aquatic animal – otter (Lurinae)
and a plant - Great Pond Sedge (Carex riparia Curtis).
Otters are aquatic mammals from the Mustelidae
family, Canoidea subfamily. They are spread all over
Europe and Asia and less throughout North-West
Africa. The monitoring of otter life conditions revealed
that the majority live for no longer than 3 years. These
animals frequently become victims of car accidents,
suffer from water pollution or die from starvation,
caused by men’s expansive infiltration into natural
environment that affects fish population in aquatic
bodies. The sedge is outspread all over the planet: from
Arctic till warm and humid tropics, from alpine zones
(growing on altitudes of 3000 meters) till plain regions.
In the Republic of Moldova it grows in all climatic
zones. Great Pond Sedge has no special protection
status. Its population is though significantly reduced
by inhabited land exploitation and excessive grazing.
Sedge has always been widely used in everyday life. In
the past, as well as in present times, dry sedge plants
served as organic material for filling the mattresses,
pillows, particularly for people allergic to other
materials. In traditional construction these plants
are used as natural thermo insulation. Being flexible
and durable, shoots of sedge serve as raw material for
handmade work – for handcrafting mats, bags, baskets,
furniture and other utilitarian or decorative objects.
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Animale acvatice

Vidra (Lurinae)
Vidrele sunt un grup de mamifere acvatice din familia Mustelidae, subfamilia Canoidea, răspândite pretutindeni în Europa şi Asia, mai puţin în Africa de Nord-Vest.
Vieţuieşte în preajma bazinelor cu apă dulce, îşi construieşte culcuşul în malurile de iazuri şi râuri.
Toate speciile din subfamilia Canoidea au corpul
lung şi şerpuitor, picioare scurte cu membrane interdigitale, o coadă lungă musculoasă şi un cap mic, turtit şi
lat, cu botul scurt. Lungimea vidrelor adulte este de circa
1 m, cântărind între 6 si 15 kg. Ca şi celelalte mustelide,
vidrele prezinta un dimorfism sexual, masculii fiind mai
mari ca femelele.
Vidra are o blană lucioasă, cu părul lung şi des (peste
1000 de fire/cm2), de culoare cenuşie-brună, cu un guler de culoare mai deschisă pe gât sau abdomen. Blana
are un rol important de protecţie, fiind acoperită de un
strat de aer termoizolant în apa. Părul lung şi rigid al blănii este uleios pentru a respinge apa. În realitate oferă o
protecţie atât de sigură, încât pielea animalului nu se udă
niciodată. În trecut, vidrele erau vânate pentru blana lor
frumoasă, însă în prezent, din cauza pericolului de dispariţie, pretutindeni în lume, în acest sens funcţionează
prohibiţia.
Corpul şi coada ce se îngustează spre capăt, conferă vidrei o formă hidrodinamică, ce corespunde perfect
mişcării subacvatice. Urechile sunt rotunjite, scurte, puţin ieşite din blană şi acoperite cu un opercul membranos. Vidrele pot să ramână sub apa timp de 8 minute,
blocându-şi în acest timp orificiile nărilor şi urechilor.
După ce vidra iese din apă, firele de păr ale blănii sale
se adună în şuviţe, pentru ca apa să se poată scurge mai
uşor. Ochii sunt mici, situaţi aproape de colţurile gurii,
au pupila rotundă şi irisul de culoare cafenie. Buzele sunt
groase, iar cea superioară prezintă mustăţi. Nasul este golaş, cu papile în reţea. Când se scufundă în apă, nasul şi
urechile vidrei se închid în mod reflex, ochii îi ramân însă
deschişi pentru a-şi putea urmări prada, de regulă peştii.
Dentiţia este caracteristică modului de viaţă prădător, cu
canini ascuţiţi şi molari tăioşi, cu ajutorul cărora îsi poate
apuca prada alunecoasă şi poate sparge carapacele scoicilor. Membrele sunt scurte în raport cu corpul, au câte
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cinci degete unite prin membrana de înot. La înot vidra
se foloseşte atât de membrele posterioare, cât şi de coadă.
Cu picioarele anterioare îsi ţine prada, dând dovadă de o
mare îndemânare, în timpul hrănirii, iar membrele posterioare o ajută la înot. Când înoată linistit, vâsleşte cu
toate cele patru membre, asemenea câinilor, dar la nevoie
- în timpul vânătorii – membrele anterioare se lipesc de
corp, cele posterioare - de coadă şi animalul înaintează
prin mişcări ondulate ale corpului. Coada este mai groasă la bază, cilindrică, subţiindu-se spre capăt, având rol
în menţinerea direcţiei în timpul înotului. Simţurile sunt
foarte dezvoltate în egală măsură: văzul, auzul şi mirosul.
Vidrele nu au o perioadă stabilă de împerechere, ci
se împerechează tot timpul anului. Femela naşte, în medie, 2-3 pui, durata gestaţiei fiind de 61-74 zile. La naştere, puiul de vidră are o lungime de 12 cm şi greutatea de
60 g, nu are blană, iar ochii îi sunt închişi. În primele şase
săptămâni de viaţă, puii sunt complet neajutoraţi şi se
hrănesc numai cu lapte matern. Puii deschid ochii târziu,
dupa aproximativ 35 zile. Masculul nu participă la creşterea puilor. Puii învaţă să înoate la vârsta de 12 săptămâni,
când li se dezvoltă blana hidrofobă. În acest timp ei învaţă tehnica pescuitului, ajung să cunoască teritoriile bogate în peşti, îsi însuşesc tehnica de uscare a blănii. Aceasta
din urmă este deosebit de importantă, răceala cauzată de
blana udă fiind una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul puilor de vidră. Ating maturitatea sexuală
la vârsta de doi ani.
Puii se îndepărtează de mama lor abia la 8-9 luni,
la început doar seara şi pentru scurt timp. La vârsta de
12 luni vidrele sunt complet independente şi îsi părăsesc
cuibul pornind în căutarea propriilor terenuri de vânătoare. Vidrele trăiesc în medie 10-12 ani, dar longevitatea medie este mai mică. Conform datelor acumulate în
urma monitorizării, multe nu apucă să trăiască mai mult
de trei ani, ajungând victimele accidentelor rutiere, ale
poluării apei sau, pur şi simplu, mor de foame, fenomen
tot mai frecvent întâlnit pe măsură ce omul se infiltrează
expansiv în mediul natural, iar corpurile acvatice, din cauza poluării intense, conţin tot mai puţini peşti. În captivitate vidrele pot ajunge la vârsta de 22 de ani.
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PLANTE ACVATICE

Rogozul de baltă (Carex Riparia Curtis)
Face parte din genul de plante erbacee din
familia ciperaceelor, cu tulpina în trei muchii, mai
rar – rotundă, cu frunzele lungi, liniare, cu florile
monoice, grupate în spice. În general, creşte în
locuri umede, mlăştinoase, pe maluri de bălţi.
Lăstarii rogozului ating şi până 1,2 metri în
înălţime, având un diametru de 5-7 mm. Planta
înfloreşte în luna mai. Fructifică în iulie, când
se formează un fruct nuciform, cu suprafaţa
dură. Cade sub acţiunea forţei de gravitaţie sau a
vânturilor puternice. Fluxurile de apă sau de aer
răspândesc fructele pe arii întinse. În acest proces
au un rol important şi păsările, inclusiv cele de apă.
Rogozul este o plantă nepretenţioasă. Se
adaptează chiar şi la condiţiile dure din regiunile
situate dincolo de Cercul Polar. În fond, este
răspândit pe întreaga planetă, din Arctica până în
zonele calde şi umede ale tropicelor, din zonele
alpine (creşte la altitudini de 3000 metri) şi până
la cele de şes. Excepţie fac doar zonele de deşert,
deoarece rogozul este o plantă hidrofilăÎn R.
Moldova se creşte în toate zonele climaterice.
Rogozul de baltă nu are statut special de protecţie,
dar valorificare terenurilor populate de specie,
păşunatul excesiv reduc considerabil efectivul
acesteia.
Plantaţiile de rogoz joacă un rol extrem de
important în păstrarea echlibrului natural: întăresc
malurile, împiedicând alunecările de teren şi
eroziunea solului, purifică bazinele acvatice, în

30

care cresc. Conţinând proteine, caroten, vitamina
C, săruri minerale, uleiuri eterice, rogozul este
o sursă de hrană pentru vietăţile ce-şi duc traiul
în vecinătatea apelor, dar şi pentru animalele
domestice, rezistând până la 2-3 coase pe sezon.
În unele ţări plantaţiile de rogoz se folosesc activ
în zootehnie – de pe 1 ha de plantaţii se pregătesc
până la 25 chintale de fân sau 100-120 chintale de
siloz.
Rogozul a avut dintotdeauna o utilizare largă
în viaţa cotidiană. În trecut, dar şi în ultimul timp
plantele de rogoz în stare uscată servesc drept
material ecologic pur pentru umplerea saltelelor,
pernelor, în special destinate persoanelor alergice la
alte materiale. În construcţiile tradiţionale plantele
sunt folosite ca termoizolant natural. Ca material
maleabil şi trainic, lăstarii de rogoz constituie
materia primă în activităţile de artizanat – din ei se
împletesc rogojini, genţi, panere, piese de mobilier,
alte obiecte utilitare sau decorative.
Deşi este o plantă foarte răspândită, rogozul nu
este suficient studiat sub aspectul proprietăţilor sale
farmaceutice. Însă în medicina populară îşi găseşte
aplicare din vremuri străvechi, fiind recomandat în
calitate de expectorant, emolient, anestezic, laxativ
uşor, diuretic, sudorific şi purificator al sângelui. În
farmacologia modernă este folosită doar o specie
de rogoz – Carex brevicollis, din care se prepară un
produs utilizat în obstetrică.
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