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Editorial

Avem nevoie de
o strategie naţională
de comunicare
Dacă luăm la general, cunoştințele multor oameni
despre cea mai răspândită substanță de pe pământsunt
largi. Chiar și unii copii demonstrează un înalt grad de
informare în acest domeniu. Dar, când ajungem la niște
întrebări concrete, care țin de starea reală a lucrurilor,
mulți se împotmolesc. Și cel mai important este că nu
toată lumea știe ce fel de apă consumă. Avem niște studii de ale noastre, efectuate câțiva ani în urmă, care ilustrează convingător această afirmație. La întrebarea dacă
apa pe care o consumă corespunde cerințelor sanitare
46% din cetățeni au răspuns afirmativ, deși în realitate,
în sate, doar 15-20 % din fântâni și izvoare au apă bună
de băut, iar în or. Chișinău cazurile de neconformre la
normele igienice nu depășesc 1% din numărul total de
mostre de apă testate.
În mai multe numere ale revistei am publicat recenzii asupra unor apariții editoriale consacrate apelor.
Opinia noastra față de conținutul acestora nu a fost tot
timpul univocă, deseori am găsit neajunsuri în acele cărți
și broșuri despre care am scris. Dar am salutat intențiile
autorilor și ale editurilor de a aborda, sub diferite aspecte, problema apelor, de a oferi publicului ceva nou, sau
fie şi mai vechi, dar – sistematizat, cu referire la această
componentă importantă a naturii. La un moment dat,
însă, ne-am pomenit că nu mai avem despre ce relata
cititorilor revistei la rubrica „Noutăţi editoriale”. În
anul curent, nu a ieșit de sub tipar nicio carte pe tema
apelor! Sigur, bucură faptul că, grație susținerii AEDC,
a fost editat un set de materiale informaționale legate de
sanitaţia ecologică, despre care relatăm la rubrica „Știri
scurte”. Dar aceasta este altceva decât o carte!
Ministrul Mediului, acum cățiva ani, planifica editarea a patru cărți–atlase cu genericul „Resursele acvatice ale Republicii Moldova”. Două dintre ele au fost elaborate şi editate (recenziile au fost publicate în numerele 7 și 8 ale revistei), însă alte două nici nu au apucat
să fie începute. Este vorba despre „Apele subterane” și
„Omul și apa”. Conceptul ulimei cărți a fost prezentat
de către subsemnatul fostei conduceri a ministerului de
resort, dar nu a urmat nici o reacţie.
Fără să pretindem la întâietate și exclusivitate, constatăm, totuşi, că „Revista Apelor” rămâne, cel puţin deocamdată, unica publicație care, într-o manieră relativ populară, transmite publicului larg informații despre apă.
Dar, în această activitate (sutem convinşi, utilă), echipa
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redacţională întâmpină greutăți și probleme majore.
Una este că spațiul de 32 de pagini nu mai poate satisface toate solicitările de a publica articolele venite la
redacție. Tocmai din această cauză am decis să tipărim
următorul număr al revistei, care este una trimestrială,
peste o lună după apariția celui curent. Bine că contractul cu finanțatorul ne permite aceasta. Însă nu știm cum
va fi mai departe.
Altă problemă este de ordin financiar. În luna aprilie 2011 expiră termenul de editare a revistei. În afară de
sponsorizare, strategia noastră financiară a fost și este
bazată pe abonare și pe publicitate. Dar ultimele două
surse, deocamdată, nu se confirmă real şi, în această situaţie, granturile rămân articolul principal de venituri
la bugetul revistei. În consecinţă, sarcina cea mai grea
este de a identifica potenţialii finanțatori interni și externi, de a-i convinge de necesitatea informării permanente şi sistematice a publicului larg privind apele.
Considerăm că, având în vedere calitatea și diversitatea informației expuse în revistă, efectele concrete,
rezultate din lectura materialelor publicate, popularitatea revistei în rândul pupulației, avem toate motivele
să contăm pe contribuţia instituțiilor statului, dar și a
partenerilor noștri de dezvoltare, la continuarea acestui
proiect informațional, atât de important pentru țară,
care se numește „Revista Apelor”.
Alimentarea cu apă și canalizarea, promovarea managementului integrat al resueselor de apă, colaborarea
transfrontalieră în domeniul apelor și atele vor fi acele
direcții care în viitorul apropiat, deja se știe, vor avea o
susținere plenară din partea partenerilor de dezvoltare din
străinătate. Programele și proiectele acestora au capitole
aparte consacrate informării publicului, deseori destul
de cuprinzătoare. Însă, dat fiind faptul că ele se derulează separat, nu se văd rezultate palpabie. E cazul ca cineva
din rândul donatorilor să inițieze concentrarea eforturilor
pentru elaborarea și realizarea unei singure, dar cuprinzătoare, strategii naționale de comunicare în domeniul apelor. Editarea și difuzarea Revista Apelor poate constitui
una din componentele de bază ale acestei strategii.
Vladimir Garaba,
redactorul revistei
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APROVIZIONAREA POPULAŢIEI CU APĂ
DE CALITATE RĂMÂNE PROBLEMA
NR. 1 DE SĂNĂTATE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Interviu cu Ion Băhnărel,
director general
al Centrului Naţional de Sănătate Publică

- Care este situaţia curentă privind alimentarea populaţiei Republicii Moldova cu apă potabilă
sigură?
- Poate că nu la fel de repede, pe cât s-ar dori, dar
lucrurile, totuşi, avansează în direcţia dorită. Şi nu numai graţie eforturilor depuse de stat, ci şi prin contribuţia substanţială a organizaţiilor neguvernamentale,
internaţionale, cu implicarea directă a cetăţenilor. Cu
toate acestea, aprovizionarea populaţiei cu apă de calitate rămâne problema nr. 1 de sănătate în Republica
Moldova, mai ales în localităţile unde cantitativ apă
este în de ajuns, însă calitativ ea prezintă mare pericol
pentru consum. O atare situaţie se atestă în raioanele Hânceşti, Făleşti, Ungheni, Călăraşi etc. Populaţia
din aceste zone, fiind nevoită să consume apă cu un
conţinut sporit de fluor, de regulă, se îmbolnăveşte de
fluoroză, lucru demonstrat şi în cadrul studiului, efectuat în comun cu savanţii din Ucraina. La fel, apa cu
conţinut supranormă de hidrogen sulfurat prejudiciază grav sănătatea consumatorilor. Deci, ceea ce trebuie
să înţelegem clar cu referinţă la situaţia din Republica
Moldova este că la noi, spre deosebire de multe alte regiuni ale Terrei, nu insuficienţa apei creează probleme,
ci calitatea ei. De exemplu, în raionul Hânceşti există
cel puţin trei surse de apă, dar niciuna nu corespunde criteriilor de calitate. În consecinţă, se cer investiţii
considerabile pentru a aduce apa potabilă de calitate
de la depărtări mari. Posibilităţi interne există pentru
ca toată populaţia ţării să fie asigurată cu apă de calitate garantată, eventualele surse de apă sunt deja identificate, cercetate sub toate aspectele, în privinţa lor s-au
efectuat studii de fezabilitate. La nivel de guvernare
persistă înţelegerea clară a gravităţii situaţiei şi o voinţă politică de a soluţiona problema, dar, repet, ceea de
ce ducem lipsă în Moldova sunt mijloacele financiare
pentru a aduce apa sigură la consumator. Atâta timp
cât evoluţiile macroeconomice în ţară nu sunt suficient
de dinamice încât să ne permită investiţiile din surse
proprii, miza cea mare în soluţionarea problemei este
suportul structurilor internaţionale, chit că avem deja
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un cadru naţional legal-normativ privind apele racordat la cerinţele Uniunii Europene. În afara suportului
internaţional nu văd cum ar putea fi ameliorată situaţia în viitorul previzibil.
- În aceste condiţii, ce se poate face în ţară pentru prevenirea maladiilor cu transmisie hidrică? Ce
atitudini şi abordări noi privind problema în cauză
se profilează?
- Serviciul nostru a fost recent reformat, devenind
o structură de stat abilitată cu supravegherea sănătăţii
publice. În acest context, se impun două direcţii noi de
activitate: supravegherea maladiilor nontransmisibile
şi promovarea ideilor de sănătate personală şi publică
– de la individ la populaţie a ţării, accentul fiind pus,
totuşi, pe colectivitate. Există un proiect al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, promovat cu concursul Comisiei
Europeane, conform căruia aceste două grupuri mari
de activităţi, începând cu 1 ianuarie 2011, se vor desfăşura masiv. Până în prezent, supravegherea calităţii
şi a inofensivităţii apei s-a efectuat şi se mai efectuează
de către centrele de sănătate publică teritoriale. Există
un registru al apelor îmbuteliate – potabile, minerale,
carbogazoase. În urma implementării proiectului respectiv ne vom extinde sfera de activitate, cuprinzând
şi unele domenii, pe care, până acum, nu ni le-am putut
permite. Vom efectua studii, screeninguri privind influenţa apei asupra populaţiei din unele zone, pe care
încă nu le-am avut în vizor. În aşa mod, vom intra în
posesia unor date credibile, ştiinţific deduse privitor la
situaţia reală şi eventualele măsuri de redresare. A fost
efectuat recent, cu ajutorul UNICEF – Moldova, un studiu de amploare privind apa în şcoli. Se cere menţionat
faptul că tematica în cauză a fost abordată şi până în
prezent, dar în mod selectiv, pe când de această dată au
fost studiate absolut toate instituţiile de învăţământ din
republică, ceea ce ne permite să conturăm un tablou exhaustiv al problematicii respective. Sunt deja publicate
rezultatele acestui studiu frontal, a fost elaborat şi lansat
un raport final, prin care au fost puse la dispoziţia societăţii informaţii extrem de interesante şi utile.
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Nu putem neglija şi un alt aspect al sănătăţii publice, de care structurile noastre se ocupă în mod special în perioada estivală. Este vorba despre pericolul,
pe care îl prezintă bazinele acvatice. Studiile demonstrează că, practic, niciunul dintre acestea nu întruneşte condiţiile pentru a fi permis scăldatul cetăţenilor.
Atenţionăm administraţiile publice locale, populaţia
asupra pericolelor la care se expun persoanele atunci
când neglijează interdicţiile. Până la urmă, cred că este
o chestiune ce ţine de cultura generală şi de cea sanitară a omului – să intre sau nu în apa dubioasă a bazinului acvatic.
În altă ordine de idei, în mai bine de jumătate din
raioanele republicii au fost făcute studii frontale asupra tuturor surselor de apă locale, mai ales asupra celor comunitare. În urma acestui studiu sursele au fost
paşaportizate, pe ele s-au instalat plăcuţe cu informaţia
privind calitatea apei, inclusiv, dacă e cazul, cu interdicţia de a consuma apa din sursa respectivă.
O problemă ar fi izvoarele şi fântânile de pe marginea drumurilor, din câmp. Deşi multe dintre ele, ca
urmare a unei iniţiative promovate la nivel republican,
au fost amenajate frumos, apa lor nu este bună de băut.
În plus, cele mai multe dintre ele nu sunt igienizate,
îngrijite, dezinfectate sistematic.
Un aspect important al activităţii centrelor de sănătate publică vizează măsurile urgente în zonele afectate de inundaţii. Se ştie că în urma acestui gen de calamitate naturală are loc poluarea masivă a surselor de
apă potabilă care devin impracticabile din cauza impurităţiilor, conţinutului sporit de microorganisme patogene şi de substanţe nocive. Specialiştii noştri acţionează în regim de urgenţă, se deplasează la faţa locului
pentru a efectua studiile de rigoare, imediat sunt informate autorităţile locale, populaţia, se identifică sursele
alternative de alimentare cu apă inofensivă, după care
încep măsurile de dezinfectare şi curăţare a surselor locale. Toate lucrările efectuate în zonele inundate sunt
gratuite pentru populaţie şi autorităţi locale, finanţarea
asumându-şi-o Fondul Ecologic Naţional. După acest
scenariu am acţionat şi în cazul inundaţiilor din 2008
şi 2010. Ne bucură faptul că, deşi condiţiile au fost deosebit de nefavorabile, am reuşit să evităm cazurile de
infecţii hidrice, erupţiile epidemice. Sistemele de prevenţie au funcţionat bine, parteneriatul cu autorităţile
de toate nivelurile justificându-şi pe deplin menirea.
De asemenea, structurile noastre monitorizează în
permanenţă apele de suprafaţă, care servesc drept surse de alimentare centralizată. În acest gen de activitate
colaborăm fructuos nu numai cu structuri din republică, dar şi cu cele din ţările riverane râurilor Nistru
şi Prut – Ucraina şi România. Există sisteme bine puse
la punct de prelevare şi analiză a probelor de apă, de
informare reciprocă asupra unor eventuale pericole,
facem schimb permanent de date utile, actualizate.
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Ţin să menţionez că, la nivel de studiu al apei, situaţia din Republica Moldova este cunoscută. Dar nu
în zadar se spune că apa, fiind cea mai simplă substanţă de pe Terra, rămâne, totodată, şi cea mai enigmatică. Cercetările nu vor conteni niciodată, ele evoluând
odată cu ştiinţa, cu procesul cunoaşterii, în general.
Urmează doar să se implementeze recomandările cercetătorilor, savanţilor (apropo, în prezent în republică
sunt în curs de elaborare două teze de doctor privind
relaţia dintre apă şi sănătate), pentru ca, în ultimă instanţă, populaţia să-şi asigure sursa de apă de calitate
garantată.
- Ce trebuie să facă populaţia din localităţile
unde nu există surse sigure de apă potabilă sau acestea sunt foarte limitate? Ce ar trebui să facă autorităţile publice locale?
- Pasul principal ar fi identificarea mijloacelor
pentru construcţia unei surse de apă ca alternativă a
fântânilor de mină, care, practic, nu mai conţin apă
bună de băut. Este un proces anevoios, de durată, de
aceea, până una alta, autorităţile ar putea organiza
transportarea, în cisterne speciale, a apei, cel puţin în
scopuri potabile, din surse de încredere, monitorizate.
Această măsură se impune cu deosebire în cazurile excepţionale – inundaţii, calamităţi tehnogene etc.
Capătă răspândire tot mai largă practica apelării
la staţiile locale de tratare a apei din sursele poluate,
însă pentru autorităţile locale această metodă de potabilizare este destul de costisitoare. În prezent, o atare
staţie de tratare de mare capacitate se construieşte la
Nisporeni, deoarece în localitate apa din fântâni nu
este bună de băut.
O alternativă ar fi şi apele îmbuteliate. În Republica Moldova, în prezent, spre deosebire de acum 20
sau chiar 10 ani, există numeroase tipuri de ape minerale, inclusiv de masă, de consum frecvent, îmbuteliate. Evident, acestea ar putea constitui o alternativă
pentru populaţia din localităţile unde apa din fântânile
de mină sau din sonde nu poate fi consumată fără risc
pentru sănătate. De multe ori, drept contraargument,
se spune că populaţia din Moldova este săracă şi nuşi permite să cumpere ape îmbuteliate. Bine, e sărăcie, dar bani pentru aceeaşi sticlă de vodcă sau pentru
aceleaşi ţigări se găsesc, totuşi! Cel mai simplu calcul
demonstrează că sumele cheltuite zilnic pentru ţigări
şi alcool ar fi suficiente pentru a asigura întreaga familie cu apă îmbuteliată de calitate. Situaţia este simplă
ca bună ziua, atâta doar că oamenii trebuie ajutaţi să
conştientizeze avantajele consumului unei ape potabile sigure şi, implicit, dezavantajele fumatului, consumului în exces a alcoolului, a apei de calitate dubioasă.
Utilizarea apelor îmbuteliate de calitate verificată este
varianta de moment, până se găsesc mijloace suficiente
pentru a soluţiona radical problema, de exemplu prin
construcţia în localitate a unui apeduct centralizat.
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- Cum apreciaţi conlucrarea Centrului Naţional
de Sănătate Publică (CNSP) cu autorităţile naţionale
şi internaţionale care gestionează apele?
- Conlucrarea noastră este multiplă, fiind determinată, în primul rând, de faptul că suntem parte la
Protocolul „Apa şi sănătatea”, participăm la toate manifestările naţionale şi internaţionale în domeniul dat.
Avem o colaborare fructuoasă cu ţările vecine – România şi Ucraina – în diverse domenii: ştiinţific, practic,
informaţional, media etc. La nivel naţional, colaborăm
cu toate ministerele şi alte structuri ale statului, care
au atribuţie la sursele de apă. Avem lucrări, cercetări,
monitorizări, expediţii comune. Conlucrăm ori de câte
ori se cer a fi luate unele decizii extraordinare, cum ar
fi cele legate de calamităţile naturale, de accidente etc.
În prezent, la nivelul Agenţiei „Apele Moldovei”,
se implementează o politică clară de reanimare a apeductelor de grup, alimentate din surse de suprafaţă,
cum ar fi apeductul Soroca – Bălţi, apele subterane fiind păstrate ca rezervă pentru cazuri de forţă majoră,
de exemplu poluarea accidentală a Nistrului, în cazul
de faţă. Noi susţinem această politică, considerând-o
eficientă, mai ales pe termen lung.
Mereu la loc de frunte în agenda CNSP este conlucrarea cu autorităţile locale. Pentru orice teritoriu, aprovizionarea cu apă de calitate garantată este prioritară,
deoarece din această problemă derivă o mulţime de alte
probleme, cum ar fi cea de sănătate publică, de dezvoltare
a infrastructurii şi a economiei etc. Sigur, eficienţa acestei conlucrări diferă de la localitate la localitate, fiind în
dependenţă directă de posibilităţile economice, de starea
sferei sociale şi chiar de cultura, de nivelul de informare
a populaţiei, de modul cum înţeleg reprezentanţii puterii
locale să-şi determine priorităţile. Merită a fi diseminată experienţa acelor localităţi, în care activează grupuri
împuternicite cu elaborarea şi promovarea proiectelor
de atragere a granturilor şi investiţiilor la nivel naţional
şi internaţional. Cu regret, în activitatea noastră de conlucrare cu autorităţile locale constatăm că în unele localităţi aceste procese fie lipsesc cu desăvârşire, fie decurg
anemic, fără sistem. Încercăm să acordăm o mână de ajutor, să activizăm lucrurile, dar considerăm că iniţiativele
trebuie să aparţină, totuşi, autorităţilor şi comunităţilor
locale, deoarece anume acestea sunt interesate direct în
implementarea proiectelor vizând apa. Referitor la aceste
proiecte, ţin să subliniez un moment extrem de important: au trecut vremurile când se construiau apeducte fără
sistem de canalizare şi unitate de epurare a reziduurilor.
Abordarea modernă a problemei, prin prisma sănătăţii
omului şi a mediului, presupune soluţionarea concomitentă a acestor probleme, în complex.
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- Ce părere aveţi despre implementarea proiectelor de zone umede construite? Care ar fi şansele
proiectului respectiv în oraşul Soroca?
- Până nu de mult, în Republica Moldova se utilizau doar tehnologiile clasice de epurare a apelor reziduale. Vom menţiona că în perioada sovietică Moldova era dotată destul de bine la capitolul dat. Practic, în
fiecare localitate exista câte o staţie de epurare. Cu regret, astăzi puţin ce a mai rămas din acele instalaţii, cu
atât mai mult în stare funcţională. Or, fără un sistem
de canalizare şi epurare, nu poate fi dezvoltată infrastructura localităţii. În acestă situaţie, a apărut necesitatea implementării unor sisteme de epurare cu volum
redus de consum energetic, cu personal de deservire
puţin numeros, în schimb eficiente, conforme standardelor şi normelor sanitar-igienice în domeniu, uşor de
exploatat. Ca alternativă la sistemele clasice de epurare, Uniunea Europeană, susţinută de Banca Mondială,
a propus ca metodă de tratare a apelor reziduale zonele
umede construite (ZUC). Acestea filtrează apele reziduale, preliminar prelucrate în mod obligatoriu în tancuri septice, substanţele organice rezultate contribuind
la creşterea stufului. În prezent, avem în Moldova câteva ZUC, finanţate de Guvernul Elveţiei în cadrul unui
proiect aparte, fiecare deservind instituţii sociale de
mărime medie. Centrul nostru are un contract de colaborare cu donatorii, în baza căruia am efectuat deja
un set de studii privind calitatea epurării în perioada
caldă a anului. Rezultatele intermediare sunt încurajatoare, menţinându-se în limitele cerinţelor fixate în
Hotărârea Guvernului nr. 11/41, care prevede liberalizarea concentraţiilor la deversare conform Directivei
Europene, la care am aderat şi pe care o implementăm.
Intenţionăm să efectuăm un set de studii şi în perioada rece a anului, care interesează mai mult Republica
Moldova, deoarece clima la noi este, fireşte, alta decât în Italia sau în alte ţări cu condiţii climaterice mai
blânde. După aceasta vom face totalizările de rigoare şi
atunci vom putea da un aviz definitiv, ştiinţific fundamentat, privind eficienţa şi judiciozitatea ZUC în condiţiile Republicii Moldova. Deocamdată, după cum se
prezintă lucrurile, putem evidenţia cu certitudine un
singur dezavantaj al acestora, şi anume faptul că necesită suprafeţe mari. Şi ar mai fi un aspect: este clar că
ZUC se justifică la nivel local, în cazul unor cantităţi
mici de ape reziduale, de aceea sunt indicate pentru instituţii sanitare, penitenciare, sociale, educaţionale, pe
când în cazul cumulat al unor localităţi mari, cum ar fi
oraşul Soroca, de exemplu, situaţia mai trebuie studiată, monitorizată şi abia după aceasta am putea veni cu
unele concluzii definitive.
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UNELE MĂSURI DE ADAPTARE A MANAGEMENTULUI
RESURSELOR DE APĂ LA SCHIMBAREA CLIMEI

Mihail Pencov, vicedirector, Ion Fliurţa, consultant, Victor Bujac,
administrator Î.S. Direcţia bazinieră, Agenţia de Stat “Apele Moldovei”
Apele de suprafaţă ale Republicii Moldova sunt
concentrate în circa 3260 cursuri de apă, din care 9 au
o lungime mai mare de 100 km, 247 – mai mare de
10 km, şi, de asemenea, în acumulări de apă, numărul
celor ce prezintă proprietate publică depăşeşte 3500,
din acestea 126 cu un volum mai mare de 1 mil m3.
Volumul total util de apă din acumulările amplasate pe
cursurile de apă constituie 912 mil m3, inclusiv bazinul
hidrografic al râului Nistru – 304 mil m3, al râului Prut
– 514 mil m3, interfluvial – 94 mil m3. De menţionat
că resursele de apă transfrontaliere (de tranzit) ale
fluviilor Nistru şi Prut constituie, în medie, 90% din
totalul resurselor de apă din ţară. Pentru satisfacerea
cerinţelor proprii de alimentare cu apă potabilă şi a
sectorului economic Republica Moldova dispune de
un volum anual de circa 4,5 km3, restul resurselor
de apă sunt destinate pentru menţinerea diversităţii
biologice şi ecologice sau sunt utilizate de ţările vecine,

Ucraina şi România. Resursele de apă formate pe
teritoriul ţării constituie doar circa 10% din totalul
apelor de suprafaţă.
Volumul mediu multianual al resurselor de apă
dulce naturală în limita Republicii Moldova constituie
13,26 km3, inclusiv bazinele hidrografice al r. Nistru – 10,2
km3, al r. Prut – 2,9 km3, ale râurilor interfluviale – 0,16
km3. Resursele de apă subterane constituie 1,1-1,2 km3,
din care 60% sunt investigate şi înregistrate. Numărul
fântânilor arteziene forate este de circa 6000-6500.
În pofida acestor volume de apă impresionante,
Republica Moldova, din punctul de vedere al asigurării
cu resurse de apă pe cap de locuitor, este cea mai
săracă în Europa şi, conform evaluării efectuate de
către Institutul Resurselor Mondiale de Apă Dulce,
constituie, în medie, doar 236 m3. În tabelul de mai jos
este prezentat volumul mediu de apă dulce pe cap de
locuitor în Europa.

Tabelul 1. Volumul resurselor de apă dulce, medie/persoană
Ţara
Austria
Belarus
Belgia
Bulgaria
Cehia
Danemarca
Elveţia
Estonia
Finlanda
Franţa

Volumul de apă, m3/p
6729
3745
1152
2706
1287
1110
5442
9423
20466
2956

Ţara
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Marea Britanie
Moldova
Norvegia

Volumul de apă, m3/p
1297
5246
12045
3170
7238
4529
2422
236
8375

Actualmente, volumul total de apă captat, comparativ cu a.1990, practic s-a diminuat de două ori (1552,5
mil m3 faţă de anul 2009 – 865 mil m3). Începând cu a.
1999 (387 mil m3), se observă o tendinţă direcţionată
spre majorarea acestui indice. Drept confirmare pot
servi indicii prezentaţi în tabelul 2, în care se compară

Ţara
Olanda
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ucraina
Ungaria

Volumul de apă, m3/p
676
1404
3618
1951
9524
2412
2605
19017
1096
594

volumul de apă captat în a. 2005, anul când Republica Moldova a devenit ţară-parte la Protocolul “Apă şi
Sănătate” şi a. 2009. Indicele de exploatare a resurselor
de apă prezintă raportul procentual între volumul anual de apă captat şi volumul de apă regenerabil. Valoarea
acestuia s-a majorat de la 7,28% pînă la 7,36%.

Tabelul 2. Utilizarea resurselor de apă în limita bazinelor hidrografice ale Republicii Moldova
№

Denumirea
bazinului hidrografic

TOTAL
Nistru
1. Inclusiv,
din apele de suprafaţă,
din apele subterane
Prut
Inclusiv,
2. din apele de suprafaţă,
din apele subterane
Interfluvial
Inclusiv,
3. din apele de suprafaţă,
din apele subterane
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Volumul de apă
captat, mil m3
851,91
817,83
704,46
113,37
23,75
9,67
14,08
10,33
2,22
8,11

2005
Indicile de exploatare
a resurselor de apă,%
7,28
6,99

0,20

0,09

Volumul de apă
captat, mil m3
864,91
825,54
718.80
106,75
28,02
14,65
13,37
11,35
2,95
8,40

2009
Indicile de exploatare a
resurselor de apă,%
7,39
7,05

0,24

0,10
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Schimbarea climei pe termen scurt se va reflecta
asupra stării resurselor de apă. Conform materialelor
prezentate în lucrarea “Clima Moldovei în veacul
XXI” (în redacţia R.Corobov, Chişinău, 2004) posibilele schimbări ale volumelor de apă pot evolua după
patru scenarii. Conform acestora, către a. 2050 în Republica Moldova este posibilă diminuarea volumului
resurselor de apă cu 25-50%. În ţările vecine, România şi Ucraina, această diminuare va constitui doar
10-25%. Toate eventualele modele confirmă faptul
că Republica Moldova se va confrunta cu diminuarea
resurselor de apă disponibile pentru utilizare.
Schimbarea climei, majorarea temperaturii aerului, provoacă majorarea frecvenţei apariţiei perioadelor secetoase şi, de asemenea, a inundaţiilor care, în
ansamblu, reprezintă realitatea actuală.
Prejudiciul cauzat de seceta din anul 2007 a constituit circa 1 mlrd dolari SUA, prejudiciul cauzat de
inundaţia din vara a. 2008 s-a estimat la circa 120 mil
dolari SUA. Calculele efectuate de Institutul “Acvaproiect” în cadrul proiectului “Schema de protecţie împotriva inundaţiei a localităţiilor Republicii Moldova”
demonstrează convingător că din totalul localităţilor
din ţară pot suferi de inundaţie circa 45%, în care locuiesc 200 mii persoane şi există 32 mii construcţii.
Întreprinderea unor măsuri de rigoare ce ţin
de adaptarea managementului resurselor de apă la
schimbarea climei pentru atenuarea sau diminuarea
influenţei factorilor devastatori – seceta şi inundaţiile
– reprezintă o oportunitate a veacului XXI.
Pentru soluţionarea cu succes a problemei este
necesar ca strategia de adaptare a managementului
resurselor de apă să ţină cont de faptul că schimbarea
climei reprezintă un factor primordial de influenţă
asupră volumelor resurselor de apă disponibile. La utilizarea în comun a resurselor de apă în limita bazinului
hidrografic este necesar ca măsurile de adaptare să ia
în considerare cerinţele tuturor utilizatorilor de apă, iar
acestea să fie elaborate şi implementate cu forţe comune
întru evitarea situaţiilor de conflict sau a neînţelegerilor.
Experţii în domeniul resurselor de apă, în conformitate cu Procesul-verbal al Comisiei Economice Euro6

peane a ONU, în cadrul Convenţiei privind Protecţia şi
Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi a Lacurilor Internaţionale (1992), au elaborat proiectul directivei
de acţiuni privind adaptarea managementului resurselor
de apă la condiţiile de schimbare a climei. Documentul
reglementează clauzele de implementare a Convenţiei
în condiţiile de schimbare a climei, determină evaluarea
treptată a influenţei schimbării climei, prevede elaborarea măsurilor strategice de adaptare ţinându-se cont
de situaţia reală creată în localitatea respectivă.
În contextul adaptării strategiei de management al
resurselor de apă în Republica Moldova, prin prisma directivei de acţiuni de adaptare la condiţiile de schimbare a
climei se consideră drept eficiente următoarele activităţi.
Pentru condiţii extreme de secetă:
–
extinderea suprafeţelor irigabile în baza
majorării intervalului între epocile de udare, a reducerii valorii normelor de irigare şi de udare;
–
implementarea tehnicii de udare performante
cu consum redus de energie şi apă, inclusiv irigarea
subterană, prin picurare, irigarea locală prin aspersiune microjet etc.;
–
reducerea la maximum a evaporării apei de
la suprafaţa solului irigat prin afânarea oportună
a suprafeţei solului, acoperirea solului cu un strat
ocrotitor de apă (peliculă de polietilenă, rămăşiţe
organice etc.);
–
distribuirea raţională a resurselor de apă în limita bazinului hidrografic reieşind din importanţă:
alimentare cu apă potabilă şi menajeră, adăpatul vitelor, irigaţie, asigurarea cu apă a ramurilor economiei;
–
utilizarea apei reciclate în tehnologiile de procesare;
–
întreprinderea, după caz, a măsurilor, ce ţin de
excluderea sau diminuarea pierderilor de apă prin
infiltrare, alte măsuri relevante.
Pentru cazul de formare pe cursurile de apă a apelor
mari cu pericol sporit de inundaţii:
–
evaluarea vulnerabilităţii la nivel naţional şi la
cel local privind identificarea localităţilor, grupurilor de persoane, ecosistemelor predispuse unui risc
sporit şi elaborarea unui set de măsuri privind diminuarea acestui risc;
–
formarea volumelor libere în lacurile de
acumulare amplasate pe cursurile de apă prin
menţinerea nivelului normal de retenţie NNR la o
cotă diminuată;
–
întreţinerea digurilor de protecţie antiviitură
şi a construcţiilor hidrotehnice de regularizare întro stare tehnică corespunzătoare indicilor de exploatare în regim de siguranţă, curăţarea de nămol a
canalelor de evacuare şi a albiilor cursurilor de apă.
Directiva de acţiuni include, de asemenea,
pregătirea către condiţiile climaterice extreme prin
implicarea informării ample, distribuirea corectă a
resurselor de apă şi realizarea managementului comun.
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ŞTIRI SCURTE

IMPACTUL FACTORULUI HIDRIC ASUPRA SĂNĂTĂŢII ELEVILOR
La Chişinău a fost făcut public Raportul final al studiului frontal vizând apa şi sanitaţia în şcolile din Republica Moldova. Studiul a inclus toate cele 1526 de şcoli
din ţară, în care învaţă 434 mii elevi şi activează 38 mii de
cadre didactice. Potrivit lui Ion Şalaru, vicedirector general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP),
peste jumătate din numărul total de şcoli din Moldova
utilizează, în scopuri potabile, surse de apă neautorizate
de către serviciile sanitare, de regulă fântâni de mină, în
care apa nu este bună de băut, deoarece nu corespunde
parametrilor chimici şi microbiologici normativi. În consecinţă, practic fiecare a şasea probă de apă colectată din
şcoli nu corespunde normelor sanitare, iar fiecare al cincilea elev din ţară îşi supune unui pericol real sănătatea,
riscând să aibă o reţinere în dezvoltarea fizică.
Ion Şalaru:
- Drept motiv de bază pentru iniţierea de către UNICEF, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi CNSP
a acestui studiu comun au servit datele alarmante, de care
dispuneam referitor la calitatea apei în localităţile ţării, în
special în cele rurale, şi în instituţiile de învăţământ. Or,
obligaţia autorităţilor de nivel naţional şi local constă în a
promova acţiuni eficiente de ameliorare a condiţiilor de
dezvoltare, inclusiv în mediul şcolar, a elevilor. Înainte de
a da start studiului, ne-am propus să atingem cinci obiective: evaluarea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă
în şcoli; cercetarea calităţii apei potabile în şcoli şi evaluarea gradului de expunere a copiilor la diferite riscuri de
sănătate; estimarea accesului elevilor la condiţii igienice
adecvate în şcoli; evaluarea practicilor igienice aplicate
de către elevi; identificarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la apă sigură şi la condiţii
adecvate de igienă în instituţiile de învăţământ preuniversitar. Calitatea apei potabile a fost cercetată la 18 parametri chimici şi 2 parametri microbiologici, selectaţi în
conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, avându-se în vedere semnificaţia lor pentru sănătate. Analizele au demonstrat că cea mai gravă situaţie
se înregistrează în şcolile din raioanele Şoldăneşti, Rezina, Soroca, Donduşeni, Edineţ, Râşcani, Ungheni, Leova.
Aici, peste 40% din probele investigate nu au corespuns
parametrilor microbiologici, ceea ce înseamnă că elevii

din şcolile acestor raioane sunt expuşi permanent unui
risc sporit de contractare a unei boli infecţioase prin intermediul apei consumate.
Alexandra Uster, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, consideră că asigurarea accesului tuturor
cetăţenilor la apa potabilă de calitate ar trebui să devină
una dintre cele mai importante priorităţi pentru dezvoltarea ţării:
- UNICEF promovează acest aspect la nivel global,
ţara dumneavoastră nu este o excepţie. Şi în Republica
Moldova asigurarea apei potabile de calitate garantată trebuie să devină un angajament asumat la nivel oficial. Promovăm acest principiu la nivel de Guvern, pentru ca acesta
să utilizeze toate pârghiile, destinate ameliorării vieţii copiilor, inclusiv prin accesul nelimitat la apa de calitate.
Tatiana Potâng, viceministru al Educaţiei, a ţnut să
sublinieze că, deşi ministerul de resort nu este responsabil în mod direct de aprovizionarea şcolilor cu apă potablă şi servicii de sanitaţie, cadrele didactice urmează să
facă paşi concreţi pentru ca fiecare copil să fie informat
cum să respecte igiena personală:
-Apa pe care o consumă elevii din şcoli, condiţiile de
igienă din instituţii influenţează direct sănătatea copilului, iar aceasta se reflectă asupra eficienţei şcolare, asupra
rezultatelor la învăţătură şi, până la urmă, asupra gradului de pregătire pentru viaţă a generaţiei tinere. Din acest
considerent, tot ce ţine de sănătatea copiilor este important pentru noi, cei de la Ministerul Educaţiei.
Primii paşi în direcţia dată au fost deja făcuţi la începutul anului şcolar curent, când UNICEF şi Ministerul Educaţiei au deschis două şcoli prietenoase copiilor în localităţile
Moleşti din raionul Ialoveni şi Şofrâncani din raionul Edineţ. Între altele, acestea sunt dotate cu sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare, astfel încât elevii să beneficieze de
condiţii igienice moderne şi apă potabilă de calitate.
Printre recomandările menţionate în studiu se numără: elaborarea unor politici naţionale privind sănătatea copiilor în relaţie cu mediul; promovarea proiectelor
de modernizare a infrastructurii de aprovizionare cu apă
şi canalizare, care să vizeze localităţile mai defavorizate în
acest sens; implementarea tehnicilor adecvate de tratare
a apei potabile.

MANAGEMENTUL DURABIL AL APELOR LA NIVEL LOCAL
Un seminar cu acest generic s-a desfăşurat recent
în municipiul Chişinău cu participarea reprezentanţilor
administraţiei publice locale şi centrale, serviciilor descentralizate, organizaţiilor neguvernamentale de mediu,
mass-media etc.
Evenimentul este parte a proiectului „Oglinda curată şi vie a apei”, implementat de Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova (OTC a
MEM) cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional, având ca scop monitorizarea calităţii mediului şi
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sensibilizarea ecologică a publicului din bazinul râului
Bîc.
În deschiderea seminarului, Vladimir Garaba, preşedinte al OTC a MEM, a menţionat că, potrivit cercetărilor anterioare, apele râului sunt cele mai poluate dintre
toţi afluenţii Nistrului. În aval de Chişinău, concentraţiile
de substanţe chimice toxice depăşesc normele admisibile
de 5-10 şi mai multe ori, în râu completamente lipseşte
ihtiofauna, treptat dispar şi alte animale de apă. Situaţia
creată este de-a dreptul catastrofală, iar măsurile de pro7

tecţie, luate până acum de autorităţi şi organizaţiile societăţii civile, nu au asigurat reducerea impactului negativ
al activităţilor antropice asupra ecosistemelor.
Proiectul, acum în derulare, îşi propune identificarea
surselor majore de poluare a apelor şi a cazurilor de utilizare
neregulamentară a surselor respective, scopul principal fiind
stoparea degradării mediului înconjurător şi instituirea unui
management durabil al resurselor de apă în bazin. Printre
acţiunile mai importante care se planifica a fi realizate se numără: expediţia ecologică pe r. Bîc şi afluenţii acestuia (Pojarna, Răcătău, Bâcovăţ, alţii); Caravana Apelor în localităţile
din bazin; seminare şi „mese rotunde” cu participarea reprezentanţilor APL, ONG-urilor, business-ului, jurnaliştilor,
consumatorilor de apă; prelevarea şi investigarea în laborator a 50 mostre de apă; instalarea a circa 20 de indicatoare
hidrografice şi panouri informaţionale legate de tema apei;
publicarea hărţii ecologice a r. Bîc; revigorarea activităţii
Consiliului de bazin; pregătirea propunerilor pentru elaborarea Planului de management integrat al resurselor de apă
în bazinul hidrografic Bîc; elaborarea, ca finalitate, a proiectului unei hotărâri a Guvernului Republicii Moldova privind
măsurile primordiale de asanare a mediului în bazinul r. Bîc.

În cadrul seminarului municipal au fost abordate diverse aspecte ale problematicii râului Bîc, cum ar
fi: „Principiile managementului apelor la nivel local în
proiectul Legii apelor” (Valeriu Cojocaru, consultant în
Direcţia Managementul Resurselor de Apă, Ministerul
Mediului), „Gestionarea apelor din râuri şi rezervoarele
artificiale” (Dumitru Proca, şef al Secţiei Resurse de Apă,
Agenţia „Apele Moldovei”), „Utilizarea apei potabile
în municipiul Chişinău” (Arcadie Rusnac, şef al Secţiei
Asigurarea Calităţii, Control şi Reglementare, SA „ApăCanal Chişinău”), „Măsuri de protecţie a râului Bâc şi
a afluenţilor acestuia” (Nelian Căpăţână, şef-adjunct al
Agenţiei Ecologice Chişinău), „Aspecte sanitare ale gestionării apelor” (Liubovi Goncear, şef al Secţiei Sănătatea
în Relaţie cu Mediul, CMSP), „Monitoringul calităţii apei
r. Bîc pe segmentul mun. Chişinău” (Lidia Cozari, şef al
Centrului Monitoring Ecologic, Serviciul Hidrometeorologic de Stat). În cadrul seminarului a fost prezentat un
film despre expediţia ecologică „Izvoarele Bîcului - 2010”.
Seminare cu aceeaşi tematică au avut loc şi în alte localităţi din bazinul râului Bîc: Călărași, Strășeni, Ialoveni,
Anenii Noi.

APĂ BUNĂ PRIN EFORTURI COMUNE
La 12 noiembrie 2010, în satul Horodca din raionul
Ialoveni a avut loc ceremonia de inaugurare oficială a sistemului descentralizat de alimentare cu apă potabilă.
Acest proiect este produsul colaborării dintre Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), Cooperarea Tehnică a Austriei (ADA), Consiliul Raional
Ialoveni şi locuitorii satului Horodca. Ca rezultat al acestei colaborări, la sistemul descentralizat de alimentare cu
apă au fost efectuate 262 de conectări individuale, dintre
care 257 de gospodării, şcoala, grădiniţa, primăria şi centrul medical. În sat a fost creată o Asociaţie a Consumatorilor de Apă (ACA), acesteia revenindu-i tripla funcţie
de administrare, exploatare şi menţinere a noului sistem
de alimentare cu apă.
În anul 2008 autorităţile publice locale ale satului
Horodca au solicitat susţinerea SDC pentru construcţia
unei reţele noi de alimentare cu apă potabilă. Investigaţiile preliminare au demonstrat că apa disponibilă era de
calitate bună, iar debitul ei – suficient pentru a alimenta
întregul sat.
Conceptul SDC de apă şi sanitație în Moldova este
axat pe participarea activă a comunităţii locale la implementarea proiectelor. În toamna anului 2009, locuitorii
satului au creat ACA “Izvorul Vlasî” şi au votat semnarea unui contract de cooperare dintre Primărie, Consiliul
Raional Ialoveni, SDC şi ApaSan. După colectarea contribuţiilor membrilor ACA, în primăvara 2009 au demarat lucrările de construcţie Cei 262 de membri ai ACA
“Izvorul Vlasî” au contribuit cu peste 1000 zile de muncă
la implementarea proiectului.
Noua reţea descentralizată de alimentare cu apă din
Horodca constă din: camere de colectare a apei, unite cu
ţevi de drenaj, capabile de a livra un debit de 140 m³/ zi;
2,7 km de reţea apeduct de la izvor (Ø140 mm); 1 rezervor
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cu volumul de 50 m3; 1 instalaţie de dezinfectare a apei;
13,8 km de reţea magistrală (Ø25 – Ø140 mm); 1 staţie de
pompare hidrofor; 262 conectări individuale.
ACA “Izvorul Vlasi” a devenit operaţională odată cu
preluarea concesiunii de exploatare a reţelei de alimentare cu apă de la Primăria satului.
Finanţarea reţelei va fi asigurată prin aplicarea unui
sistem eficient de taxare (contor individual la fiecare conectare) şi a unui preţ accesibil la apă, care va acoperi
cheltuielile de exploatare şi amortizare pentru o perioadă
de 50 de ani.
Odată cu inaugurarea sistemului de aprovizionare
cu apă, principalul obiectiv al ACA devine asigurarea
durabilităţii reţelei prin exploatarea ei eficientă şi garantarea cantităţii suficiente şi a calităţii înalte a apei livrate.
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STAŢIE DE EPURARE LA RUSCA
În luna octombrie, la penitenciarul de femei nr.7 din
localitatea Rusca, raionul Hânceşti, a fost inaugurată oficial o Zonă Umedă Construită (ZUC). Evenimentul s-a
produs în cadrul implementării unui proiect promovat
de Biroul de Cooperare al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) în colaborare cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare.
ZUC reprezintă o tehnologie inovaţională de epurare a apelor reziduale. În Republica Moldova promovarea
acestei concepţii a început în 2007, iar penitenciarul de la
Rusca a fost selectat pentru implementarea primei ZUC,
în calitate de proiect-pilot şi ca teren experimental pentru studiile ulterioare.
De la lansarea, în 2007, a proiectului a fost construit un tanc septic, ca primă treaptă de epurare. A urmat
amenajarea a patru paturi, de 300 m2 fiecare, umplute cu
pietriş, destinaţia acestora fiind de a asigura epurarea secundară a apelor reziduale provenite (40 m3 /zi) din activitatea penitenciarului (în total 400 persoane, inclusiv
264 deţinute). În primăvara anului 2010, suprafeţele de
pietriş au fost plantate cu stuf, rădăcinile acestuia asigurând aerarea stratului de pietriş şi, în consecinţă, preve-

nind colmatarea. Totodată, în procesul de dezvoltare a
plantelor, se consumă pelicula biologică.
În cadrul proiectului, pe lângă ZUC, la penitenciarul nr. 7, a mai fost construit un sistem nou de canalizare
cu lungimea de 700 metri, la acesta fiind branşate şi 50 de
gospodării din satul Rusca.

SA “APĂ-CANAL CHIŞINĂU”
RECONSTRUIEŞTE REȚELELE DE CANALIZARE DE LA DURLEŞTI
La 26 noiembrie 2010, s-a produs un eveniment inedit pentru municipiul Chişinău – stoparea activităţii
Staţiei de epurare Durleşti, care este depăşită de timp din
punct de vedere tehnic, tehnologic şi ecologic. Constantin
Becciev, directorul general al SA „Apă-Canal Chişinău”, a
ţinut să specifice că Staţia de epurare a fost edificată încă
în anii 70 ai secolului trecut, având la bază epurarea apelor uzate prin intermediul unor lacuri biologice, amplasate în vecinătatea spaţiului locativ din oraş.
Capacitatea de proiect a Staţiei de epurare Durleşti constituia 700 m cubi/diurn, de facto - circa 200
m cubi/diurn. Staţia de epurare Durleşti a fost transmisă în gestiunea SA „Apă-Canal Chişinău” în anul
1996 în stare deplorabilă, starea sanitaro-tehnică a
complexului instalaţiilor de epurare fiind nesatisfăcătoare. Treapta mecanică de epurare, reprezentată prin
deznisipătoarele şi decantoarele secundare, nu efectua
funcţiile de reţinere a impurităţilor grosiere şi a celor
plutitoare (grăsimi, produse petroliere, corpuri fine),
suprafaţa instalaţiilor respective fiind poluată cu deşeuri şi substanţe plutitoare, filtrele biologice - complet deteriorate şi scoase din schema tehnologică de
epurare a apelor uzate, sistemul de aerare a bazinelor de aerare - deteriorat şi înfundat cu poluanţi. În
aceste condiţii, epurarea apelor uzate se efectua doar
în 3 iazuri biologice în condiţii naturale, care nu asigurau calitatea apelor uzate epurate, conform normelor admisibile de noxe la deversare, aprobate de către
Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Inspectoratul
Ecologic de Stat. Nu se efectua dezinfectarea apelor
uzate epurate, instalaţiile de clorurare fiind nefuncţionabile.
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În scopul ameliorării situaţiei dezastruoase privind
epurarea apelor uzate la Staţia de epurare Durleşti, structurile de resort au decis construcţia în oraşul Durleşti a
unei staţii de pompare a apelor uzate cu colectoare de canalizare sub presiune pentru transportarea ulterioară a
apelor uzate în sistemul centralizat de canalizare al mun.
Chişinău.
Odată cu darea în folosinţă a acestui obectiv sunt
soluţionate mai multe probleme. În primul rând, sporeşte volumul de servicii prestate locuitorilor din Durleşti,
deoarece se măreşte numărul gospodăriilor care vor fi
branşate la sistemul de canalizare. În al doilea rând, sporeşte randamentul folosirii Staţiei de epurare municipală, deoarece aici există importante capacităţi neutilizate.
Această situaţie a şi determinat ca una din soluţiile de
reconstrucţie a Staţiei de la Durleşti să fie transportarea
apelor uzate pentru epurare la staţia municipală de profil.
Însă cel mai important este faptul că, drept urmare, se va
îmbunătăţi cu mult starea ecologică atât în oraşul Durleşti, cât şi în vecinătatea lacului Dănceni, unde anterior
se scurgeau apele uzate. Proiectul prevede ca circa 3 hectare de teren să fie reîntoarse în circuitul agricol.
După finalizarea lucrărilor menţionate, o acţiune similară se va desfăşura şi în satul Bubuieci. Se preconizează
ca, în prima jumătate a anului 2011, în această localitate
să înceapă reconstrucţia staţiei de pompare a apelor uzate şi construcţia a două colectoare de canal cu lungimea
totală de peste 10 km. Costul proiectului este estimat la
circa 9 milioane de lei şi va fi finanţat de Corporaţia Financiară Internaţională, care a semnat deja un contract
cu Primăria municipiului Chişinău privind alocarea unui
împrumut în condiţii avantajoase.
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CRONICA APELOR
(trimestrul III a. 2010)

1.Precipitaţiile şi regimul de umiditate
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în trimestrul III al anului 2010, pe o
mare parte a teritoriului republicii, cantitatea precipitaţiilor căzute a constituit de la 140 mm (Bălţata) până la 311
mm (Briceni), sau 85-180% din normă. În unele raioane
de nord şi centrale s-a semnalat un deficit de precipitaţii – au căzut 107-125 mm (60-75% din normă). Maxima zilnică de precipitaţii pe parcursul acestei perioade a
atins 66 mm (Leova, iulie).
În lunile iulie-septembrie s-au semnalat fenomene
meteorologice stihinice sub formă de ploi puternice la
Leova (de două ori), Grigoriopol, Ceadâr Lunga, Cărpineni (Hânceşti).
În trimestrul III 2010, în comparaţie cu perioada analogică a anului 2009, pe teritoriul ţării au căzut precipitaţii
în fond cu 15-80 mm, iar izolat – cu 105-230 mm mai multe.
Ploile puternice şi foarte puternice, izolat însoţite de
grindină, căzute în prima jumătate a lunii iulie, au cauzat
pagube materiale semnificative: inundarea caselor de locuit, a gospodăriilor agricole, deconectarea energiei electrice, compromiterea terenurilor agricole. De asemenea,
aceste ploi au complicat recoltarea culturilor cerealiere.
Conform situaţiei din 28 iulie 2010, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 0,5 m
pe terenurile cu semănături de porumb au constituit, în
fond, 40-75 mm (100-150% din normă), izolat – 110-150
mm (250-265% din normă), iar în stratul de sol cu grosimea de 1 m acestea au constituit 95-155 mm (100-150%

din normă), izolat – 170-220 mm (170-215% din normă).
La 28 iulie 2010, rezervele de umiditate productivă
pe terenurile de floarea-soarelui, în stratul de sol cu grosimea de 1 m, au constituit, în fond, 80-140 mm (95-165%
din normă), izolat – 155-210 mm (185-195% din normă).
La 28 iulie 2010, rezervele de umiditate productivă pe terenurile cu culturi multianuale, în stratul de sol
cu grosimea de 1 m, au constituit 85-180 mm (100-170%
din normă).
La 28 august 2010, rezervele de umiditate productivă
pe terenurile cu floarea-soarelui, în stratul de sol cu grosimea de 1 m, au constituit, în fond, 25-65 mm (30-60%
din normă), izolat – 80-105 mm (75-155% din normă).
La 28 august 2010, rezervele de umiditate productivă
pe terenurile cu culturi multianuale, în stratul de sol cu
grosimea de 1 m, au constituit, în fond, 25-65 mm (3070% din normă), izolat – 75-95 mm (85-110% din normă).
La 28 septembrie 2010, rezervele de umiditate productivă în stratul arabil al solului pe terenurile cu culturi
de toamnă şi pe cele destinate semănatului lor, au constituit, în fond, 20-40 mm (95-195% din normă), izolat –
10-15 mm (55-70% din normă), în stratul de sol cu grosimea de 1 m, respectiv, 85-175 mm (95-175% din normă)
şi 55-70 mm (65-75% din normă).
La 28 septembrie 2010, rezervele de umiditate productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu
culturi multianuale au constituit, în fond, 70-150 mm (80150% din normă), izolat – 35-60 mm (50-60% din normă).

2. Apele de suprafaţă
Ponderea scurgerii apei râului Nistru în luna iulie a
fost peste cea normală şi a constituit circa 270-290%, iar a
râului Prut – semnificativ peste cea normală – 520-560%
din valorile medii multianuale.
Ponderea scurgerii apei râului Răut şi a râurilor mici
din partea de nord a Republicii Moldova a fost aproape
de normală şi a constituit 100-120%, iar a râurilor mici
din partea centrală şi cea de sud a republicii – sub normală: 40-70% din valorile medii multianuale.
Ponderea scurgerii apei râului Nistru în lunile august şi septembrie a fost peste normală şi a constituit
95-125%, iar a râului Prut – semnificativ peste normală – 160-180%. În luna august, pe sectorul Leuşeni, gura
de vărsare a fost semnificativ peste normală, constituind
200-230% din valorile medii multianuale.
Ponderea scurgerii apei râului Răut şi a râurilor mici
din partea de nord a Republicii Moldova, în lunile august
– septembrie, a fost sub normă şi a constituit 50-80%, iar a
râurilor mici din partea de sud a republicii s-a situat semnificativ sub normă – 15-40% din valorile medii multianuale.
De menţionat ponderea mică a scurgerii apei râului Bîc în perioada iulie – septembrie: 2,4 – 23,5% din
valoarea medie multianuală. Aceasta se explică prin de-
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bitele mici de apă deversate din lacul de acumulare Ghidighici.
Pe parcursul întregii perioade de observaţii ponderea mică a scurgerii apei râului Bîc s-a înregistrat în
următorii ani: 1968 (7,9%); 1974 (4,5%); 1976 (12,6%);
2003 (14,2%); 2008 (4,05%); 2009 (3,58%).
Pe râul Nistru, în prima decadă a lunii iulie, a continuat viitura pluvială, care a început în decada a treia
a lunii iunie. La sfârşitul primei decade a lunii iulie s-a
format o nouă viitură pluvială, care a continuat până la
mijlocul decadei a treia a lunii iulie. Creşterea nivelului
apei a constituit: pe sectorul or. Otaci – braţul Turunciuc
– 2,0-2,5 m, pe sectorul braţul Turunciuc - gura de vărsare a râului – 0,5-1,0 m.
În timpul trecerii viiturilor pluviale, care au continuat până la mijlocul decadei a treia a lunii iulie, izolat s-a
observat ieşirea apei în luncă pe sectoarele neîndiguite
ale râului Nistru, cu subinundarea parţială a terenurilor
agricole şi a zonelor de recreaţie din raioanele Criuleni,
Grigoriopol, Anenii Noi şi Ştefan Vodă.
În a doua jumătate a decadei a treia a lunii iulie, în
r. Nistru, s-a format următoarea undă de viitură pluvială. Totodată, creşterea nivelului apei pe sectorul amonte
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de lacul de acumulare Dubăsari a constituit 1,3-2,0 m, pe
sectorul or. Dubăsari – braţul Turunciuc – 0,5-1,5 m, iar
în aval de braţul Turunciuc până la gura de vărsare a r.
Nistru a continuat scăderea nivelului apei. Apa s-a scurs
în limitele albiei minore.
În râul Prut, pe sectorul amonte de lacul de acumularea Costeşti-Stânca, la începutul primei decade a lunii
iulie a trecut maximumul viiturii pluviale cu debitul de
circa 2010 m3/s, înregistrat la postul hidrologic din s. Şirăuţi. Viitura a început în decada a treia a lunii iunie.
La sfârşitul primei decade a lunii iulie s-a format o
nouă undă de viitură pluvială, cu creşterea nivelului apei
în secţiunea postului hidrologic din s. Şirăuţi de 5,10 m
şi debitul maximal de circa 2020 m3/s. Ambele viituri
pluviale au provocat ieşirea apei în luncă şi subinundarea
parţială a unor localităţi din raionul Briceni.
La mijlocul decadei a treia a lunii iulie s-a format o
nouă viitură pluvială, mai mică, cu creşterea nivelului
apei în secţiunea de măsurare a postului Şirăuţi de circa
2,5 m şi debitul maximal de circa 800 m3/s. Izolat, s-a
observat ieşirea apei în lunca râului din raionul Briceni.
În timpul viiturilor pluviale, care au început în luna
iunie şi au continuat în luna iulie, a fost mărit debitul de
apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până
la 850 m3/s. Ca urmare, în decursul primei şi celei de a
doua decade a lunii iulie, pe sectorul Costeşti – gura de
vărsare a râului Prut, a continuat creşterea nivelului apei,
care a început încă în luna iunie. Creşterea generală a nivelului apei faţă de nivelul anterior viiturii a constituit:
pe sectorul Costeşti –Cantemir – 3,4-5,4 m, iar în aval
de Cantemir până la gura de vărsare a râului – 1,7-3,2 m.
Pe sectorul Costeşti – gura de vărsare a râului Prut
s-a observat ieşirea apei în luncă, subinundarea terenurilor agricole şi perturbarea parţială a captării apei pentru
or. Ungheni, subinundarea unor localităţi aferente râului. În locurile joase din sectorul gurii de vărsare, izolat,
s-a observat ieşirea apei în luncă, cauzată de nivelurile
foarte înalte ale apei în râul Dunărea şi pătrunderea parţială a ei în râul Prut.
În râul Nistru, la începutul primei decade a lunii
august, a continuat scăderea nivelului apei viiturii pluviale, care a început la mijlocul decadei a treia a lunii iulie.
Creşterea generală a nivelului apei faţă de nivelul anterior viiturii a constituit: pe sectorul or. Otaci - braţul Turunciuc 1,5-2,0 m, iar în aval de braţul Turunciuc, până
la gura de vărsare a râului Nistru – 0,5 m. Apa s-a scurs
în limitele albiei minore.
În râul Prut, pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, în prima decadă şi începutul decadei a doua a lunii august, au trecut trei viituri pluviale
mici, cu o creştere a nivelului apei de circa 0,7 m. Apa s-a
scurs în limitele albiei minore.
La sfârşitul primei decade şi începutul decadei a
doua a lunii septembrie, în râul Prut, pe sectorul amonte
de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, a avut loc o viitură
pluvială cu creşterea nivelului apei de cca 1,5 metri. Apa
s-a acurs în limitele albiei minore.
Scurgerea râurilor Nistru şi Prut în trimestrul III al
anului 2009, comparativ cu trimestrul III al anului curent, a fost caracterizată de indici foarte reduşi, oscilând
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în limitele: r. Nistru – de la 60% până la 85%, r. Prut – de
la 25% până la 55% din valoarea medie multianuală.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prezintă informaţia cu privire la calitatea apelor de suprafaţă în trimestrul III al anului 2010, întocmită în baza investigaţiilor
efectuate de către specialiştii Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului.
Au fost depistate 102 depăşiri ale CMA în probele
de apă din 35 secţiuni a 10 râuri, 4 bazine de acumulare
(Dubăsari, Taraclia, Comrat, Costeşti) şi 2 lacuri naturale
(Cahul, Manta):
- cu ioni de amoniu s-au depistat 14 depăşiri ale
CMA în râurile Bîc, Răut, Lunga, Ciuhur, Cogâlnic, Ichel
şi bazinul Taraclia, inclusiv 6 cazuri de poluare înaltă (PÎ
– 10-100 CMA), cu valoarea maximă de 67,7 CMA, în
Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sângera), în
luna august;
- cu nitriţi s-au depistat 34 depăşiri ale CMA în râurile Nistru, Prut, Bîc, Lunga, Răut, Ciuhur, Ichel, Cogâlnic, Botna, bazinele Costeşti şi Dubăsari, inclusiv 4 cazuri
de PÎ cu maxima de 45 CMA în râul Lunga, secţiunea
Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, şi 1 caz de poluare extrem de înaltă (PEÎ) cu maxima de 145 CMA în r.
Cogâlnic, secţiunea or. Hânceşti, în aval, în luna august;
- cu nitraţi s-au depistat 3 depăşiri ale CMA în râul
Lunga, secţiunea or. Ceadâr Lunga, în punctul hidrometric, cu maxima de 2,3 CMA, în luna august;
- cu produse petroliere s-au depistat 29 depăşiri ale
CMA în râurile Nistru, Prut, Lunga, Răut, Bîc, Botna,
Ichel, Cogâlnic, Sărata, Ciuhur, lacurile Cahul şi Manta,
bazinele Taraclia şi Comrat, cu maxima de 11 CMA în râul
Cogâlnic, secţiunea or. Hânceşti, în aval, în luna august;
- cu compuşii cuprului s-au depistat 2 depăşiri ale
CMA în râul Prut, cu maxima de 8 CMA, secţiunea s.
Valea Mare, în luna august;
- cu compuşii zincului s-au depistat 2 depăşiri ale
CMA în râul Prut, cu maxima de 1,9 CMA, secţiunea or.
Ungheni, în luna august;
- cu conţinutul redus al oxigenului dizolvat s-a depistat 1 caz de poluare înaltă (PÎ) cu valoarea maximă de
2,3 mgO2/l, în luna iulie, şi 4 cazuri de PEÎ cu maxima
de 0,14 mgO2/l, în râul Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în
aval (or. Sângera), în luna septembrie;
- cu CBO5 s-au depistat 4 cazuri de PÎ în râurile Bîc
şi Cogâlnic, cu valoarea maximă de 55,2 mgO2/l, în râul
Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sângera), în
luna septembrie;
- cu fenoli s-au depistat 4 depăşiri ale CMA în râurile
Bîc, Lunga şi Cogâlnic, cu maxima de 13 CMA, în râul
Cogâlnic, secţiunea or. Hânceşti, în aval, în luna august;
- cu detergenţi anioni-activi s-au depistat 5 depăşiri
ale CMA, în râurile Prut, Bîc şi Cogâlnic, cu maxima de
10 CMA în râul Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval,
(or. Sângera), în luna august.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009, s-a
înregistrat o majorare a frecvenţei de repetare a numărului
de depăşiri ale CMA pentru nitriţi, nitraţi, oxigen dizolvat,
CBO5 şi fenoli, iar ionii de amoniu, produsele petroliere,
detergenţii anioni-activi, compuşii cuprului şi ai zincului
au înregistrat o reducere a numărului de depăşiri.
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3. Apele de profunzime
Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale informează că, în perioada 01.07.2010-01.10.2010, a eliberat
coordonări privind:

-

folosirea specială a apei - 23;
proiectarea noilor sonde arteziene - 11;
forarea noilor sonde arteziene - 8.

4. Sistemele de apeduct şi canalizare
SA “Apă-Canal Chişinău” prezintă indicii de
activitate înregistraţi în trimestrul III al anului 2010 în
Nr.
ctr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

comparaţie cu perioada de referinţă a anului 2009.

Indicii
Captarea apei, mii m3
- din surse de suprafaţă;
- din surse subterane
Distribuţia apei, mii m3:
- din surse de suprafaţă;
- din surse subterane
Comercializarea apei către clienţi, mii m3
Pierderi tehnologice şi comerciale, mii m3
Volumul apelor uzate epurate, mii m3
Colectarea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate
prestate, % achitare
Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor; km;
- spălarea bazinelor de apă potabilă, unităţi
Exploatarea sistemelor de canalizare:
- reparaţia şi înlocuirea reţelelor, km
Numărul scurgerilor din reţelele de apă, unităţi

Conform informaţiei prezentate de SA „Apă-Canal
Chişinău” referitor la rezultatele investigaţiilor fizicochimice şi bacteriologice ale apei potabile livrate în

Trim. III
2009
23 489,5
22 628,6
860,9
22 817,9
21 967,5
850,4
13 071,9
9 746,0
13 574,9

Trim. III
2010
21 397,0
20 761,5
635,5
20 729,7
20 099,5
630,2
12 095,2
8 634,5
13 621,1

101,0

97,0

4,5

3,9

24
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0,1

0,2

3 425

3 668

reţeaua centralizată de alimentare cu apă, în trimestrul
III 2010, depăşiri ale concentraţiilor maxime admisibile,
practic, nu s-au înregistrat.

5. Protecția și utilizarea resurselor acvatice
Inspectoratul Ecologic de Stat în perioada de
referinţă a inspectat 1530 întreprinderi, s-au perfectat 651
procese-verbale. În urma neregulilor depistate de către
AE/IEI s-au aplicat amenzi în valoare de 444440 lei, fiind
încasaţi 202920 lei. Au fost înaintate acţiuni în valoare
de 29675 lei. 12 materiale au fost prezentate Procuraturii.
Judecătoriile şi alte organe au aplicat amenzi în valoare
de 3800 lei. Numărul contravenienţilor s-a cifrat la
647. Au fost prevenite 24 aruncări de toxine, pesticide,
îngrăşăminte minerale, dejecţii animaliere.

Cu referinţă nemijlocită la gestionarea resurselor
acvatice, au fost examinate 227 materiale privind
autorizaţiile de folosire specială a apelor, fiind
eliberate 205 asemenea autorizaţii. S-au examinat 16
cazuri de deversări limitat admisibile, fiind aprobate 9.
De asemenea, au fost examinate 20 materiale privind
autorizarea folosirii separate a apei. Plăţile calculate
pentru poluarea mediului au constituit 1776509 lei,
suma achitată fiind de 1677096 lei.

6. Monitoringul apelor reziduale
În trimestrul III al a. 2010 colaboratorii Agenţiei
Ecologice Chişinău au inspectat la compartimentul „Protecţia apelor” 15 agenţi economici. Au fost eliberate 10
autorizaţii de folosire specială a apelor. În această perioadă au fost întocmite 15 acte de control, s-au depistat diferite încălcări ale legislaţiei ecologice ce ţin de protecţia
resurselor acvatice şi au fost întocmite 12 procese-verbale, ca rezultat, de către agenţie, au fost aplicate amenzi în
sumă de 13800 lei şi încasate amenzi în sumă de 5600 lei.
12

Centrul de Investigaţii Ecologice al AEC a prelevat
84 probe şi a efectuat 803 analize.
Întru evaluarea calităţii scurgerilor meteorice
s-au efectuat analizele probelor prelevate de pe teritoriul a 14 întreprinderi. În majoritatea probelor
au fost depistate depăşiri ale CMA pisc. la indicii
determinaţi:
- SA „Confort”: produse petroliere – de 72 ori; grăsimi
– de 54 ori;
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- SA „Mezon”: produse petroliere – de 48 ori; grăsimi –
de 48 ori;
- SA „UBC”: produse petroliere – de 32 ori; grăsimi – de
60 ori;
- SA „Dalia”: MS – de 14,4 ori; grăsimi – de 736 ori; detergenţi – de 8,9 ori;
- SA „Beton-Armat”: produse petroliere – de 32 ori; MS
– de 7, 4 ori;
- SRL „Logos-Grup”: produse petroliere – de 218, ori;
grăsimi – de 78 ori;
- SRL „Străşeni-Vin”: produse petroliere – de 102 ori;
grăsimi – de 102 ori;
- „Parcul urban de autobuze Chişinău”: produse petroliere – de 122 ori; grăsimi – de 50 ori;
- SE „Chişinău-330kw”: produse petroliere – de 264 ori;
grăsimi – de 78 ori; MS – de 11,9 ori;
- Baza de producere „Vatra”: produse petroliere – de 216
ori; grăsimi – de 50 ori;
- ÎS „Moldelectrica”: produse petroliere – de 146 ori; MS
– de 36 ori;
- SA „Topaz”: produse petroliere – de 120 ori; MS – de
4 ori;
- SA „Combinatul auto nr.4”: produse petroliere – de
184 ori; grăsimi – de 44 ori; MS – de 16,4 ori;
- SA „Inteh”: CCO – de 2,1 ori; CBO – de 2,5 ori; MS
– de 3,3 ori; NH4 – de 1,5 ori; produse petroliere – de
154 ori; detergenţi – de 3,8 ori; grăsimi – de 78 ori.
S-au prelevat probe de ape reziduale:
- la solicitarea IE Călăraşi:
a) 4 probe la SEB „Apă-Canal Călăraşi”, or. Călăraşi,
unde s-au depistat depăşiri ale CMA pisc. la deversare:
CCO de 5,79 ori, CBO5 de 60 ori, MS de 22 ori, NH4 de
94,2 ori, detergenţi de 16,4 ori;
În legătură cu deversarea neautorizată a apelor reziduale de la întreprinderile „Moldavscii Standart” şi “Zolotoi Aist”, s.Tvardiţa, r-nul Taraclia în r. Kirghij-Kitai, au
fost prelevate 5 probe şi efectuate analize. În toate probele
au fost depistate depăşiri ale CMA pisc., ceea ce demonstrează poluarea r. Kirghij-Kitai. Cele mai mari depăşiri au

fost depistate în probele:
nr.1 – deversarea neautorizată de la ÎCS
„Молдавский стандарт” şi ÎCS „Золотой аист” în r.
Kirghij-Kitai: CCO de 60,58 ori, CBO5 de 370,6 ori, MS
de 54,6 ori, reziduu uscat de 1,83 ori, NH4 de 49,28 ori,
detergenţi de 18,2 ori;
nr.4 – deversare neautorizată de la ÎCS „Молдавский
стандарт”: CCO de 39,38 ori, CBO5 de 253,2 ori, reziduu
uscat de 1,42 ori, NH4 de 24,1 ori, detergenţi de 10,8 ori;
nr.5 – deversare neautorizată de la ÎCS „Золотой
аист”: CCO de 11,36 ori, CBO5 de 62,52 ori, MS de 24,96
ori, reziduu uscat de 2,03 ori, Cl- de 1,11 ori, SO4 de 4,29
ori, detergenţi de 8 ori. Rezultatele au fost transmise IE
Taraclia.
În legătură cu scrisoarea parvenită de la Comisia de
control a delegaţiei transnistrene privitor la poluarea r.
Bîc în sectorul s. Varniţa – s. Bâcioc şi deversarea apelor
poluate în r. Nistru, s-au efectuat analizele probelor prelevate din r. Bîc, satele Gura Bâcului şi Calfa, r-nul Anenii
Noi. S-au depistat depăşiri ale CMA pisc., respectiv. la
indicii:
s. Gura Bâcului – CCO - de 1,45 ori; CBO5 - de 1,91 ori;
MS - de 3.04 ori;
s. Calfa – CCO - de 2,9 ori; CBO5 - de 3,04 ori; MS - de
3,9 ori; NH4 - de 29,5 ori.
În legătură cu poluarea excepţională a apei r. Bîc în
mun. Chişinău au fost prelevate 2 probe de apă: în aval,
de sub podul „Circ” (vizavi de SA „Apă-Canal”) şi sub
podul de lângă „Piaţa agricolă” din str. Albişoara. S-au
efectuat analizele şi s-au depistat depăşiri ale CMA pisc.
la: CCO - de 1,9 ori; CBO5 - de 2,6 ori; MS - de 3,4 ori;
NH4 - de 4,3 ori; NO2 - de 10 ori, detergenţi - de 3,8 ori.
În legătură cu pieirea peştelui în bazinul acvatic de
pe str. Albişoara 80/1, au fost prelevate 7 probe de apă.
S-au efectuat analizele şi s-au depistat depăşiri ale CMA
la: CCO – de 12,5 ori; CBO – de 23,6 ori; cloruri – de 2,3
ori; sulfaţi – de 1,5 ori; MS – de 2,2 ori; reziduu uscat – de
2,9 ori. Concentraţia oxigenului dizolvat nu a corespuns
normelor admise şi a constituit, în medie, 1,5 mg/l.

7. Calitatea apei potabile
Potrivit informaţiei parvenite de la Centrul Naţional
de Sănătate Publică, pe parcursul trimestrului III al
a. 2010, în laboratoarele CNSP, au fost investigate la
parametrii chimici şi microbiologici 27 de probe de
ape potabile şi minerale din surse autorizate (din ele 1
probă nu a corespuns normelor sanitare în vigoare), 17
surse pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă şi 3
probe de apă din apeducte (dintre care nu au corespuns
normelor sanitare privind calitatea apei potabile 16
probe), 41 de probe din fântâni de mină (dintre care nu au

corespuns normativelor 40). Necorespunderea probelor
enumerate a fost condiţionată de conţinutul excesiv de
amoniu, nitriţi, hidrogen sulfurat, nitraţi, stronţiu etc.
Au fost investigate, de asemenea, 2 probe de apă de
suprafaţă din r. Nistru, din care ambele – cu abateri de la
normele în vigoare, 3 probe de ape de suprafaţă de categoria
II, din ele – 1 necorespunzătoare. Necorespunderea a fost
condiţionată de conţinutul scăzut de oxigen dizolvat şi
înalt de CCO (consumul chimic de oxigen) în apă.

8. Ape îmbuteliate
În baza investigaţiilor de laborator efectuate, în
trimestrul III al anului 2010 au fost eliberate 7 certificate
sanitare privind îmbutelierea apelor minerale naturale şi
a apelor potabile.
Conform situaţiei din 1.10.2010, în Sistemul
informaţional automatizat «Registrul de stat al apelor
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minerale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate»
sunt înregistraţi 61 de agenţi economici autohtoni.
Pe pagina web www.moldapa.md pot fi accesate
datele privind producătorii de ape îmbuteliate,
documentaţia, în baza căreia au fost eliberate certificatele
sanitare.
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9. Implementarea proiectelor de protecţie şi utilizare a apei
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În trimestrul III al anului 2010, în cadrul proiectului
FISM-2, care a fost lansat în 2005 şi care prevede construcţia
sistemelor noi şi ajustarea sistemelor existente de
aprovizionare cu apă la standardele moderne în domeniu,
au beneficiat de suport comunităţile din 54 localităţi,
situate în raioanele Basarabeasca (3), Briceni, Cahul (3),
Călăraşi, Cantemir (3), Căuşeni (5), Cimişlia (3), Criuleni
(2), Drochia, Dubăsari (2), Făleşti, Grigoriopol (8), Leova,
Ocniţa, Orhei, Râşcani (3), Slobozia (5), Soroca, Ştefan

Vodă (3), Străşeni (2), Ungheni şi municipiul Chişinău
(oraşele Codru şi Sângera, satul Goianul Nou). Genul
lucrărilor efectuate: construcţia, renovarea, reabilitarea,
reconstrucţia, extinderea, modernizarea apeductelor. În
trimestrul III al anului toate subproiectele erau în proces
de implementare, cu excepţia a 8 subproiecte, aflate în faza
de colectare a contribuţiilor. Numărul beneficiarilor de
pe urma acestor subproiecte este de circa 125 mii. Costul
aprobat al lucrărilor a constituit circa 60 milioane de lei.

Ministerul Mediului informează că, în trimestrul
III al anului 2010, FEN a alocat suma de 2716750 lei ca
finanţare a unui proiect amplu de forare şi construcţie a
şase fântâni arteziene pentru asigurarea cu apă a populaţiei din localităţile raionului Hânceşti, care au suferit în
urma inundaţiilor din luna iulie 2010.
Agenţia „Apele Moldovei” informează că, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost efectuate un şir de lucrări
pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate
de alimentare cu apă, inclusiv:
- a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru modernizarea a 4 staţii de pompare la apeductul Soroca-Bălţi,
care este prezentat pentru verificare şi expertizare. Realizarea acestui proiect va permite economisirea anuală a
energiei electrice în mărime de cca 24% din consumul actual (cca 3-4 mil. kWh anual) şi va crea condiţii de funcţionare în regim non-stop a pompelor. Aceasta va permite
crearea unei presiuni constante în traseu şi va da posibilitatea ca întreprinderea să funcţioneze mai eficient şi să
presteze servicii de calitate mai înaltă. Costul lucrărilor
de modernizare este estimat la cca 15 mil. lei;
- au fost efectuate lucrări de reabilitare şi dezvoltare
a sistemelor de alimentare cu apă în sumă de 10 milioane
de lei pentru unele localităţi din ţară care au fost finanţate
de către FEN;
- continuă lucrările de reabilitare a apeductului PrutFăleşti pentru alimentarea cu apă potabilă a or. Făleşti şi
a localităţilor din raion. După modificarea documentaţiei
de proiect lucrările vor fi efectuate de către întreprinderea de stat STI Ungheni, acestea fiind finanţate de către
Fondul Ecologic Naţional în mărime de 5,4 mil. lei;
- a fost lansat proiectul privind alimentarea cu apă
potabilă a locuitorilor din s. Roşu, r-nul Cahul, care vor
fi conectaţi la sistemul centralizat de alimentare cu apă a

or. Cahul. Acest proiect-pilot va fi implementat cu contribuţia financiară a Guvernului României pentru Republica Moldova prin intermediul Biroului de Cooperare
Tehnică al Germaniei (GTZ). Tot prin intermediului Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei a fost iniţiată
implementarea proiectului „Asigurarea cu apă potabilă şi
servicii de canalizare a locuitorilor din satul Duruitoarea
Veche”, comuna Costeşti, r-nul Râşcani, care va fi finanţat de Guvernul Germaniei;
- a avut loc o şedinţă de lucru cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare şi ai Agenţiei “Apele Moldovei” care a dat
start elaborării unui Plan strategic de alimentare cu apă
(PGAA) şi a unui Plan General de canalizare în cadrul
unui raion din Republica Moldova. Pentru implementarea planului a fost selectat r-nul Călăraşi, care a şi decis
să contribuie atât la nivel organizaţional, cât şi financiar
acordând 50% din întregul cost al proiectului. În scopul
implementării proiectului respectiv, Proiectul ApaSan a
efectuat traducerea în limba română a Ghidului Elveţian
pentru elaborarea Planului strategic de alimentare cu apă
(PGAA). Agenţia “Apele Moldovei” şi IP “Iprocom” urmează să adapteze Ghidul respectiv la necesităţile Republicii Moldova. IP “Iprocom” a pregătit o estimare aproximativă pentru elaborarea Planului strategic de alimentare cu apă (PGAA) şi urmează să fie semnat un contract
pentru elaborarea acestuia;
- au fost reparate 30,789 km de reţele de apeduct,
4,641 km reţele de canalizare, 82 fântâni arteziene, 127
unităţi de utilaj de pompare din 18 staţii de pompare etc.
Lucrările necesare se efectuează preponderent din sursele
proprii ale ÎM ,,Apă-Canal” şi, parţial, din bugetele locale
şi bugetul de stat.
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ISTORII CU APA LA SATE

La Nisporeni, epopeea apei potabile
promite să aibă un deznodământ fericit
În cele aproape patru secole de existenţă localitatea
Nisporeni s-a confruntat permanent cu problema apei
potabile, dar atât de gravă ca acum situaţia nu a fost
niciodată. La momentul de faţă, în fântânile arteziene,
adânci de peste 200 metri, apa nu corespunde
parametrilor de potabilitate, fiind calificată ca tehnică.
Dar chiar şi aşa, apa tehnică pentru nevoile casnice
este accesibilă doar în centrul oraşului şi puţin în
alte sectoare, atât cât permit cei 19 km de apeduct.
Restul populaţiei ia apă din fântâni de mină, care, de
asemenea, nu corespunde normelor, dar, după fierbere
şi filtrare, poate fi, totuşi, folosită. Pentru a securiza
consumul, serviciile abilitate efectuează de două ori
pe an clorarea fântânilor şi astfel, cu unele rezerve,
medicina preventivă autorizează utilizarea apei.
În 2007, după ultimele alegeri locale, noua echipă
venită la guvernare în Nisporeni, a început activitatea
prin efectuarea unei analize în detalii a situaţiei în
domeniul aprovizionării cu apă şi a ajuns la concluzia
că în localitate nu există problemă mai importantă
decât aceasta. În aşa mod, problema apei potabile şi-a
ocupat locul în topul preocupărilor noului primar şi ale
echipei sale.
A fost o decizie promiţătoare, dacă ne gândim
că populaţia din Nisporeni nu a beneficiat niciodată
de apă sigură. Se schimbau regimurile, la conducerea
localităţii se perindau politicienii de diferite orientări,
dar carul tot pe loc rămânea. Bineînţeles, actuala
guvernare orăşenească a moştenit problema de la
precursori, dar ceea ce o deosebeşte de ei este modul
de abordare a acesteia – radicală, nu parţială, cauzală,
nu superficială. Este adevărat că resursele naturale de
apă din subteran lasă de dorit, mai ales sub aspectul
calităţii. Însă localitatea are avantajul de a fi situată la
doar 12 km distanţă de o sursă, practic, inepuizabilă
de apă de suprafaţă, şi anume de râul Prut. Analizând
situaţia, experţii naţionali şi cei internaţionali au
recomandat edililor să insiste pe acest avantaj, ca una
dintre puţinele posibilităţi economic rentabile de a
asigura populaţia cu apă potabilă inofensivă.
După ce au cântărit la rece, sub toate aspectele,
oportunităţile, responsabilii de la Primăria locală au
decis să avanseze pe ideea implementării unui proiect
vechi, abandonat în virtutea unor circumstanţe mai
mult obiective – cel al apeductului Prut-Nisporeni.
Acest proiect a fost început încă în anii 80 ai secolului
trecut. Şi autorităţile de atunci înţelegeau gravitatea
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problemei, lipsa apei potabile prejudiciind nu numai
sănătatea populaţiei, dar şi dezvoltarea economică
a localităţii. Aşa se face că, dând curs proiectului de
construcţie a fabricii de vinuri „Struguraş”, autorităţile
au început, în paralel, şi trasarea apeductului PrutNisporeni, care, odată finalizat, urma să asigure cu apă
de calitate atât populaţia, cât şi procesul tehnologic
de la noua întreprindere. S-au deschis liniile de
investiţii, care au funcţionat până la destrămarea
URSS. În anii 90 au fost făcute câteva încercări de
a aduce, totuşi, apa până în deal, la Nisporeni, dar,
cu regret, acestea au eşuat, în principal din cauza
calităţii proaste a lucrărilor şi a lipsei mijloacelor.
Proiectul a fost îngheţat pentru mulţi ani înainte,
dar e bine măcar că, în perioada de haos generalizat,
cauzat de schimbarea interminabilă a gestionarilor,
ceea ce se realizase în cadrul proiectului nu a fost
distrus în totalitate. Viceprimarul de Nisporeni,
Vasile Bâtcă, îşi aminteşte că, pe timpul când activa în
poliţia economică, a examinat un dosar penal pentru
delapidări în proporţii deosebit de mari (peste 3
milioane de lei) care viza apeductul Prut-Nisporeni.
S-a furat mult şi de la staţiile de pompare şi epurare,
dar, din fericire, nu tot. Şi nici factorul temporal
nu a avut un impact prea distrugător. Expertizele
internaţionale au demonstrat că grosimea ţevilor
subterane s-a redus de la 4 mm la 3,99 mm, aceasta
însemnând că acestea vor putea fi utilizate fără a face
rabat calităţii.
În martie 2008 începe o nouă etapă în realizarea
proiectului de aprovizionare a oraşului Nisporeni
cu apă potabilă. La această dată autorităţile locale au
depus o cerere de finanţare la Agenţia Austriacă de
Dezvoltare şi în curând au primit acordul acesteia de
a contribui la soluţionarea problemei, în particular
prin reabilitarea apeductului construit în perioada
sovietică. Aşa a luat naştere parteneriatul dintre
administraţia publică a oraşului Nisporeni şi Agenţia
din Austria, lucrările la proiect fiind până în prezent
în derulare activă. Cei care au participat vreodată
în proiecte similare cunosc faptul că partenerii
europeni nu dau bani decât atunci când se conving de
seriozitatea beneficiarilor, de motivarea economică şi
de stringenţa socială. Se pare că nisporenenii au fost
suficient de convingători de vreme ce au reuşit să-i
atragă de partea lor pe austrieci, un popor care ştie
preţul banului.
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Actualmente munca asiduă din ultimii doi
ani este foarte aproape de finalizarea primei etape
intermediare. Există deja toată documentaţia de
grant, care se află la un pas de a fi semnată, inclusiv
contractul pentru 11,3 milioane de euro. Dintre ele:
UE donează 5 milioane de euro, Agenţia Austriacă de
Dezvoltare – 3,5 milioane de euro, Agenţia Elveţiană
de Dezvoltare – 800 mii de euro, Guvernul Republicii
Moldova – 2 milioane de euro, inclusiv 20% este cotaparte a raionului, oraşului şi satelor care vor beneficia
de pe urma implementării proiectului. O cotă-parte de
contribuţie va avea şi populaţia, atâta doar că aceasta
se va calcula şi percepe în ultima fază de realizare a
proiectului, când la apeductul centralizat se vor conecta
gospodăriile particulare. În Nisporeni urmează să fie
construiţi 63 km de reţea internă de apă.
Implementarea proiectului se va realiza în patru
etape, eşalonate în perioada 2010-2014. În prima
dintre ele la apeduct vor fi conectate oraşul Nisporeni,
satele Vărzăreşi, Şendreni, Grozeşti.
Spre onoarea autorităţilor locale, proiectul
prevede construcţia, în paralel cu apeductul, a
sistemului de canalizare (41 km), astfel punându-se
temelia unei vieţi civilizate, ecologic curate. La finele

lunii august se va încheia prima etapă de proiectare
a sistemului de canalizare, de care se ocupă Agenţia
Cehă de Dezvoltare, şi va începe cea de-a doua etapă,
de realizare practică. Estimat la 1 milion de euro, acest
proiect prevede reabilitarea staţiei de epurare a apelor
reziduale care în prezent practic nu funcţionează,
instalarea utilajului performant, cu consum redus de
energie, ghidat prin satelit, restabilirea a două staţii de
pompare.
Referitor la sistemul orăşenesc de canalizare, s-a
efectuat deja licitaţia republicană şi a fost desemnat
executorul proiectului, institutul „Acvaproiect”.
Prima tranşă de finanţare a lucrărilor de proiectare se
estimează la 87 mii lei. Primăria Nisporeni speră să
obţină această sumă de la Fondul Ecologic Naţional
după ce va prezenta proiectul respectiv. Primii vor
beneficia de pe urma proiectului locuitorii din zona
Satului Nou, unde locuiesc circa 6000 de persoane
din totalul de 12 mii înregistraţi în oraşul Nisporeni
şi unde necesitatea sistemului de canalizare se resimte
acut.
Frământat de decenii de insuficienţa apei potabile
de calitate, oraşul Nisporeni este pe punctul de a
soluţiona această problemă odată şi pentru totdeauna.

Apă sigură pentru locuitorii din Nezavertailovca
Nicolae GROSU, ОNG «Renaşterea», s. Talmaza, r. Ştefan Vodă,
Ravil ŞACHIROV, ОNG «Аcvavitа», s. Nezavertailovca, r. Slobozia

Nezavertailovca este o localitate-centru de
comună din raionul Slobozia, situată în stânga Nistrului. Atestată în 1564 cu denumirea veche, de origine
turcică, Caiaclia, localitatea reprezintă punctul extrem
de sud al regiunii transnistrene a Republicii Moldova
și este amplasată la confluența râurilor Cuciurgan și
Turunciuc (un braț al Nistrului), la 36 km de Tiraspol,
65 km de Odesa și 115 km de Chișinău. De-a lungul
anilor a cunoscut o istorie zbuciumată, fiind în centrul
proceselor de împărţire a teritoriului situat la nord
de Marea Neagră între diferite seminţii – slavi, turci,
lituanieni, tătari etc. Cu actuala denumire, localitatea
este menţionată documentar pentru prima dată în
anul 1789. Istoria nouă a multisecularei localităţi este
profund marcată de procesele de industrializare a regiunii - în 1961, pe moșia satului, adiacentă malului
vestic al limanului Cuciurganului, începe construcția
Centralei Electrice de la Cuciurgan, iar în 1964 – a
orașului Dnestrovsc, zona fiind supusă unor profunde
transformări etnosociale și economice.
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Majoritatea locuitorilor satului Nezavertailovca
din raionul Slobozia suferea de mulţi ani din cauza
unei asigurări insuficiente cu apă potabilă de calitate
garantată. Deşi localitatea dispune de un apeduct centralizat, acesta poate fi utilizat doar cu mari rezerve.
Construit încă în anii 60 ai secolului XX, apeductul, cu
trecerea anilor, a ajuns în stare avansată de degradare,
ţevile uzate admiţând scurgeri frecvente, motiv pentru care o bună parte din gospodării rămânea frecvent
fără apă. O schimbare pozitivă s-a produs, totuşi, în
2010, când toate instituţiile educaţionale şi de învăţământ din localitate au primit apă potabilă sigură.
Pentru a soluţiona, în sfârşit, problema aprovizionării populaţiei din sat cu apă bună de băut, asociaţia obştească „Renaşterea” din localitatea Talmaza,
raionul Ştefan Vodă a elaborat şi propus proiectul
„Reparaţia capitală a sistemelor de asigurare cu apă şi
servicii de canalizare în satul Nezavertailovca, raionul
Slobozia”, care a şi fost acceptat şi realizat în cadrul
programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a
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Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD Moldova. Proiectul şi-a propus ca
scop să asigure populaţia şi instituţiile de învăţământ
din Nezavertailovca cu apă potabilă de calitate, precum şi să promoveze un sistem de utilizare raţională a
apei în toate instituţiile publice din localitate.
Asigurarea populaţiei cu apă potabilă în cantităţi
suficiente constituie una dintre direcţiile prioritare de
dezvoltare a satului. De asemenea, este foarte importantă şi problema conectării localităţii la reţeaua de
canalizare modernă care funcţionează în oraşul vecin
Dnestrovsk. Pentru finalitatea logică a acestor două
probleme se impune crearea parteneriatului dintre
organizaţiile neguvernametale din teritoriu, structurile puterii locale şi de alt ordin, conjugarea eforturilor tuturor părţilor interesate în soluţionarea cât mai
grabnică a acestora.
Pentru atingerea scopului propus, s-au făcut paşi
concreţi – s-a început cu reparaţia sistemelor de apeduct şi canalizare din şcolile şi grădiniţele satului, după
care s-au efectuat lucrările de reparaţie la cele cinci
turnuri de apă şi la fântânile arteziene din localitate.
În afară de antreprenori, la realizarea acestor lucrări a
participat activ şi populaţia, inclusiv cadrele didactice,
părinţii copiilor care frecventează şcolile şi grădiniţele, 70 de persoane fiind temporar angajate în câmpul
muncii. Această implicare a populaţiei este deosebit
de importantă, deoarece creează un precedent pozitiv
pentru dezvoltarea de mai departe a localităţii. Doar
împreună, umăr la umăr, pot fi soluţionate problemele satului.
Astăzi, în mai puţin de un an cât a durat realizarea proiectului, şcolile, grădiniţele, dar şi 54,2% din
populaţia satului beneficiază de acces liber la apă po-
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tabilă şi caldă, iar cantinele instituţiilor – de condiţii
igienice favorabile pentru prepararea bucatelor. Blocurile sanitare au fost şi ele reparate şi dotate cu utilaj
modern.
Asociaţia obştească „Renaşterea”, în parteneriat
cu administraţia publică şi ONG „Acvavita”, a mai renovat şi cinci turnuri de apă din sat, fiind instalat şi
un apeduct cu o lungime de 7 km pe şapte străzi din
Nezavertailovca. Buna funcţionare a sondelor permite
astăzi asigurarea populaţiei cu apă potabilă, timp de
24 de ore, fiind extraşi 12600 metri cubi de apă. În
consecinţă, s-a mărit de două ori numărul consumatorilor de apă nemijlocit de la apeduct, iar volumul de
apă furnizat populaţiei a crescut de trei ori. În plus, a
fost reparată şi staţia de pompare a apelor reziduale,
iar un segment al sistemului de canalizare a fost unit la
colectorul de la Dnestrovsk. Următorul pas va fi asigurarea tuturor locuitorilor satului cu apă potabilă.
Înşişi locuitorii satului afirmă că instituţiile educaţionale şi-au schimbat radical aspectul, oferindu-le,
în prezent, celor 476 de elevi şi 66 de copii de vârstă
preşcolară care frecventează grădiniţele din Nezavertailovca, condiţii de confort maxim pe perioada aflării
în instituţii, acces la apă potabilă sigură, posibilitatea
de a se folosi de blocuri sanitare bine amenajate, asigurate cu apă caldă, fiind astfel redus esenţial riscul de
îmbolnăvire a copiilor cu diverse infecţii.
Analizând situaţia de la Nezavertailovca, ajungem la concluzia că procesul de realizare a proiectului a permis constituirea unui parteneriat durabil
dintre organizaţia neguvernamentală “Acvavita” din
localitate, consiliul local şi populaţie, pe de o parte,
şi organizaţia neguvernamentală “Renaşterea” de pe
malul drept al Nistrului, pe de altă parte.
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Institutul „Acvaproiect”
45 de ani în serviciul ţării
(continuare din nr. 10)

PROIECTELE DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII APEI
Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă (2002-2003) - e������������������
ste îndreptată către pregătirea şi adoptarea principalelor reforme
în domeniul resurselor de apă pentru dezvoltarea
socio-economică durabilă a ţării. Proiectul „Legea
apelor”, elaborat în dezvoltarea concepţiei, prezintă
un act legislativ unic pentru regiunea noastră, care
include cerinţele de bază ale UE cu posibilitatea RM
de a se alătura la gestionarea integrată a resurselor
de apă, cu implementarea pe viitor a principiilor de
bază ale Directivei Cadru a Apei a UE.

Cercetarea sistemelor de alimentare cu apă
pentru regiunea de nord a RM (2001-2004) – proiectul a avut drept scop elaborarea propunerilor fondate pentru restabilirea şi dezvoltarea apeductului
de grup „Soroca-Bălţi”. Efectuând cercetările, specialiştii JICA au prezentat soluţii pentru racordarea la
apeduct a centrelor raionale Drochia, Râşcani, Sângerei, Teleneşti, Floreşti. După darea în exploatare a
sistemelor în aceste localităţi volumul apei furnizat
pentru toţi utilizatorii va atinge 90 mii м3/zi. Proiectul garantează lucrul efectiv al apeductului şi asigurarea cu apă potabilă a şapte oraşe şi 85 localităţi
Strategia Naţională de dezvoltare şi gestio- rurale. Acest proiect reprezintă o bază pentru luarea
nare a resurselor de apă a RM (2003-în stadiu de hotărârii de către Guvernul RM privind construirea
elaborare) - reprezintă un document complex ce şi racordarea localităţilor la sistemul de alimentare
determină direcţiile prioritare în gestionarea resur- cu apă şi se estimează la 400 milioane lei surse inselor de apă şi propune măsuri pentru crearea poli- vestiţionale.
ticii naţionale în acest domeniu, care ar corespunde
indicatorilor europeni ai progresului.
Strategia alimentării cu apă şi a canalizării localităţilor RM (2007) determină scopurile
Schema Complexă ������������������������
(�����������������������
corectată��������������
) de
������������
alimenta- pe termen mediu (2008-2012) şi termen lung
re cu apă şi canalizare a localităţilor RM până (până în 2025) în domeniul alimentării cu apă şi
în anul 2015 (1998-2002) – are drept scop con- canalizării, ���������������������������������������
reieşind din analiza situaţiei existencentrarea forţelor în scopul acoperirii complete te, prognozarea căilor posibile de modernizare şi
a localităţilor republicii cu sisteme centralizate dezvoltarea în perspectivă a acestor servicii, astfel
de alimentare cu apă şi canalizare, cu luarea în se asigură adoptarea soluţiilor importante în dicalcul a nivelului de dezvoltare industrială şi recţia implementării etapelor ulterioare. Descrisocioculturală. �����������������������������������
Printre priorităţi sunt propuse so- erea situaţiei din ramură, din punctul de vedere
luţii practice pentru organele politice de stat întru al aspectelor tehnice, conţine informaţia despre
asigurarea serviciilor complete de alimentare cu toate localităţile republicii, deşi aspectul financiar
apă şi canalizare. În urma elaborării schemei a fost al acestui document strategic s-a dovedit a fi puţin
revăzută toată infrastructura ramurii, sunt ale- probabil de îndeplinit.
se cele mai efective direcţii pentru investiţii, sunt
Studiul de fezabilitate pentru raioanele Unelaborate cele mai efective apeducte de grup, sunt
stabilite priorităţile criteriilor de selectare a loca- gheni, Nisporeni, Glodeni, Rezina, Şoldăneşti,
lităţilor, este elaborată lista localităţilor prioritare Leova - calculele tehnico-economice arată schepe termen mediu şi lung cu concepţia de autofi- mele de alimentare cu apă şi canalizare pentru
nanţare a sistemelor existente şi construcţia noilor fiecare localitate cu determinarea cheltuielilor fisisteme. Un şir de propuneri, incluse în schemă, nanciare necesare. Studiile de fezabilitate elaboau fost deja implementate. În acelaşi timp, multe rate în cadrul proiectului pentru fiecare localitate
tipuri de activitate rămân fără atenţia factorilor de reprezintă unul dintre documentele de bază medecizie, din cauza lucrărilor insuficiente de coor- nite să contribuie la îmbunătăţirea de mai departe
a alimentării cu apă.
donare şi finanţare.
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Schema de protecţie a localităţilor RM împotriva inundaţiilor (1995-2000) – elaborarea acesteia
a permis de a asigura organele de stat centrale şi locale, societatea cu informaţie concretă şi argumentare
ştiinţifică privind pericolul proceselor de inundare
(inclusiv cursurile mici) şi au fost prezentate recomandări clare pentru minimizarea acestor pericole.
Schema de protecţie a localităţilor RM împotriva
subinundaţiilor (1999-2002) - a permis asigurarea organelor de stat centrale şi locale, societăţii cu informaţie concretă şi date argumentate ştiinţific privind pericolul proceselor de subinundare. Schema prezintă organelor responsabile pentru minimizarea şi prevenirea
unor astfel de catastrofe, recomandări clare şi concrete.
Asistenţa în testarea tehnologiilor moderne
de irigare la scară mică (2002-2005) - la rugămintea
Guvernului RM cu ajutorul grantului FAO au fost

testate tehnologiile moderne de irigare la scară mică.
În conformitate cu acordul FAO/TCP/MOL/2801A
acest proiect a fost realizat în 6 localităţi din ţară.
Schema dezvoltării irigaţiei în condiţiile actuale cu evidenţa implementării tehnologiilor noi
(2003-2009) - elaborarea acestui proiect a permis
punerea la dispoziţia organelor de decizie a unui
spectru vast de variante pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din contul reabilitării suprafeţelor de terenuri irigate, garantarea securităţii
alimentare a ţării indiferent de condiţiile meteorologice, crearea locurilor noi de muncă, determinarea
posibilităţii de restabilire a obiectelor de gospodărire a apei, elaborarea concepţiilor direcţiilor de bază
în dezvoltarea irigaţiei cu evidenţa implementării
tehnologiilor avansate şi managementului modern
în agricultura irigată.

PROIECTELE DE BAZĂ ALE COLABORĂRII INTERNAŢIONALE
Reabilitarea a 11 sisteme centralizate de
irigare în cadrul Proiectului «Compact» finanţat
de Corporaţia “Provocările Mileniului” (SUA) în 2010 Guvernele RM şi SUA au semnat acordul
privind acordarea unui grant pentru îmbunătăţirea
infrastructurii irigaţiei existente în scopul asigurării
accesului de lungă durată la sursele de apă, pentru
mărirea productivităţii gospodăriilor agricole şi a
venitului general. Realizarea acestui proiect este
prevăzută pentru anii 2010-2017.
Proiectul Naţional de alimentare cu apă
şi canalizare - în cadrul acestui proiect Banca
Mondială a pus la dispoziţia Republicii Moldova
un credit de concesiune în sumă de 14 milioane
USD pentru reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare. Etapa I: 8 mil.
USD pentru oraşele Bălţi, Cahul, Căuşeni, Floreşti,
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Orhei, Soroca, Ungheni, Ştefan Vodă. La elaborarea
proiectelor pentru unele oraşe a participat institutul.
Proiectul de aprovizionare cu apă potabilă
a oraşului Ciadâr-Lunga - în cadrul acestui
proiect administraţia Turcă de Cooperare şi
Dezvoltare (TICA) a alocat RM un grant în sumă
de 6,56 milioane USD. La elaborarea proiectului au
participat specialiştii institutului.
Reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu
apă pentru oraşele Străşeni, Hânceşti, Taraclia,
satele Sărata Veche, Risipeni, Carbalia - Fondul
Kuweitian pentru Dezvoltare Economică (KFAED)
a alocat un credit în sumă de 6,5 milioane USD.
În prezent se duc tratative pentru finanţarea şi
realizarea proiectului dat.
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Cooperarea moldo-română pe râul Prut
Ilia Trombiţki, Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului „Eco-TIRAS”.
E-mail: ecotiras@mtc.md
Odată ce râurile Prut şi Dunărea sunt transfrontaliere, la hotarul Moldovei şi României, este evident că starea
lor constituie unul din principalele subiecte ale cooperării moldo-române în domeniul mediului ambiant. În
acest domeniu există câteva acorduri interministeriale,
interguvernamentale şi multilaterale. În primul rând,
este vorba despre Convenţia privind Dunărea. Într-al
doilea rând, despre cele două acorduri interministeriale,
semnate în 1997 şi, respectiv, 2000. Cel mai mare interes
din acestea îl prezintă Acordul între Ministerul Mediului
şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România
şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formată din ariile naturale
protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos (2000). Trebuie remarcat faptul că, din punct de vedere practic, în
cadrul acestui acord Moldova nu a făcut multe, situaţie
cauzată, în primul rând, de slaba gestionare a ariilor protejate din ţară (în special, în rezervaţia ştiinţifică „Prutul
de Jos” şi în zonele umede de importanţă internaţională
„Lacurile Prutului Inferior”), care sunt de facto gestionate de Agenţia „Moldsilva”. Declaraţia cu privire la cooperarea pentru crearea unui Coridor Verde al Dunării de
Jos, iniţiată de WWF (Fondul Mondial pentru Natură)
şi semnată în anul 2000 de către miniştrii Mediului din
Moldova, România şi Ucraina, aşa şi a rămas, pentru
Moldova, o simplă declaraţie, fără vreo implicare practică pe teritoriul Moldovei.
În 2003, Moldova şi România au semnat Acordul
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de
acumulare „Costeşti-Stânca”. Acest acord este conceput
pentru a reglementa pescuitul la Prut şi, în special, la acumularea „Costeşti-Stânca”.
După proclamarea de către Moldova a cursului de
integrare europeană, a fost pusă chestiunea aplicării Directivei Cadru a UE privind Apa (2000) - DCA. Acelaşi
angajament, în cadrul UE, îl are şi România. În acest sens,
ar trebui să fie revizuite prevederile stipulate de DCA cu
referinţă la obligaţiile statelor membre ale UE cu privire
la apele transfrontaliere, comune cu ţările din afara UE.
Tendinţa generală a DCA constă în faptul că statul
membru al UE, în acest caz, ar trebui să tindă, pe cât este
posibil, să aplice abordarea ce urmează a fi utilizată în caz
că statul, cu care împarte bazinul râului transfrontalier,
ar fi stat membru al UE.
Preambulul DCA (35) stipulează că „În bazinele hidrografice în care utilizarea apei poate avea efecte
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transfrontaliere, condiţiile de realizare a obiectivelor de
protejare a mediului, stabilite în prezenta Directivă şi,
în particular, în toate programele de măsuri, ar trebui să
fie coordonate pentru toată zona bazinului hidrografic.
Pentru bazinele hidrografice, care sunt în afara Comunităţii, statele membre ar trebui să depună toate eforturile
pentru a asigura o bună coordonare cu statele respective
- care nu sunt membre”. Această Directivă va contribui la
realizarea de către Comunitate a angajamentelor sale ce
ţin de convenţiile internaţionale privind protecţia şi gestionarea resurselor acvatice, şi anume Convenţia ONU
privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă, care curg
prin teritoriul a mai multor state, şi a lacurilor internaţionale (1992), aprobată de Decizia Consiliul 95/308/EC
şi orice acorduri ulterioare referitoare la aplicarea acestei
Convenţii.
În conformitate cu art.3-4 DCA, statele membre asigură coordonarea pe întreaga regiune a bazinelor fluviale
privind condiţiile prezentei Directive, în vederea realizării
obiectivelor de protecţie a mediului, astfel cum sunt definite în art. 4 şi, în particular, toate programele de măsuri.
Privitor la regiunile hidrografice internaţionale, respectivele state membre asigură, împreună, această coordonare
şi pot utiliza, în acest scop, structurile existente, care au
apărut ca urmare a acordurilor internaţionale. La cererea
statelor membre, Comisia întreprinde măsuri pentru a
facilita identificarea programelor de măsuri. Art. 3-5: „În
cazul în care zona bazinelor hidrografice iese în afara domeniului comunitar, respectivul stat membru sau statele
membre, pentru realizarea obiectivelor prezentei Directive, încearcă să stabilească o bună coordonare cu respectivele state ne-membre cu privire la întreaga regiune a
bazinelor hidrografice. Statele membre asigură aplicarea
normelor prezentei Directive în cadrul teritoriului lor”.
În plus, în temeiul art. 6 al DCA, statele membre ale
UE trebuie să creeze un Registru al teritoriilor protejate
în zona bazinul fluvial sau registre ale tuturor teritoriilor
din regiunea bazinului fluvial, care au fost recunoscute ca
fiind cele ce necesită protecţie specială în conformitate cu
legislaţia comunitară, pentru a proteja apele lor de suprafaţă şi subterane, sau conservarea habitatului speciilor,
a căror existenţă depinde direct de apă. Statele membre
trebuie să ia măsuri pentru a finaliza crearea de registre
nu mai târziu de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei Directive. ... În ceea ce priveşte fiecare regiune a
bazinului hidrografic, registrul sau registrele zonelor
protejate trebuie revizuite şi actualizate.
În conformitate cu art. 13 (Planurile de gestionare
a bazinelor hidrografice), statul membru asigură, pentru
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fiecare regiune hidrografică ce este în întregime pe teritoriul său, elaborarea planului de gestionare a bazinelor fluviale. În cazul în care segmentul internaţional al bazinului hidrografic se extinde dincolo de teritoriul comunitar,
statele membre ale UE trebuie să elaboreze un plan comun
de gestionare a bazinului hidrografic, iar în cazul în care
acest lucru nu este posibil, planul trebuie să acopere, cel
puţin, partea bazinului hidrografic internaţional, care
curge prin teritoriul respectivului stat membru al UE.
În conformitate cu art. 14 (Informarea şi consultarea publicului), statele membre trebuie să contribuie la
implicarea activă a tuturor părţilor interesate în punerea
în aplicare a prezentei Directive, în special în ceea ce ţine
de elaborarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de gestionare a bazinului. Statele membre, în scopul determinării opiniei publice, vor asigura publicarea şi accesul la
materiale pentru fiecare segment al bazinului, inclusiv:
• graficul şi programul de elaborare a planului,
indicând ce consultări vor avea loc, cel puţin cu trei ani
înainte de începutul perioadei acoperite de plan;
• analiza preliminară a chestiunilor importante de
gestionare a resurselor acvatice, stabilite pentru bazinul
dat, cel puţin cu doi ani înainte de începutul perioadei,
acoperite de plan;
• proiectul planului, cu cel puţin un an înainte de
începutul perioadei, acoperite de plan.
La cerere, va fi acordat accesul la documente şi informaţii cu privire la istoria problemei, care au fost utilizate la elaborarea proiectului de plan.
Statele membre trebuie să ofere, cel puţin, o perioadă de şase luni pentru depunerea observaţiilor scrise pe
marginea acestor documente, pentru a asigura discuţii şi
consultări active.
În cele din urmă, la 28 iunie 2010, la Chişinău, a fost
semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul României privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor Prutului şi Dunării [1]. În acelaşi timp,
ambele state, dar mai ales România ca membru al UE, au
fost obligate să respecte prevederile DCA expuse mai sus.
Scopul Acordului, în conformitate cu art.2, este stabilirea cadrului juridic al colaborării părţilor contractante în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor
de apă, exploatării Nodului hidrotehnic „Costeşti-Stânca” de pe râul Prut, construirea şi exploatarea altor lucrări hidrotehnice, asigurarea condiţiilor organizatorice,
instituţionale şi economice ce formează cadrul pentru
cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică a părţilor
contractante în domeniul de aplicare a acordului.
În conformitate cu art. 3, Acordul se aplică principalelor sectoare comune de râuri şi apelor subterane, dar
nu bazinelor lor.
În art. 4, destinat obiectivelor şi principiilor de cooperare, părţile se angajează să coopereze pentru atingerea
stării bune a apelor, asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă, asigurarea debitelor de apă, prevenirea,
combaterea, limitarea şi controlul efectelor dăunătoare
transfrontaliere ale situaţiilor excepţionale, prevenirea
alterării stării apelor şi controlul poluărilor, asigurarea
regimului de scurgere a apelor şi apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, realizarea lucrărilor hidrotehniRevista Apelor nr. 11, 2010

ce şi hidroenergetice, conservarea ecosistemelor acvatice, dezvoltarea sistemelor de supraveghere şi evaluare a
stării apelor, efectuarea cercetărilor, observaţiilor hidrologice, hidrometeorologice, hidrogeologice şi evaluarea
rezultatelor acestor cercetări, precum şi schimbul de date
şi informaţii din domeniu.
Părţile vor acţiona pentru prevenirea, diminuarea şi
supravegherea impactului cu efect nefavorabil transfrontalier, posibil a fi produs de poluarea cursurilor de apă, de
inundaţii, gheţuri şi de exploatarea acumulărilor existente, asigurarea utilizării raţionale şi echitabile a cursurilor
de apă, alimentarea cu apă potabilă, industrială, irigaţii şi
satisfacerea altor cerinţe.
Niciuna dintre parţi nu va executa lucrări, care să
modifice regimul de scurgere sau condiţiile de calitate
a acestora, fără o consultare prealabilă a celeilalte părţi.
Acelaşi lucru se aplică Nodului hidrotehnic „CosteştiStânca”.
Art. 5 stabileşte forme de cooperare, inclusiv instituirea unei Comisii hidrotehnice interguvernamentale.
Comisia va elabora regulamente în diverse domenii, care
vor fi aprobate în conformitate cu procedurile naţionale
ale fiecărei părţi.
Acordul (art. 5) prevede forme de cooperare precum
exploatarea şi menţinerea Nodului hidrotehnic „Costeşti-Stânca” şi alte lucrări hidrotehnice, conlucrări pentru punerea în aplicare a DCA şi a Directivei UE privind
inundaţiile, schimbul de informaţii hidrologice, publicaţii şi metodologii şi de expertiză între specialişti, crearea
unui sistem comun de avertizare timpurie.
Art. 6 este dedicat gestionării durabile a apei.
Art. 7 prevede măsuri de reducere a pagubelor produse de inundaţii, stipulează avertizarea timpurie, menţinerea într-o stare buna a lucrărilor hidrotehnice, dar
nu spune nimic despre măsurile alternative, cum ar fi
crearea polderelor şi a zonelor umede pentru a absorbi o
parte din excesul de apă, cu atât mai mult despre îmbunătăţirea împăduririi bazinului hidrografic.
Art. 8 este dedicat monitorizării şi schimbului de
date. Acesta prevede monitorizarea cantitativă şi calitativă a apei, cooperarea în domeniul dat, dezvoltarea sistemelor de comunicare, prevenire, monitorizare şi prognozare la scara întregului bazin hidrografic.
În plus, potrivit art. 12, fiecare dintre părţile contractante, în conformitate cu legislaţia naţională proprie,
va asigura accesul publicului la informaţia privind starea
bazinului şi participarea acestuia la luarea de decizii în
problemele ce ţin de protecţia şi dezvoltarea durabila a
bazinului si, de asemenea, în cadrul proiectelor care pot
influenţa semnificativ starea resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice. Un astfel de acces include informarea
publicului şi prezentarea informaţiei la solicitarea acestuia, asigurarea evidenţei rezultatelor ce ţin de participarea
publicului la procesul luării deciziilor respective.
Pentru implementarea Acordului, părţile creează
Comisia hidrotehnică, condusă de doi co-preşedinţi. Din
fiecare parte, Comisie, de asemenea, include un vice-preşedinte, un secretar şi doi membri. Comisia activează în
conformitate cu regulamentul adoptat la prima reuniune. Sesiunile Comisiei, de obicei, au loc o dată pe an,
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alternativ în fiecare ţară. Comisia ia decizii prin consens.
La şedinţa Comisiei pot avea acces doar reprezentanţii
Uniunii Europene, ai Secretariatului permanent al Comisiei Dunărene (ICPDR), autorităţile de gospodărire
a apelor din statele părţi la Convenţia Dunăreană şi reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale
financiare, dispuse să finanţeze realizarea unor măsuri în
legătură cu domeniul de interes al prezentului Acord.
Pentru a se asigura coordonarea şi soluţionarea problemelor legate de exploatarea şi întreţinerea Nodului
hidrotehnic „Costeşti-Stânca”, se înfiinţează Subcomisia
„Costeşti-Stânca”, condusă de adjuncţii co-preşedinţilor
Comisiei. Subcomisia activează în baza unui regulament
special.
Comisia hidrotehnică va elabora, cel puţin, regulamente pentru:
• protecţia şi utilizarea durabilă a apelor;
• gestionarea riscului de inundaţii;
• monitorizarea apelor, schimbul de date şi informaţii;
• alte regulamente necesare pentru aplicarea prezentului acord.
Analizând noul acord în ceea ce priveşte conformitatea cu Directiva Cadru a UE privind Apa (a se vedea
punctele de mai sus referitoare la interacţiunea dintre statele membre ale UE şi ţările vecine ale UE) şi Convenţia
de la Helsinki privind Apa, pot fi indicate următoarele
puncte:
• Acordul se referă doar la secţiuni transfrontaliere ale râurilor, dar nu la bazinele lor, ceea ce contravine
principiului bazinului acceptat în lume şi în UE.
• Ambele părţi nu au întreprins nici un efort pentru a încheia un acord tripartit, care ar implica Ucraina
- ţară din cursul superior al râului Prut, unde se formează
fluxul lui principal şi masele de apă principale, în cazul
inundaţiilor. Astfel, prevederile art. 3-4 ale DCA nu pot
fi realizate în cadrul acordului încheiat.
• Acordul a fost negociat şi semnat în timp record,
fără nici o consultare cu publicul, ceea ce a încălcat principiile legilor privind transparenţa în procesul decizional,
care acţionează atât în Moldova (2008), cât şi în România
(2003).
• Părţile au limitat funcţiile comisiei la gestionarea
Nodului hidrotehnic „Costeşti-Stânca” şi ale altor decizii
tehnice, de aceea realizarea componentei de ecosistem a
Acordului rămâne sub semnul întrebării.
• Părţile nu au prevăzut niciun instrument special pentru soluţionarea problemelor de păstrare a ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede ale Prutului, în
legătură cu aceasta menţionarea ecosistemelor fiind
văzută, mai degrabă, ca un tribut adus modei, decât ca
nişte intenţii serioase ale ţărilor. Nu este prevăzută crearea registrului teritoriilor protejate ale bazinului (art.
6, DCA).
• Comisia ce se creează nu poate fi numită nici de
râu, nici de bazin, deoarece obiectivele sale sunt limitate
la funcţii hidrotehnice.
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• Părţile nu au prevăzut oportunităţi pentru participarea publicului şi altor părţi interesate în sesiunile
Comisiei.
• Părţile nu planifică să dezvolte un Plan unic de
gestionare a bazinului hidrografic (art.13, DCA).
• Părţile nu au ţinut cont în niciun mod de recomandările Conferinţei părţilor la Convenţia Ramsar (a
se vedea Liniile directoare pentru integrarea conservării
zonelor umede şi utilizarea raţională în gestionarea bazinelor hidrografice, Rezoluţia VII.18, 1999), pentru a
integra conservarea zonelor umede în gestionarea bazinului hidrografic [3], şi ale documentelor de la Helsinki
ale Comisiei de apă pentru prevenirea impactului negativ
al inundaţiilor [4].
Desigur, se poate face referinţă la faptul că, din moment ce Prutul este parte din bazinul Dunării, pentru
el este aplicabilă Convenţia Dunăreană, care stipulează multe chestiuni ce ţin de menţinerea râului în stare
ecologică bună. Cu toate acestea, dacă statele au decis să
încheie un acord special ce urmăreşte acelaşi scop, este
necesar să se adopte experienţa unui alt afluent al Dunării – râul Sava, care curge prin teritoriul a mai multor ţări din fosta Iugoslavie. Acest acord se dezvoltă cu
succes, deoarece este elaborat şi funcţionează în deplină
conformitate cu principiile Directivei Cadru privind Apa
şi Convenţia Dunăreană, chiar dacă numai o parte semnatară este membru al UE (Slovenia).
Astfel, noul Acord privind Prutul, nici după procedura de elaborare şi adoptare, nici după conţinut, nu
corespunde principiilor de bază ale gestionării integrate a resurselor de apă, Directivei Cadru privind Apa şi
Convenţiei de la Helsinki privind Apa. Adoptarea unui
astfel de document ar fi firească, dacă acesta ar parveni
din partea instituţiilor de gestionare a apelor din cele
două state. Cu toate acestea, în ambele ţări, de elaborarea
şi adoptarea documentului respectiv au fost responsabile
ministerele mediului, a căror sarcină consta în a-l face cât
mai ecologic, în a întruni toate rigorile dreptului internaţional şi ale obligaţiilor internaţionale asumate de părţi.
În consecinţă, se impun următoarele concluzii:
1. În prezent, dreptul internaţional, care asigură cooperarea transfrontalieră pe Prut pe baza unor acorduri cu
România, nu este conform standardelor internaţionale şi,
prin urmare, necesită a fi reformat fundamental.
2. Mecanismele instituţionale de cooperare cu România nu sunt optime şi necesită a fi fundamental reformate în conformitate cu principiile de gestiune integrată
a resurselor acvatice.
3. În prezent, conducerii politice a Republicii Moldova îi lipseşte înţelegerea importanţei pe care o au reformarea şi modernizarea relaţiilor de apă cu ţările vecine, în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru privind
Apa a UE.
4. Fără reforma juridică şi instituţională a relaţiilor
transfrontaliere de apă şi armonizarea acestora cu Directiva Cadru privind Apa a UE, ameliorarea stării ecologice
a Prutului este imposibilă.
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FORUMUL CITITORILOR

Ion LUPU, medic-şef al Centrului de Sănătate
Publică, raionul Călăraşi:
- Sunt cititorul fidel al „Revistei Apelor” încă de
la apariţie. Apreciez înalt ţinuta publicaţiilor, utilitatea acestora şi, tot mai des, mă surprind gândind
că, din păcate, tirajul nu permite difuzarea revistei în
toate colţişoarele Moldovei. În paginile ei sunt inserate materiale, informaţii care ar trebui să ajungă la
fiecare cetăţean, deoarece problema apei de calitate
este prioritară pentru ţara noastră. Activând într-un
raion rural, mă confrunt, practic, zilnic cu o problemă, despre care se vorbeşte inadmisibil de puţin de
la tribune oficiale sau în mediul ştiinţific. Mă refer
la alimentarea celei mai mari părţi a populaţiei din
Moldova cu apă din fântânile de mină. Cu regret,
apa din aceste surse tradiţionale nu mai este cea de
altă dată – cristalină, întremătoare, dătătoare de viaţă. Cum s-a întâmplat de am pângărit această sfântă

a sfintelor – apa cea de toate zilele, constituie o temă
aparte de discuţie. Situaţia este cea care este şi trebuie să încercăm a diminua pericolul, pe care apa
din fântânile poluate, iar numărul acestora se apropie vertiginos de 100%, îl prezintă pentru sănătatea
consumatorilor. În acest context, aş dori să găsesc în
paginile revistei mai multe materiale la această temă,
inclusiv referitoare la modalitatea de construcţie a
unei fântâni. Nu e un secret că în multe sate, cetăţenii sapă fântâni fără a cunoaşte reglementările legale în acest sens, fără a şti ce fel de apă urmează
să consume. Ce folos că, în exterior, aceste fântâni
sunt adevărate opere de artă, dacă apa în ele e curată otravă? O altă problemă, legată de prima, este: ce
facem cu fântânile părăsite? Pe teritoriul Moldovei
avem mii de asemenea obiective, de care nimeni nu
se ocupă. Între timp, acestea se transformă în surse
de poluare şi de pericol sporit pentru populaţie.

Constantin SCRIPNIC, primarul comunei
Ciorescu, municipiul Chişinău:
- „Revista Apelor”, din câte am avut ocazia să mă
conving, acordă atenţie sporită stării, în care se află
râurile, în special cele mici, din Moldova. Este, întradevăr, o problemă gravă, deoarece în unele cazuri
nu se mai poate face nimic pentru aceste artere, din
care, timp de secole, Moldova şi-a tras sevele. Ceea
ce s-a întâmplat în ultimele decenii cu râurile mici,
vorbeşte despre noi, moldovenii, ca despre un neam
ce nu ştie să preţuiască ceea ce are, iar atunci, când
îşi pierde patrimoniul natural, nu are curajul să-şi
asume partea de vină, preferând să-şi găsească scuze în loc să-şi suflece mînecile pentru a salva ce mai

poate fi salvat. Prin localitatea noastră curge râuleţul
Ichel, altădată suficient de viguros pentru a-i motiva
pe băştinaşi să se aşeze cu traiul, fondând o localitate
prosperă. Starea în care a ajuns în prezent râuleţul
îi face pe mulţi să regrete această aşezare geografică,
deoarece Ichelul, aşa degradat cum este, generează
doar incomodităţi, riscuri pentru întreaga populaţie.
Iar pentru administraţia locală – şi cheltuieli financiare sub formă de diferite amenzi din partea structurilor de monitorizare a mediului. De parcă Ichelul ar
fi poluat doar pe teritoriul comunei Ciorescu!
Este bine că „Revista Apelor” pune frecvent problema râurilor mici. Dar este rău că factorii decizionali râmân indiferenţi la acest sunet de alarmă.

Sergiu CALOS, decanul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, Universitatea Tehnică din Moldova:
- O publicaţie periodică consacrată integral şi expres resurselor acvatice este un lucru cât se poate de
binevenit pentru Republica Moldova. Entuziasmul
echipei fondatoare merită a fi salutat şi susţinut. Fireşte, problemele în domeniul apei sunt mai grave în localităţile rurale, motiv pentru care cea mai mare parte
a materialelor revistei abordează anume acest aspect.
Însă şi în oraşe, unde, de bine de rău, funcţionează
apeducte centralizate, există probleme ce îi afectează
atât pe consumatori, cât şi pe furnizorii serviciilor de
apă şi canalizare. Una dintre acestea este contorizarea

consumului de apă. Cunosc problema din interior,
deoarece mă ocup de studierea ei de mai mulţi ani. Cu
regret, în paginile revistei nu prea întâlneşti materiale
la această temă de interes general. În calitate de potenţial autor, m-aş aştepta la o eventuală extindere a
spaţiului rezervat publicaţiilor. Aceasta ar permite, în
opinia mea, atragerea unor autori de studii mai ample, care actualmente nu-şi prea găsesc locul în revistă
din cauza formatului restrâns, preponderent informativ-analitic. Or, revista ar avea nevoie de asemenea
materiale pentru a-şi consolida şi latura ştiinţificoanalitică, ceea ce i-ar conferi un plus de popularitate,
în special în mediile academice.
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CONCURS DE ESEURI

Să protejăm resursele acvatice ale Republicii Moldova
Se observă destul de clar minusul în minţile noastre atunci când poluăm ceea, fără de care viaţa este
imposibilă – apa. În loc să fie o resursă a vieţii, apa
a devenit otravă atât pentru oameni, cât şi pentru
animale şi plante. Nu-i aşa că în zilele aride ale verii
ne place să ne refugiem în sânul naturii, iar majoritatea dintre noi aleg picnicuri pe malul lacurilor?
Însă, când ajungem acolo, din păcate, ne întâlneşte
acea salcie plângătoare, aplecată cu ramurile până la
pământ, cu rugămintea de a păstra sublimul naturii.
Mai bine ca oricine, salcia înţelege consecinţele unei
simple duminici de relaxare, lipsită de bun simţ,
după care îi vor ţine companie câteva zeci de sticle
murdare, resturi organice, alte lucruri care, în mod
normal, ar trebui să umple pubelele, şi nu locurile
destinate odihnei. Cine are ochi să vadă, va citi pe
valurile tulburi ale apelor un mesaj cutremurător:
”Aţi lăsat în urma voastră dezastrul vietăţilor şi
plantelor asfixiate de gunoaie, aţi pângărit puritatea
naturală a apei, strecurată prin mormane de deşeuri.
Drept urmare, veţi rămâne cu sufletele pustiite, dar
cauzele acestei pustiiri le veţi înţelege mai târziu. Poate că PREA târziu, din nefericire pentru voi toţi”.
Şi totuşi, soluţii sunt! Trebuie doar să le separăm
din noianul de informaţii care se abate zilnic asupra noastră şi, adoptând un mod de viaţă sănătos,
la braţ cu bunul simţ şi înarmaţi cu realizările
civilizaţiei umane, să purcedem la implementarea
lor în practică.
Una din principalele cauze ale poluării bazinelor acvatice este reducerea eficacităţii instalaţiilor
de epurare. Menite să reţină impurităţile din apele
reziduale înainte să fie deversate în lacuri şi râuri,
acestea pur şi simplu nu-şi îndeplinesc misiunea.
Pentru activitate satisfăcătoare, instalaţiile existente
necesită reparaţii curente şi capitale, dar se impune
şi construcţia unor staţii noi, moderne de epurare.
Mulţi vor spune că Moldova, fiind o ţară săracă, nu
poate soluţiona această problemă. Au dreptate. Dar
– la ce sunt buni prietenii, dacă nu să întindă o mână
de ajutor la nevoie? Există, cu siguranţă, numeroase
structuri internaţionale, dispuse să ne ajute. Atâta
doar că nimeni, în zilele noastre, nu dă bani unor
risipitori, care nu ştiu să aprecieze şi să păstreze ceea
ce au. Unde mai pui că o atare atitudine nu costă bani
şi nu necesită sacrificii. De ce oare ne încăpăţânăm
să nu înţelegem acest adevăr?
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La majoritatea întreprinderilor, staţiile de epurare a apelor meteorice, care pe timpuri funcţionau
ca ceasul, în prezent nu sunt în stare de lucru şi, ca
urmare, apele rezultate din precipitaţiile atmosferice
sunt evacuate, fără epurare, în bazinele acvatice. Să
fie schimbarea sistematică a filtrelor o problemă atât
de complexă, încât să nu o poată depăşi managerii
întreprinderilor? Nu cred. Atunci când se vrea, se
găsesc şi posibilităţi.
Educaţia incorectă, lipsa de discernământ şi
orientarea spre nişte valori efemere, de ordin material, îi fac pe mulţi să investească bani grei mai
curând în maşini luxoase şi distracţii dubioase, decât în asigurarea unei surse sigure de apă potabilă.
Redefinirea priorităţilor, – iată de ce avem nevoie cu
toţii – de la individ la comunitate şi societate, în ansamblu.
Dezvoltarea continuă a activităţii socioeconomice cere soluţionarea unor probleme de mare actualitate pentru Moldova: asigurarea cu apă potabilă
de calitate garantată a populaţiei, micşorarea pierderilor de apă potabilă din sistemul centralizat,
condiţionate de gradul avansat de uzură a apeductelor, expirarea termenelor de exploatare a conductelor şi tergiversarea lucrărilor de construcţii.
În Moldova a devenit o modă plecarea la muncă
peste hotare. Însă, în goana după bani mulţi, lumea
refuză să înţeleagă un lucru: sănătatea nu o cumperi cu toţi banii din lume. Apa de calitate dubioasă
consumată de copiii şi părinţii migranţilor, rămaşi
acasă, provoacă boli, le scurtează viaţa. Decât să
cheltuiască banii câştigaţi din migraţie pe spitale şi
medicamente, nu ar fi mai cu cap să pună mână de
la mână şi să construiască apeducte comunitare în
localităţile natale?
Există diferite tipuri de poluare a apelor: prin
agenţi biologici, chimici, cu substanţe organice
de sinteză, cu agenţi fizici etc. Toate sunt grave,
şocante prin impactele pe care le au asupra mediului. Unul dintre acestea este eutrofizarea bazinelor
acvatice, numită şi “moartea lacurilor”, ca urmare a creşterii aportului de elemente nutritive, mai
ales fosfaţi şi nitraţi, care favorizează proliferarea
fitoplanctonului şi a plantelor acvatice. Puţin câte
puţin, lacul se colmatează, se îngustează şi dispare.
Nu suntem atât de bogaţi în resurse acvatice, încât
să nu ne pese de această pierdere irecuperabilă!
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În încheiere, aş avea un mesaj pentru toţi tinerii,
cărora le pasă de ceea ce înseamnă VIAŢĂ: «Haideţi
să schimbăm afirmaţia lui J.-J. Rousseau care spunea
că totul a ieşit din mâinile naturii pentru a degenera
în mâinile omului. Haideţi să demonstrăm apelor din
Moldova că am recepţionat mesajul lor de S.O.S., că
suntem oameni cu suflet şi raţiune, nu criminali cu

sânge rece sau sinucigaşi. Să lăsăm acea părticică de
bine din inima noastră să crescă până la infinit şi să-i
mulţumim naturii pentru splendoarea sa, pentru efectele de relaxare, de eliberare şi pace internă, resimţite
ori de câte ori ne refugiem din furnicarul zbuciumului
cotidian în mijlocul paradisului”.

Argentina SACARA,
17 ani,
s. Chişcăreni, r. Sângerei
Aspecte problematice ale resurselor acvatice în Republica Moldova

Nu un ciocan a făcut pietrele atât de perfecte,
ci apa cu dulceaţa sa...

Din suprafaţa planetei noastre, apa ocupă 70,8%,
ceea ce reprezintă 510 milioane km2. Cu toate acestea,
volumul total de apă dulce este doar de 2,7% din cantitatea de apă de pe glob, bazinul acesteia fiind de 37,8
milioane km2 . Unui locuitor din Republica Moldova îi
revin 594 m3 de apă pe an din resursele locale.
Din această situaţie decurge o problemă importanta în legătură cu folosirea apelor o constituie lupta impotriva poluării lor. Utilizarea apei
nu trebuie privită doar sub aspect cantitativ; ea
este inseparabil legată şi de aspectul calitativ. Nici
populaţia şi nici economia nu pot întrebuinţa apele
de calitate necorespunzătoare. De aceea, o problemă
importantă pe plan naţional, la ordinea zilei, este
lupta împotriva poluării apelor.
Deoarece activitatea industriei autohtone este
redusă, ne.am putea aştepta ca impactul asupra mediului să fie mic. Însă calitatea apelor din bazinele
acvatice ramâne a fi nesatisfăcătoare. Cauza constă
în lipsa sau numărul mic de instalaţii de epurare
atât la întreprinderi, cât şi la nivel comunitar. Actualmente, complexul de epurare a apelor uzate este
distrus atât în sate, cât şi în oraşe, cauzele principale
fiind: gradul sporit de uzură al construcţiilor, reducerea esenţială a volumelor de ape uzate (de 4 ori

comparativ cu anii 90 ai secolului XX), transmiterea
complexului de epurare în gestiunea autorităţilor
administraţiei publice locale, care nu dispun de personal cu experienţă şi de investiţii necesare.
O alta problema a Republicii Moldova este lipsa sistemelor de canalizare în localităţile rurale. Cu
regret, dacă apeducte se mai construiesc pe ici-colo,
sistemele de canalizare sunt o raritate pentru Moldova, considerându-se, probabil, că acestea sunt un
lux, de care ne putem lipsi. Situaţia este deosebit
de gravă în localităţile situate în preajma bazinelor
acvatice. Toaletele în aer liber, de care se foloseşte
majoritatea populaţiei rurale din Moldova, duc direct la infiltrarea dejecţiilor în sol, iar apoi – în apele
subterane.
Un factor important de poluare sunt şi deşeurile
solide, în special masele plastice, produse de om şi
aruncate la nimereală. Pe lângă faptul că termenul
de degradare a acestora este de sute de ani, produsele finale ale degradării cauzează daune irecuperabile
mediului şi, implicit, sănătăţii umane.
Poluarea apei continuă…Şi noi ce facem???
Practic, nimic... Şi la ce vom ajunge? Vom ajunge să
ne spălăm pe obraz, scuipându-ne unii pe alţii!

Grigore FRIMU,
Liceul Teoretic ”Spiru Haret”,
Chişinău
Aşteptăm, în continuare, eseurile pentru concurs pe adresa tradiţională:
Republica Moldova, MD 2009, Chişinău, str. Mihai Eminescu nr. 1,
sau pe adresa electronică: vladgaraba@yahoo.com
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ABSTRACT

In the magazine’s editorial, Vladimir Garaba,
the editor, addresses the issue of insufficient public information on water. Apparently people know
many things, but when it comes to quality of water
they consume a good part is thoroughly confused.
Unfortunately, in the media space little coverage on
water is found, besides the fact that during last year
none of the books in the field was published. “Water
Journal” remains, at least for now, the only publication that in a relatively popular manner transmits
large public information on water. But the problem
is that at the space of 32 pages the editors can not
satisfy all requests to publish articles that came to office. Another issue is the financial one: in April 2011
expires the period of sponsorship for the journal.
While the need for amplified information flow increases along with implementation of multiple programs and projects related to water supply and sanitation, promoting integrated management of water
recourses, increased cross-border cooperation in the
field of water and other. This in near future will have
a plenary support from partners abroad. The public
awareness component of those projects is often quite
impressive. However, taken into account projects
run separately, once cannot observe tangible results.
It is the right timing when anyone among the donors
shall start focusing all efforts to develop and make
unified and comprehensive national communication
strategy in the field of water. “Water Journal” may
serve as one of the pillars of such strategy.
Interview with Ion Băhnărel, general director of
the National Center for Public Health, outlines several important aspects of water impact on human
health such as quality of drinking water, water-borne
diseases, the prospects for constructed wetlands,
working with various authorities in water supply,
etc. What we must understand clearly referring to
the situation in the Republic of Moldova, says official, is that to us, unlike many other regions of the
Earth, not water shortage but water quality creates
problems. For example, in Hânceşti district there
are at least three sources of water, but none matches
the quality criteria. A similar situation is noticed in
Făleşti, Ungheni, Călăraşi etc. At the level of government remains a clear understanding of the gravity of
the situation and a political will to solve the problem,
but the shortage of funds in Moldova constrains the
provision of safe water to consumers. In his opinion,
to address the serious problems in settlements where
there are no safe drinking water sources or they are
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scarce, the authorities could arrange drinking water
transportation from reliable monitored sources in
special tankers. Also, they should seek the possibility
of procurement of water treatment facilities for local
sources. Population is urged to drink bottled water.
In the article entitled „Some measures to adapt
water management to climate change” signed by Mihail Pencov, deputy director, Ion Fliurţă, consultant
and Victor Bujac, administrator SE “Basin department”, all employees of the State Agency “Moldova’s
Waters”, the assessment of potential water use in the
Republic of Moldova is undertaken. Despite the impressive volumes of water available in Moldova, in
terms of ensuring water resources per capita is the
poorest in Europe, as assessed by the World Freshwater Resources Institute and is on average, only 236
m3. The total volume of water captured, compared
with year 1990 decreased almost twice (1552.5 million m3 compared to 865 million m3 in 2009). Starting with 1999 (387 million m3), there is a tendency
directed towards increasing the index. In the context
of possible climate changes, possible water volume
modifications may evolve after four scenarios. All
models confirmed that Moldova will face diminishing water resources available for use. According to
one scenario, by the year of 2050 the Republic of
Moldova can face a possible to decrease of the volume of water resources by 25-50%. In neighboring
countries, Romania and Ukraine, this decrease will
be only by 10-25%. Water resources experts have
elaborated the Draft of Directive Action on water
management adaptation to climate change conditions. For extreme drought conditions provided, inter alia:
- implementing efficient irrigation technique
with low energy and water consumption, including
groundwater irrigation, drip irrigation, local micro
jet irrigation sprinkler etc.;
- maximum reduction of water evaporation
from the irrigated soil surface through appropriate
loosening the soil surface, a layer covering the soil
with water protector (polyethylene film, organic debris, etc.);
- use of recycled water in process technologies.
The column “Short News” recounts the events at
national, regional and local levels in recent period
which have direct connection with the water, such
as: publishing the final report of the study aimed at
water and sanitation situation in the schools of the
Republic of Moldova; conducting of a series of semiRevista Apelor nr. 11, 2010

nars on “Sustainable management of local waters” in
Chisinau and other towns in the basin of river Bîc;
the official inauguration of the decentralized water
supply in the village Horodca, Ialoveni district; commissioning of the sewage treatment station Constructed Wetland Rusca, Hincesti district; closing of
biological treatment station at Durlești.
Quarterly environmental newsletter “The Water
Chronicle” recalls the state of protection and use of water resources in July-September 2010. Precipitations
were 140-311 mm, or 85-180%, but in August were
certified for a period of drought for nearly a month.
On 28th September 2010, productive moisture reserves
in soil layer of 1 m thick on multi-crop lands was at
70-150 mm (80-150% of norms), isolated - 35-60 mm
(50 -60% of norms). Share of Dniester river water
flow in August and September was above normal being 95-125% and the Prut River - significantly more
than normal - 160-180%. In August, the sector Leuşeni
the mouth was significantly above normal being 200230% of average annual values. Also to mention the
small proportion of Bîc river water flow during July to
September: from 2.4 to 23.5% of the yearly averages.
This is explained by lower water flows discharged from
the lake Ghidighici.
Department of Environmental Quality Monitoring State Hydrometeorologic Service has detected
102 exceeding of maximum admissible concentration (MAC) in water samples from 35 sections of 10
rivers, four storage basins (Dubasari, Taraclia, Comrat, Costeşti) and two natural lakes (Cahul, Manta).
Compared with the same period of 2009, there has
been an increase in the frequency of occurrence of
the number to MAC exceeding for nitrite, nitrate,
dissolved oxygen, BOD5 and phenols but ammonium ions, petroleum products, detergents anion-active compounds, copper and of zinc showed a reduction in the number of such cases.
From information provided by “Apa-Canal Chisinau” we find that the volume of water capture was
21.4 million cubic meters, or about 2 million cubic
meters less than in 2009 quarter III. Accordingly water supply has diminished by 2.1 million cubic meters. Instead there is a positive trend in water losses,
which decreased from 9.7 million to 8.6 million cubic
meters. The volume of treated wastewater remained
the same - 15, 5 million cubic meters.
State Ecological Inspectorate and ecological
services in the territory examined 227 cases on special water use permits and issued 205 of such permits. They examined 16 cases of limited allowable
discharges, and approved 9. They also examined 20
separate cases on authorizing use of water. Payments
for environmental pollution were calculated MDL
1776509, the amount 1677096 lei is being paid. EcoRevista Apelor nr. 11, 2010

logical Investigations Center of the Chisinau Environmental Agency has taken 84 samples and carried
out 803 tests. In connection with the unauthorized
discharge of sewage from the enterprises “Moldavschii Standard” and “Zolotoi Aist” v.Tvardiţa,
Taraclia district and in r. Kirghij-Kitai, five samples
were collected and analysis performed. In all the
samples were revealed MAC exceeding for fish, as
follows: CCO - 60.58 times, BOD5 - 370.6 times,
MS -54.6 times, NH4 - 49.28 times, detergents -18.2
times.
Environmental newsletter provides readers other useful information such as: results of investigations on drinking water quality that were conducted
by the National Center for Public Health during the
third quarter of 2010; data on the issue sanitary permits for bottled natural mineral water and drinking
water; implementation progress of projects related to
water protection and use funded from various funds
in the country and abroad, etc. Ministry of Environment reported that in the third quarter of 2010, NEF
has allocated an amount of 2,716,750 lei for a large
project financing and construction of six drilling
artesian wells to provide water to rural population
Hincesti who have suffered from floods July 2010.
Additionally the activity of Agency”Apele Moldovei”
during this period is reflected. The chapter on works
communicate that a total of 30.789 km of water supply system, 4.641 km of sewerage, 82 artesian wells,
127 units of pumping equipment of 18 pumping
stations have been repaired, etc. The works are performed mostly from the own sources of IM “ApaCanal” and partly from local and state budgets.
The traditional column “Water Stories” recounts
the efforts made by Nisporeni authorities and the
results of collaboration between nongovernmental
organizations on both banks of the Dniester river
(NGO “Renaşterea” from village Talmaza, Stefan
Voda district, and NGO “Аcvavitа”, v. Nezavertailovca, Slobozia district) to address the water supply
of the inhabitants of that district and village center
Nezavertailovca, Slobozia district. If those from Nisporeni are barely on the threshold to begin construction of the water supply from river Prut, then
Nezavertailovca villagers at a rate of 54 percent along
with educational institutions have already restored
the water supply network services with the support
of the European Union funds through UNDP program.
About the projects of national and international
importance in the field of water management that
have been implemented throughout its period of
activity continues the article started in the previous
issue of the journal entitled “Institute Acvaproiect:
45 years serving the country”. Among the latest ones
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may be mentioned: Water supply and Sanitation
strategy in the Republic of Moldova (2007); Irrigation development scheme under the current record
of implementing new technologies (2003-2009); Rehabilitation of 11 central irrigation systems in the
project “Compact” funded by the U.S. governmental
corporation ”Millennium Challenge” (2010).
As a response to news about the signing on 28
June 2010 Agreement on cooperation in water management of Danube and Prut rivers between the Government of the Republic of Moldova and Government of Romania, Ilya Trombitki, executive director
of the International Environmental Association of
River keepers “Eco- TIRAS” has published material. Analyzing new agreement through to compliance with EU Water Framework Directive and Helsinki Convention on Water, the author reveals some
shortcomings regarding the procedure of elaboration, consultation and signature, and the contents of
the nominated agreement. It refers only to the border side of the river, but not the entire basin, which
contradicts to the basin principle accepted by the entire world and the EU. It was better to sign a tripartite agreement with the participation of Ukraine, being first consulted with the public concerned. Parties
have limited function of created committee only to
management of a hydraulic node “Costesti-Stanca”
and other technical decisions, thus achieving ecosystem component of Agreement remains questioning.
In conclusion the author points out that Prut border cooperation through agreements with Romania,
does not meet international standards and therefore
needs to be reformed fundamentally.
Forum offers readers the opportunity to express
opinion of several permanent readers of the journal: Ion Lupu, head physician , chief of the Center for
Public Health, Calarasi district; Constantin Scripnic,
Mayor commune Ciorescu, mun. Chisinau; Sergiu
Calos, dean of Architecture and Urban Planning Faculty, Technical University of Moldova. Along with
words of encouragement to the team’s creative efforts, these nominees expressed suggestions on improving the content of our publication. It is recommended to pay more attention to sustainability in the
exploitation of rural water supply, metering of water
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consumption in particular. Also it is suggested to
include in publication more expert and author’s articles, in order to strengthen its scientific and analytical side, which would render more popular interest,
especially among academia.
Following the announcement of essay contest
entitled “Protecting water resources of the Republic
of Moldova” first works of the students arrived in
editorial. One of these, signed by Argentina Sacara
from village Chiscareni r. Sângerei, is available to the
reader. We see a specific perception of water issues
expressed in a semi-poetic and half-scientific way,
with major emotional accent.
Illustrated pages series “Aquatic plants” appearing in each issue is continued with willow species (Salix L.). Such trees are about 350 species and are widespread throughout the northern hemisphere, being
found primarily on moist soils, river banks, ponds
and lakes in cooler areas. One of the best known species of willow is Salix babylonia, the so-called “weeping willow”, whose long hanging branches to the
ground. Because of its beauty, it is used in parks and
gardens as an ornamental plant. Willow contains salicine, a substance similar to acetyl salicylic acid found
in aspirin. The wicker rods, mostly red osier (Salix
purpurea) make baskets. Aquatic animals are the
snake of water (Natrix tessellata). Latin name of species provides its specific habitat and aspect - natrix is
assigned to all creatures that live in water and refers
to trim back tessellata that recall a chessboard ornament. Snake-of-water as the name says, lives near
the rivers and lakes, in river deltas and flood plains,
near the springs. It is a diurnal animal. It can live in
close proximity to humans in the vicinity of urban
and rural areas. It feels great in freshwater ponds, but
also in salt water. It can also lead a terrestrial lifestyle, choosing his sheltering heaps of stones, rodent
burrows, limestone niches, reeds. Usually, not too far
from water sources. Extinction of Natrix tessellata
of species would have serious consequences for the
natural environment, it would cause disturbances in
the food chains and networks, also part of the food
chain would be irreversibly disturbed; it would cause
an excessive number of other species.
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ANIMALE ACVATICE

ŞARPELE-DE-APĂ (NATRIX TESSELLATA)
Denumirea latină a speciei redă specificul habitual şi aspectual – natrix se atribuie tuturor vietăţilor
care trăiesc în apă, iar tessellata se referă la ornamentele dorsale care amintesc o tablă de şah.
Lungimea poate oscila între 70 şi 110, rareori 125
cm. Este recunoscut şi deosebit de alte specii după cei
19 solzi dorsali; 162-190 gastrostege; 47-86 urostege;
8 (rar 7) supralabiale; 1+2 temporale. Capul este îngust, ochii şi nările – situate, mai mult sau mai puţin,
superior. Diametrul corpului este moderat, în unele
cazuri depăşind cifrele medii, specifice şerpilor din
zona noastră geografică. O particularitate a formei
corpului este turtirea laterală.
Culoarea pe partea dorsală este cafenie deschisă
sau verde măslinie, cu desene pătrate estompate, de
nuanţă mai întunecată. Pe părţile laterale ale corpului
se observă linii înguste, verticale, de nuanţă gălbuie.
În regiunea occipitală are o pată triunghiulară mai
întunecată. Partea ventrală este gălbuie sau roşcată,
coada – cenuşie. Irisul şi limba sunt de culoare
deschisă.
Şarpele-de-apă, după cum spune şi denumirea,
trăieşte pe lângă ape curgătoare şi stătătoare, în deltele şi luncile inundabile ale râurilor, în preajma izvoarelor. Este un animal diurn. Poate trăi în imediata
apropiere de om, în raza localităţilor urbane şi rurale.
Se simte minunat în bazinele cu apă dulce, dar şi în
cele cu apă sărată. De asemenea, poate duce un mod
de viaţă terestru, alegându-şi drept adăpost grămezile
de pietre, vizuinile rozătoarelor, nişele calcaroase,
stufărişurile. De regulă, nu se îndepărtează prea mult
de sursele de apă.
Se hrăneşte preponderent cu peşti, mormoloci,
brotăcei, broaşte râioase tinere, chiţcani. Dar nu se
dă în lături de la rozătoare, pui şi ouă de păsări care

cuibăresc pe malurile bazinelor acvatice. Mănâncă
vietăţile mai mici sub apă, iar pe cele mari le scoate pe
uscat. Se hrăneşte rar, iar dacă se mişcă puţin, poate
rezista timp de câteva zile sau chiar o săptămână fără
mâncare. Se mişcă şi înoată foarte abil,
���������������������
ceea ce îi permite să se protejeze de păsările răpitoare sau de alţi
prădători care vânează direct din apă.
Şarpele-de-apă ajunge la maturitate reproductivă
în cel de-al treilea an al vieţii. Activitatea sexuală coincide cu lunile aprilie – iunie. Depune ouăle pe uscat,
în vegetaţiile din preajma bazinelor acvatice. Numărul
de ouă depuse variază între 4 şi 25, însă, de multe ori,
acestea sunt devorate de arici, bursuci, vulpi, câini,
păsări. Puii de şarpe eclozează după 40-55 de zile, începând a se hrăni după prima năpârlire.
Arealul de răspândire a şarpelui-de-apă cuprinde
toată Europa, Estul Africii de Nord, Orientul Apropiat, Asia Mică şi Mijlocie, până la golful Persic, Afganistan, Pakistanul de Vest, India, China. Se întâlneşte
mai rar după munţii Ural. În Moldova populaţiile de
şerpi-de-apă s-au redus considerabil, odată cu agravarea situaţiei în domeniul poluării resurselor acvatice
cu deşeuri, dar şi cu sporirea poluării fonice, deoarece
aceste vietăţi preferă doar locurile curate şi liniştite.
Teoretic, durata vieţii şarpelui-de-apă oscilează
între 9 şi 15 ani, însă, în condiţii naturale, rare exemplare pot atinge această vârstă.
Dispariţia speciei Natrix tessellata ar avea
consecinţe grave pentru mediul natural, deoarece ar
provoca dezechilibre la nivelul lanţurilor şi reţelelor
trofice; de asemenea, lanţul trofic din care face parte ar
fi dereglat ireversibil; s-ar produce creşterea excesivă
a numărului de alte specii.

PLANTE ACVATICE

SALCIA (SALIX L)
Denumirea generică “Salcia” se referă la un
gen de plante din familia Salicaceae, cuprinzând
arbori, arbuști şi subarbuști cu lujeri elastici și
frunze căzătoare. În arealul românesc se numeşte
şi răchită.
Genul Salix numără circa 350 specii şi este
răspândit în întreaga emisferă nordică, fiind întâlnit, în principal, pe soluri umede, pe malurile
râurilor, iazurilor și lacurilor, în zonele mai răcoroase. Una dintre cele mai cunoscute specii de
salcie este Salix babylonica, așa-numita “salcie
plângătoare”, ale cărei ramuri lungi atârnă până
la pământ. Datorită frumuseţii sale, această specie de salcie este folosită în parcuri și grădini ca
plantă ornamentală.
Tulpina este noduroasă, scoarța - cu crăpături. Înălțimea nu depăşeşte, de regulă, 3-4 metri.
Însă, la unele specii, tulpina poate atinge înălţimea record de 10-15 metri. Frunzele sunt întregi
(rar lobate), stipelate, cu pețioli scurți, dispuse altern pe ramurile elastice, netede. Florile unisexuate, dispuse în amenți drepți, care apar înaintea
frunzelor sau odată cu acestea, cu 2-10 stamine,
ovarul bicarpelar și stilul cu 2-4 stigmate bifurcate. Mugurii pufoși semi-deschiși ai salciei, înainte
ca aceștia să înflorească, sunt numiți și mâțișori.
Fructul este o capsulă cu 2-4 valve. Semințele
sunt mici, în număr mare și acoperite cu perișori
argintii. Salcia se înmulțește pe cale asexuată și
sexuată.

în aspirină. Lemnul de salcie este de calitate
inferioară. Nu poate fi utilizat nici măcar ca
lemn de foc din cauza faptului ca nu arde, ci
doar fumegă. Din nuielele de răchită, mai ales
de răchita roșie (Salix purpurea), se împletesc
coșuri și papornițe.

Cea mai longevivă specie de salcie este Salix
Salcia conține salicină, o substanță asemăfragilis
L. care poate trăi şi până la 200 de ani.
nătoare acidului acetil salicilic care se găsește

